
Câmara Municipal do Nordeste —

ATA N.° 51

---Aos dezassete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezanove, nesta Vila

de Nordeste, edifício dos Paços do Município e sala de reuniões da Câmara Municipal,

pelas dez horas, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal do Concelho de Nordeste,

sob a Presidência do Sr. António Miguel Borges Soares, Presidente da Câmara,

estando presentes os Srs. Vereadores Luís Jorge Borges Fernandes, Carlos Alberto

Medeiros Mendonça, e Luís Dutra Borges. — — —

---Faltou o Sr. Vereador Marco Paulo Rebelo Mourão, por se encontrar em gozo de

férias. — — —--- —-- —-—-- —--— —

—-Secretariou a reunião a Coordenadora Técnica da Secção de Expediente, Maria de

Deus Pacheco de MeIo Franco. —--— —--— —

---Verificada, assim, a presença da maioria dos membros que constituem a Câmara

Municipal, o Sr. Presidente declarou, em nome da Lei, aberta a reunião.-—

---ATA DA REUNIÃO ANTERIOR —--—- —-—

—-Foi lida a ata da reunião ordinária realizada no dia dois de setembro corrente, a qual

foi aprovada por unanimidade. — — —

---O Sr. Vereador Luis Jorge Borges Fernandes não votou a presente ata em virtude

de não ter participado na reunião a que respeita a mesma. — — —---

— ANTES DA ORDEM DO DIA —

—-O Sr. Vereador Luis Dutra pediu a palavra para questionar sobre o que tinha sido

feito em relação às esculturas da Senhora do Pranto, tendo o Sr. Presidente da

Câmara respondido que tinha ido ao local para se inteirar da situação, realçando que

como não fazia parte da estrutura da Igreja não iria interferir no assunto. No entanto,

adiantou que, caso subsistem algumas dúvidas sobre a matéria em questão, os Srs.

Vereadores da oposição e até mesmo o público em geral poderiam questionar o

ouvidor deste concelho e o Sr. Bispo. —
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—-O Sr. Presidente da Câmara aproveitou ainda este período para, relativamente à

notícia publicada no jornal digital Açores 9 em que referenciava que, o Município do

Nordeste tinha mantido o mesmo nível da dívida de 2018 comparativamente ao

primeiro semestre de 2019 para informar que, como estava a haver uma má

interpretação da notícia viu-se na obrigação de fazer um esclarecimento público sobre

o assunto. Relembrou ainda que o processo de internalização da HSN no Município do

Nordeste teve o seu início no anterior executivo, tendo o atual apenas concluído o

mesmo. Disse tratar-se de um processo que também era da responsabilidade e do

conhecimento do executivo que o tinha antecedido, pelo que tinham a obrigação de

esclarecer devidamente a população em vez de a estar a iludir. Salientou também que

este executivo está a cumprir com todas as responsabilidades inerentes ao processo,

amortizando a dívida conforme imposição da Lei e que, nos termos dos relatórios

elaborados trimestralmente sobre o cumprimento do Programa de Ajustamento

Municipal verifica-se que se está a obedecer ao mesmo. Relembrou ainda que foi

internalizada no Município do Nordeste toda a dívida da referida Empresa Municipal,

bem como o património da mesma. ------ — — — —

— ORDEM DO DIA

---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃO / ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO

ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE INCENTIVO À NATALIDADE DO

CONCELHO DO NORDESTE —

---Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pela Técnica Superior do

Gabinete de Ação Social, Anabela Mota Medeiros, cujo conteúdo a seguir se

transcreve: — —------ —

---“No âmbito do Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade do Concelho de

Nordeste, compete ao Gabinete de Ação Social da Autarquia proceder à análise das

candidaturas, de acordo com o artigo 8.° do mencionado Regulamento.

---Neste sentido cumpre-me informar V. Exa que as munícipes abaixo identificadas

reúnem as condições gerais para beneficiar do presente incentivo e o respetivos

processos de candidatura encontram-se devidamente instruidos, tudo nos termos do

artigo 5.° e do n.° 4 do artigo 6.° do Regulamento em apreço.------— —
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---Nos termos do estipulado no n.° 2 do artigo 4.° o valor do subsidio a atribuir varia

entre € 200,00 (duzentos euros) e € 300,00 (trezentos euros), por cada criança, nos

seguintes moldes: —--- — —-— — —

---a) € 300,00 (trezentos euros) para os agregados familiares com o primeiro e/ou

segundo escalão do abono de família; — — — —

---b) € 300,00 (trezentos euros) para os agregados familiares com três ou mais filhos

independentemente do escalão que lhe for atribuido;---—---- — —

---c) € 200,00 (duzentos euros) para os agregados familiares com o terceiro escalão

de abono de família. — — — — — — —

---O artigo 4.°, no seu n° 3, refere, ainda, que todas/os as/os requerentes, cuja

situação económico-financeira do seu agregado familiar não se enquadre no

estipulado anteriormente, tem direito a um apoio, cujo valor não deverá ultrapassar a

quantia de €50,00 (cinquenta euros).—----— — —

—-Só podem beneficiar dos apoios referidos no artigo 4.° do mencionado Regulamento

as crianças com idades compreendidas até aos doze meses de vida, conforme

determina o n.° 2 do artigo 3.°, pelo que após essa data cessa a possibilidade de

utilização do mesmo. ——— ——————— — ———————

—-Assim temos: ————--—-———-———----———----—-— —--——

—-José Manuel Machado MeIo - € 300,00 (trezentos euros); —--——

—-Tânia de Fátima Pereira Pimentel - € 300,00 (trezentos euros). —

---Á superior consideração de V. Exa.”-—-—--———-—--— —---— —

—-A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o apoio proposto na presente

informação, ao abrigo do Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade do

Concelho do Nordeste. ——-——— — ——— ——

—-GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃO / ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO

ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL

DE NORDESTE ——--

—-Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pela Técnica Superior do

Gabinete de Ação Social, Anabela Mota Medeiros, cujo conteúdo a seguir se

transcreve:—---——————— — — —-—

---“Relativamente ao assunto referido em epígrafe, cumpre-me informar V. Exa. que a
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munícipe Maria Imaculada Cabral do Couto, requereu apoio destinado à resolução da

sua situação de carência, prevista no Regulamento do Fundo Municipal de

Emergência Social de Nordeste. — —--- — —

---O agregado reúne cumulativamente as condições gerais de acesso, previstas no

artigo 5.°, do regulamento em apreço. O processo de candidatura encontra-se

devidamente instruído, de acordo com a documentação solicitada no n.° 1 do artigo
70 do mesmo regulamento. —---- —---- — — —

---A família encontra-se em situação de carência económica e social, resultante de

fatores externos à sua vontade, bem como de carência estrutural, designadamente

problemas habitacionais, sendo que já foram esgotados os recursos existentes, nos

termos do n.° 2, do artigo 2.° do referido regulamento. —

---Após uma análise detalhada à situação económica e social do agregado da Sra.

Maria Imaculada, com base nos fundamentos apresentados na informação social,

anexa à presente informação, e no Regulamento em apreço, julgo que a mesma

deverá beneficiar do presente apoio, de modo a minorar a situação de carência da

família. Este apoio deverá ser atribuído sob forma temporária, no montante de €

1800,00 (mil e oitocentos euros), nos termos do n.° 2, do artigo 9.° do mencionado

Regulamento, destinado às obras de reposição e de beneficiação de cobertura. —

---A munícipe fica obrigada à apresentação de documento comprovativo de que o

montante atribuído foi aplicado para o fim a que se destina (n.° 1, artigo 10.°), sendo

que a não apresentação deste documento implica a reposição do valor total do apoio.—

---À superior consideração de V. Exa.” — —----—----——-—-- —

---A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o apoio proposto na presente

informação, ao abrigo do Regulamento do Fundo Municipal de Emergência Social de

Nordeste. —---- —----- —

---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃO 1 ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO
ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS Á

HABITAÇÃO

---Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pela Técnica Superior do

Gabinete de Ação Social, Anabela Mota Medeiros, cujo conteúdo a seguir se

transcreve: —--——-— _

Nordeste, 17 de setembro de 2019

Página 4 de 13



Câmara Municipal do Nordeste

---“Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, cumpre-me informar V. Exa.

que o munícipe Jorge Manuel de Medeiros, residente na Rua das Courelas de Cima,

n.° 38, freguesia de Nordeste, requereu apoio no âmbito do Regulamento Municipal de

Atribuição de Apoios á Habitação, destinado ao acabamento de obras de beneficiação

na sua moradia. — —-— —---------—

---Neste sentido cumpre-me informar V. Exa que o processo de candidatura encontra-

se devidamente instruído, nos ternos do n.° 1 da cláusula 4•a, do mencionado

regulamento. — —--— —----------------

---Estamos perante um agregado familiar composto por quatro elementos, a saber: o

casal e dois filhos maiores, cuja subsistência depende, apenas, da pensão de reforma

do munícipe. —--- — —------ — — — —

---O agregado reside em moradia própria, verificando-se a necessidade de

substituição de porta interior e janela, atendendo ao seu avançado estado de

degradação. —----- — — ——-- —

---Após análise da candidatura verificou-se que a família reúne as condições de

acesso previstas no n.° 1, da cláusula 3•a do referido regulamento, como se pode

comprovar no processo em anexo, elaborado pelo Gabinete de Ação Social desta

Câmara Municipal. — —------- — — —-

---Deste modo, estudado e analisado o processo, cujos demais fundamentos

encontram-se em informação anexa ao mesmo, o Gabinete de Ação Social considera

importante a atribuição de apoio no valor de € 507,40 (quinhentos e sete euros e

quarenta cêntimos), destinado à colocação de porta interior e janela de alumínio.—

---À superior consideração de V. Exa.” —---— ——-- —-----

---A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o apoio proposto na presente

informação, ao abrigo do Regulamento de Atribuição de Apoios á Habitação. —

---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL-INFORMAÇÃO/ABERTURA DE CONCURSO

PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS DO ENSINO

SUPERIOR — —

---Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pela Técnica Superior do

Gabinete de Ação Social, Anabela Medeiros, cujo conteúdo a seguir se transcreve:---

“Relativamente ao assunto supra mencionado, cumpre-me informar V. Exa. do
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seguinte: — — —

---Está em vigor o REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A

ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, destinado a estudantes do ensino superior

oriundos de famílias economicamente mais carenciadas, com o objetivo de ultrapassar

as dificuldades socioeconómicas que dificultam o acesso àquele ensino.

---Atendendo que o n.° 1 do artigo 2.°, do mencionado regulamento estabelece que a

apresentação de candidaturas terá lugar no mês de outubro, é necessário que a

Câmara Municipal delibere sobre a intenção de abertura de concurso público para este

fim.---- - - - — -------- —

—-Caso se confirme esta intenção, a Câmara Municipal deverá, nos termos do n.° 2 do

referido artigo, publicar ampla e atempadamente a abertura do concurso, prazos e

condições de admissão de candidaturas, assim como os seus resultados, definindo um

prazo para eventuais reclamações. — — — —-

---A Câmara Municipal poderá atribuir anualmente o máximo de cinco bolsas de

estudo, no montante de € 1.100,00 (mil e cem euros) cada, devendo ser pago em

duodécimos (n.° 1 do artigo 1.0 e n.° 1 do artigo 2.°).------ —

---A Autarquia poderá, sempre que razões de natureza orçamental o justifiquem,

alterar o número de bolsas de estudo a conceder anualmente, sendo que a atribuição

do número de bolsas pressupõe o cumprimento integral da Lei dos Compromissos e

Fundos Disponíveis (n.°s 3 e 4 do artigo 1.°).— —

—-É o que me cumpre informar, pelo que coloco o assunto à sua superior

consideração.” — — —

—-A Câmara deliberou, por unanimidade abrir concurso público para atribuição de

cinco bolsas de estudo a alunos do ensino superior, no âmbito do “Regulamento para

Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino Superior”, sendo o montante de

cada bolsa de estudo de €1.100,00, a pagarem duodécimos. — —

—-Nos termos do disposto no artigo 2.° do mencionado Regulamento, a Câmara

deliberou ainda, por unanimidade definir que o prazo para apresentação das

candidaturas terá início no próximo dia um de outubro e termo no dia trinta e um do

mesmo mês. —

—-Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata, de

acordo com o que dispõe o n.° 3 do artigo 57.° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro.
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---SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO - DESIGNAÇÃO DE PERITO PARA

ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTASICONCURSO PÚBLICO PARA

EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS DO

CONCELHO, NO ÂMBITO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS E

VIAS DO CONCELHO — — — —

---Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pelo Sr. Vice-Presidente

da Câmara, na qualidade de Presidente do Júri, cujo conteúdo a seguir se transcreve:

---“Considerando que em reunião de Câmara do dia 5 de agosto de 2019 foi

deliberado a abertura deste concurso público. —---------------—------------ —

---Considerando que a abertura das propostas ocorreu no dia 9 de setembro de 2019.-

---Considerando a necessidade de serem analisadas as propostas. —

---Considerando que nos termos do n.° 6 do artigo 68.° do Código dos Contratos

Públicos, o qual refere que: “ Quando o considerar conveniente, o órgão competente
para a decisão de contratar pode designar peritos ou consultores para apoiarem o júri

do procedimento no exercício das suas funções, podendo aqueles participar, sem

direito a voto, nas reuniões do júri’.--- — — —----—---— —

---Considerando que é da competência da Câmara Municipal designar peritos para

apoiar o júri do procedimento. —---- — —-----------

---Assim, o júri do procedimento, solicita ao órgão competente para a decisão de

contratar, que o mesmo se digne designar um perito na análise e avaliação das

propostas.” — —---------------— ——-- —--------- —

—-Sobre o assunto, o Sr. Vereador Carlos Mendonça questionou se não iria haver

duplicação de despesa com esta designação, tendo o Sr. Presidente respondido que

não, uma vez que se tratava do Eng.° Civil que neste momento estava prestar serviço

nesta Câmara Municipal. —

---A Câmara deliberou, por maioria, designar o Eng.° Fábio Botelho Costa, como

perito, para apoiar o júri do procedimento em referência no exercício das suas

funções, na análise e avaliação das propostas. —--—

---Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Vereador Luís Jorge Borges

Fernandes.—- —-—---- —---------

---Votaram contra os Srs. Vereadores Carlos Alberto Medeiros Mendonça e Luís Dutra

Borges. — —
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---Para justificar a sua votação, o Sr. Vereador Carlos Mendonça ditou para a ata a

seguinte Declaração de Voto: —

---“Votamos contra porque esta contratação demonstra a falta de: capacidade deste

executivo para gerir a autarquia; conhecimento; capacidade técnica, confiança nos

técnicos da autarquia e nos membros que o executivo escolheu para júri do

procedimento.----— — —-------- — —

---Atendendo ao que o Sr. Presidente da Câmara disse, achamos que se trata de uma

possível duplicação de despesas (em espécie) e ainda má gestão dos dinheiros

públicos. — — — — -__---___-

---No passado já houve concursos sem a presença de Técnicos e Engenheiros Civis

no respetivo júri.” — —---- —---------- —

---No seguimento da referida Declaração de Voto, o Sr. Presidente da Câmara disse

que era de lamentar uma vez mais que o Sr. Vereador Carlos Mendonça, com a sua

falta de responsabilidade e ética venha afirmar com todas as letras que a situação em

apreço consubstancia uma duplicação de despesas, mesmo depois de explicar que se

tratava apenas da designação do Engenheiro que presta serviço para esta autarquia

para apoiar o júri do procedimento. — —---- —--- —

---Lamentou por outro lado as afirmações constantes que o Sr. Vereador Carlos

Mendonça profere acerca deste executivo, tendo neste momento conhecimento

daquilo que se passou durante os quatro anos da sua governação, assim como a

grande falta de capacidade de gestão de tal forma que os nordestenses tenham

optado por votar neste executivo. —---- — — —

---Referiu também que era de lamentar ainda o facto do Sr. Vereador Carlos

Mendonça ter ficado para a história, como sendo o primeiro Presidente de Câmara que

perdeu as eleições no 1.0 mandato, pelo que deveria ter mais cuidado com as suas

afirmações relativamente aos assuntos apreciados nas reuniões camarárias.

---Por se ter verificado um empate na votação, o Sr. Presidente usou o voto de

qualidade nos termos do n.° 1 do artigo 54.° da Lei n.° 75/2013 de 12 de setembro.

---PROPOSTA DA 4,~ REVISÃO DA RECEITA E DA DESPESA PARA O ANO

FINANCEIRO DE 2019 —

Presente a proposta da 4~S Revisão da Receita e da Despesa deste Município para
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o corrente ano, no valor de € 3.097,50 (três mil noventa e sete euros e cinquenta

cêntimos). — —

---A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar a presente revisão e submeter a

mesma à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea c) do

n.° 1 do artigo 339 e alínea a) do n.° 1 do artigo 25.° ambos da Lei n.° 75/2013 de 12

de setembro, na sua atual redação, tendo seguidamente rubricado as suas páginas e

assinado. — — — —------ — —------

—-Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata de

acordo com o que dispõe o n.° 3 do artigo 57.° da Lei n°75/2013 de 12 de setembro.--

---DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO - INFORMAÇÃOIALTERAÇÃO DO NOME

DO MUSEU DO NORDESTE ——----—--—-- —-—

---Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pela Arquiteta Mafalda

Vicente, cujo conteúdo a seguir se transcreve: — —

---“No âmbito dos trabalhos de reformulação do Museu do Nordeste que se encontram

em curso, venho por este meio expor o seguinte: —-------—--

—-Nestor de Sousa (1931-2017) nasceu em Ponta Delgada, a 11 de outubro de 1931,

e dedicou a sua vida ao estudo e à divulgação da arte, da história e da cultura dos

Açores — foi professor, historiador, museólogo, investigador, encenador e protagonista

de teatro; foi diretor do Museu Carlos Machado, entre 1975 e 1985, e simultaneamente

mentor e responsável pelo projeto do Museu do Nordeste, inaugurado em 19892;

---Apesar de não ter nascido no Nordeste, mostrou um grande apreço pela história,

pela cultura e pelas tradições deste concelho, contribuindo ativamente para o

desenvolvimento cultural e artístico local; —--- —---- —------

---Nestor de Sousa empenhou-se na criação do Museu do Nordeste, o qual surgiu

como um museu de história local, cobrindo diversas vertentes da vida nordestense e

as respetivas componentes sociais, onde estão reunidos vários objetos de valor

etnográfico e cultural representativos das vivências quotidianas deste concelho;

---Em 2019, por ocasião da comemoração dos 30 anos do Museu do Nordeste, a CMN

está a assinalar a data com algumas iniciativas de divulgação cultural e de renovação

museológica, onde se inclui a disponibilização online de alguns conteúdos do museu

que se encontram disponíveis no website da CMN; —
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---Em julho de 2019 foi elaborado o inventário do arquivo e do museu, que servirá de

base à proposta de remodelação do espaço expositivo e à nova organização

museológica; —------ — — —

---Está em curso a elaboração de uma tese de mestrado sobre o Museu do Nordeste

(pela mestranda Rita Soares, sob orientação do Dr. Duarte Chaves da UAc/CHAM),

que visa propor uma nova museologia para este espaço, honrando a base da sua

criação e o trabalho do seu fundador;--— — — —------------

---Nos dias 22 e 23 de novembro de 2019 será realizado, no Nordeste, o “111° Encontro

de Boas Práticas Museológicas”, sob o tema “Os turistas como público-alvo —

problemáticas e desafios”, que incluirá um painel dedicado a Nestor de Sousa, no

decurso do qual será inaugurada uma exposição sobre a sua vida e trabalho,

integrando um núcleo dedicado ao museu que criou no Nordeste e que posteriormente

constituirá uma exposição itinerante autónoma que percorrerá todo o concelho nos

meses subsequentes;-------—----— —----—-——-- —----—------

---Os herdeiros de Nestor de Sousa doaram à Biblioteca da UAc e ao Museu Carlos

Machado um enorme acervo que inclui obras de arte, peças decorativas, numismática,

arte sacra documentos, manuscritos, entre outros, que estão a ser inventariados e

que serão dados a conhecer ao público e aos investigadores interessados em estudar

a vida e o trabalho desta importante figura açoriana.---— —

—-Com base no exposto, justifica-se que o nome de Nestor de Sousa venha a ter um

lugar de destaque no concelho de Nordeste, como estudioso e entusiasta da história,

das tradições e da cultura local, sugerindo-se os seguintes atos simbólicos e de

homenagem: — —

---Alteração do nome do Museu do Nordeste para Museu Municipal Nestor de Sousa;-

---Descerrar a nova placa identificativa do museu antes do 1110 Encontro de Boas

Práticas Museológicas, que terá lugar em novembro de 2019. —

—-Fica à consideração superior proferir despacho sobre o conteúdo da presente

informação e, caso entenda, submeter o assunto à Câmara Municipal e,

posteriormente, à Assembleia Municipal de Nordeste.”

—-A Câmara deliberou por maioria concordar com a alteração do nome do “Museu do

Nordeste” para “Museu Municipal Nestor de Sousa” e submeter o presente assunto à

aprovação da Assembleia Municipal. —
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-—Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Vereador Luís Jorge Borges

Fernandes.------- — —---- — —--—-— —

—-Abstiveram-se de votar os Srs. Vereadores Carlos Alberto Medeiros Mendonça e

Luís Dutra Borges. — —---- — —---- — —

---Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata de

acordo com o que dispõe o n.° 3 do artigo 57.° da Lei n.° 75/2013 de 12 de setembro.-

---DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO - INFORMAÇÃOINOMEAÇÃO DA

COMISSÃO DE VISTORIAS — —

---Presente a informação subordinada ao assunto referenciado em epígrafe, subscrita

pela Coordenadora da Secção de Taxas e Licenças, Maria Gorete Lopes Amaral

Dutra, cujo conteúdo a seguir se transcreve: —--—-—--—------—

—-“Nos termos do artigo 65.°, n.° 2, do Decreto-Lei n.° 555/99 de 16 de dezembro na

sua atual redação (Regime Jurídico da Urbanização e Edificação), as vistorias são

efetuadas por uma comissão composta, no mínimo, por três técnicos, a designar pela

câmara municipal, dos quais pelo menos dois devem ter habilitação legal para ser

autor de projeto, correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de

qualificação profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de

projetos. — — — ——

---A Comissão de vistorias era composta pela EngY Patrícia Cordeiro Raposo, Arqa

Liliana Ferreira e pelo Fiscal Procópio Dutra, mas, atualmente, a EngY Patrícia

Cordeiro Raposo já não presta serviço para esta edilidade tendo terminado a 31-07-

201.—---—--——-—----— —

---Neste momento, estão a prestar serviços o Eng.° Fábio Botelho Costa, a Arquiteta

Liliana Maria Andrade Ferreira e na Fiscalização Municipal, o Fiscal Procópio José

PachecoDutra.-—— —---— —-----—-----— — — —

—-Face ao exposto, e dado que esta competência é da Câmara Municipal, deverá V.

Exa. proferir despacho, no sentido da presente informação ser enviada á próxima

reunião de câmara para deliberar a designação dos 3 técnicos que irão pertencer à

comissão de vistorias. — —

---À superior consideração de V. Exa.” — — —
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---A Câmara deliberou, por unanimidade designar o Eng.° Fãbio Botelho Costa, a

Arquiteta Liliana Maria Andrade Ferreira e o Fiscal Municipal Procópio José Pacheco

Dutra para constituir a comissão de vistorias a que se refere o n.° 2 do artigo 65.° do

Decreto-Lei nY 555/99, de 16 de dezembro. — — —

—-Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata, de

acordo com o que dispõe o n.° 3 do artigo 57.° da Lei n.° 75/2013 de 12 de setembro.

---INFORMAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA NO ÂMBITO DAS

DECISÔES QUE PROFERIU NO USO DA COMPETÊNCIA QUE LHE FOI

DELEGADA PELA CÂMARA MUNICIPAL, SOBRE:—-—-———

—-Aprovação de Alterações Orçamentais:—-— —-— ——

—-Foram aprovadas a 1g~a e a 20~a alterações ao Orçamento da Despesa e às

Grandes Opções do Plano nos valores, respetivamente, de € 4.750,00 (quatro mil

setecentos e cinquenta euros), € 13.000,00 (treze mil euros), € 3.200,00 (três mil e

duzentos euros) e € 15.000,00 (quinze mil euros). — ——---

—-A Câmara tomou conhecimento. — —

—-BALANCETE — RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

—-Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia onze de setembro

corrente, tendo a Câmara tomado conhecimento que o saldo disponível era:

—-Operações Orçamentais - € 2.642.225,55 (dois milhões seiscentos quarenta e dois

mil duzentos vinte e cinco euros e cinquenta e cinco cêntimos);— —-——---———

---Operações não Orçamentais - € 26.752,96 (vinte e seis mil setecentos cinquenta e

dois euros e noventa e seis cêntimos). — — —

---E por não haver mais nada a tratar e sendo dez horas e quarenta e cinco minutos, o

Sr. Presidente declarou, em nome da Lei, encerrada a reunião pelo que de tudo para

constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e por mim

~fcct4.c~ c~L~ ~ ,Coordenadora Técnica da Secção de

Expediente, que a redigi e subscrevi.
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