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Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.°55

—-Aos trinta e um dias do mês de outubro 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, Luis Jorge Borges Fernandes, Marco Paulo

Rebelo Mourão e Luís Dutra Borges.----—---— —------ — —

---Faltou o Sr. Vereador Carlos Alberto Medeiros Mendonça.—

—-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 catorze de outubro corrente, a

qual foi aprovada por unanimidade.-— ——-- — — —

——~--—— ANTES DA ORDEM DO DIA—— ———

---O Sr. Vereador Marco Mourão pediu a palavra para informar que no passado dia

vinte e cinco de outubro, teve lugar no Centro Municipal de Atividades Culturais de

Nordeste a 1Y Mostra de Folclore que contou com a presença dos Grupos Folclóricos

Imaculada Conceição da Lomba da Fazenda e de São José da Salga e ainda do

Grupo Folclórico de Ponta Garça, realçando que este evento abriu a programação de

inverno da principal sala de espetáculos do concelho e que o mesmo teve como

propósito reavivar e valorizar as tradições culturais mais populares e as instituições

locais que as representam. — — — —

----Acrescentou ainda que no mês de novembro irá ter lugar na sala interior do Posto

do Turismo a Feira do Livro, cuja preparação está a decorrer. —

---Fez também referência à exposição de pintura do arquiteto Soares Sousa que está
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patente na sala de exposições do Município até meados do mês de novembro, sendo

depois substituída até ao final do ano por outra alusiva ao Museu do Nordeste e à vida

do Dr. Nestor de Sousa que também será alargada a todo o concelho.—

—-A este propósito, o Sr. Presidente da Câmara referiu-se ao gesto nobre do Arquiteto

Soares de Sousa em ceder a este Município os quadros que estão patentes na

referida exposição, o que muito honra o concelho, dado tratar-se de um arquiteto de

renome, dizendo também ser de todo o interesse acautelar devidamente o referido

espólio que será importante para as gerações vindouras.---— — —

—-—---—------ ORDEMDODIA------- — —

---PROPOSTA DE ORÇAMENTO E DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO

MUNICÍPIO DO NORDESTE PARA 2020----—- —---------- —

—-De acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.° 54-N99, de 22 de fevereiro, na sua

atual redação e com a competência conferida a este Órgão pelo artigo 33.°, n.° 1,

alínea c) da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro foi presente a Proposta de Orçamento

e das Grandes Opções do Plano desta Câmara Municipal para o ano de dois mil e

vinte.----—---- —-——-—----— —---—----— — —

—-Na Proposta de Orçamento foi prevista uma receita total de € 6.221.970,00 (seis

milhões duzentos vinte e um mil novecentos e setenta euros), sendo € 5.074.046,00

(cinco milhões setenta e quatro mil e quarenta e seis euros) de receitas correntes e €

1.147.924,00 (um milhão cento e quarenta e sete mil novecentos e vinte e quatro

euros) de receitas de capital, para uma despesa total de igual montante, sendo €

4.362.716,0000 (quatro milhões trezentos sessenta e dois mil setecentos e dezasseis

euros) de despesas correntes e € 1.859.254,00 (um milhão oitocentos cinquenta e

nove mil duzentos e cinquenta e quatro euros) de despesas de capital.—------

—-O investimento imputado ao Plano Plurianual de Investimentos foi no montante de €

1.092.787,00 (um milhão noventa e dois mil setecentos oitenta e sete euros), e nas

Atividades Mais Relevantes de €986.861,00 (novecentos oitenta e seis mil oitocentos

sessenta e um euros).—-—-———-----—---— — ——-- — —

—-Integrou o presente Orçamento o Mapa de Pessoal deste Município, nos termos do

disposto no n.° 4, artigo 29.° da Lei n.° 35/2014, de 20 de junho.—--— — —
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---Os titulares do direito de oposição foram ouvidos em audiência prévia sobre a

presente pitposta de Orçamento e das Grandes øpções do Plano, em reunião que

teve lugar no dia vinte.e oito deoutubrocorrentõ~ conformedetermina o n.° 3 do artigo

5~° da Lei n.° 24/98, de 26 de maio que•aprovã o Estatuto do Direito de Oposição.------

---A presente proposta foi igualmente submetida a parecer prévio do Fundo de Apoio

Municipal,.em cumprimento do disposto no~n~° 1 do artigo~31Y; alínea b)da hei n.°

43/201 2, de 28 de agosto.---------— —-----------—----------— —

---Após o Sr. Presidente da Câmara ter prestado os esclarecimentos solicitadõs pelo

Sr. Vereador í1 Dutra, relacionados com a rubricaï de estudos, pareceres é

consultadoria~ localização da Capela Funerária da Vila e ainda sobre a receita

proveniente do quiosque instalado nesta vila, passou-se à votação da Proposta de

Orçamento e das Grandes Opções do Plano deste Município para 2020:tendo a

Câmara deliberado, por maioria, aprovar à mesma e submetê-la à aprovação da

Assembleia Municipal, nos termos da alínea a) do n.° 1 do artigo 259 e alínea a) dom.0

1 do~artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.---—

---Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara e o Srs. Vereadores Luis Jorge Borges

Femandes e Marco Paulo Rebelo.Mourão. — —~--- —----

---Absteve-se de votar o Sr. Vereador Luis 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.-

---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃO 1 ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO

ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL

DENORDESTE------ —---— — — — —

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

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

transcreve: — —---— — — —

---“Relativamente ao assunto referido em epígrafe, cumpre-me informar V. Exa. que a

munícipe Lúcia de Fátima MeIo Câmara, 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
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artigo ‘5~°, do regulamento em rapreço O processo :de candidatura encontra-se

dévidámente instruído, de acàrdo com a documentação solicitada no n.° 1 do artigo

7.°, do mesmo regulamento:---------— — —-----------—---- — —-

---A f&mília encontra-se efri situação de carQncia económica ‘e social, resultante de

fatores’ externos à sua vontade,, nomeadamente carência estrutural (insuficiência

económica), sendo que já fóram esgotados osrecursos existentes, nos termos do n.°

2, doartigo 2.° do referido regulamento. —-------- — —---— —

---Apóá uma análise detalhada à situação económica e social do agregado da

munícipe, com base nos fundamentos apresentados na informação social anexa à

presente informação, e no Regulamento em apreço, julgo que o mesmo deverá

beneficiar do presente apoio, pelo período de quatro meses, tempo que se prevê a

resolução da problemáticá familiar. —---- —-~--— —------ —------

---Este apoio deverá ser atribuído sob forma temporária, no montanté ‘de € 480,00

(quatrocentos e oitenta euros), a saber, € 120,00 (cento e vinte euros) mensais

durante o referido período de quatro meses, nós termos do’ n.° 2, do artigo 9.° do

mencionado Regulamento.----— ——----—-— —

---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 Emergêhcia Social de

Nordeste.------- — --—---- —--— — —------------—----------

—-GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃO 1 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
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candidaturas, de acordocom o artigo 8.° do•me•ncionadõ,ReguIamento.—~~----~

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

reúnem :as condições gerais para beneficiar do presenté incentivo e o respetivos

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

artigo 5.° e do’n.° 4 do artigo 6.0 do Regulamento em apreço.~-~

---Nps termos do estipulado no n O 2 do artigo 4.° o valor do subsidio’a atilbuir varia

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

seguintes moldes:------,-r-,--~—---—--------—-------------------xr—:--r-;---------~----.r-t

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

segundo escalão do abono de família;------t----’-r——-------—

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

independentemente do escalão que lhe for atribuído;—-----—--r

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

deabono~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).——------ 7— —----~-----------~

—-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.—— ——--------- —---‘ —-

— —----—

---Ana Cristina Duarte Correia Jorge - € 200,00 (duzentos euros);-———--- —

---Nelson da Costa Louro - € 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 AÇÀO SOCIAL - INFORMAÇÃO 1 CORREÇÃO DE APOIO

ATRIBUÍDO AO ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE INCENTIVO À
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NATALIDADE DO CONCELHO DO NORDESTE------------

—-Presente a informação referenciada em epigrafe, 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 o processo de apoio da munícipe

Micaela Almeida Medeiros presente na reunião do Órgão Executivo, havida no

passado dia catorze do corrente mês, contém um lapso.— —-——---—

•---A munícipe encontra-se grávida de gémeos, situação comprovada nos termos de

documento médico apresentado e parte integrante do seu processo, pelo que o apoio

a atribuir terá de obedecer ao estipulado no n.° 2 do artigo 4.° do Regulamento

Municipal, ou seja, o valor do subsídio a atribuir varia entre € 200,00 (duzentos euros)

e € 300,00 (trezentos euros), por cada criança.----— —------- —-—-

—-Ora, considerando que a munícipe beneficia do 1.° escalão de abono pré-natal, o

apoio a atribuir traduz-se em € 300,00 (trezentos euros) por cada criança, perfazendo

um total de € 600,00 (seiscentos euros).—— ——-——

—-Assim temos:-—----——— — ———-—- —-

—-Micaela Almeida Medeiros - €600,00 (seiscentos euros).”---————

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

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

ConcelhodoNordeste.—-—-——-———-—————

—-ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE PONTA DELGADA — PEDIDO DE PATROCÍNIO-

---Presente um email datado de dezoito de outubro corrente, da Associação de Futebol

de Ponta Delgada solicitando um apoio para a realização da 2•a Gala daquela

Associação, que decorrerá no próximo dia três de novembro, no auditório da Nonagom

— Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel, a qual tem como objetivo distinguir e

homenagear personalidades e agentes desportivos que, ao longo dos anos, deixaram

a sua marca na evolução do futebol e futsal açorianos. —

—-A Câmara Municipal, considerando a importância do evento e o papel
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preponderante da Associação de Futebol de Ponta Delgada na promoção e incentivo

da prática do futsal e futebol, assim como a excelente colaboração com este

Município, deliberou por unanimidade ao abrigo do disposto na línea u) do n.° 1 do

artigo 33.° da Lei n.° 75/2013 de 12 de setembro, conceder um apoio no valor de €

150,Ooparaoreferidofim. —--—-------------——---- —---— —--—

---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.-

---ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE NORDESTE - PAGAMENTO DO VALOR

DA INSCRIÇÃO NO PROGRAMA ECO ESCOLAS-—---— —----——-- —

---Presente o oficio número quatrocentos quarenta e quatro, de dez de outubro

corrente, da Escola Básica e Secundária de Nordeste, enviando a declaração de

compromisso com o Programa Eco-Escolas.—----------—--------—--------

---A Câmara Municipal, considerando a importância do desenvolvimento de políticas

ambientais, deliberou, por unanimidade aceitar a referida parceria, bem como autorizar

o pagamento da inscrição no valor de €70,00. — —------— —

---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.-

---ESCOLA PROFISSIONAL DE NORDESTE — PEDIDO DE CEDÊNCIA DE

TRANSPoRTE------ — — — —------ —

—-Presente o oficio número trinta e três, de quinze de outubro corrente, da Escola

Profissional de Nordeste, solicitando a cedência de transporte para a realização de

uma visita de estudo à cidade de Ponta Delgada, de acordo com o programa

apresentado para o efeito, que terá lugar no próximo dia treze de dezembro, com a

participação de sessenta e oito alunos.----- — — —

—-A Câmara deliberou por unanimidade, autorizar a cedência do transporte para a

realização da referida visita de estudo.— — —

---RELATÓRIO DO AUDITOR EXTERNO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES

FINANCEIRASIMUNICÍPIO DO NORDESTE
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---Para efeitos do disposto na alínea d) do n.° 1 do artigo 77.° da Lei n.° 73/2013, de 3

de setembro, foi presente a informação sobre as demonstrações financeiras,

elaborada pelo auditor externo Duarte Giesta & Associado — Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas, Lda referente ao 1 .° semestre do corrente ano. — —----

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade remeter o refendo

relatório à Assembleia Municipal, nos termos do referido diploma legal.—

----SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO - INFORMAÇÃO ASSUNÇÃO DE

COMPROMISSO PLURIANUAL

—-Foi presente uma informação da Secção de Aprovisionamento, dando conta do

despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara, no uso da competência que lhe foi

delegada pela Assembleia Municipal, relativo à assunção do compromisso plurianual

com a segunda adenda ao contrato inicial de Prestação de Serviços de Seguros para

o Município do Nordeste, no valor total de € 921,29, a pagar em dois anos

económicos, conforme se indica:— —---—--— ——-- ———-

—-Ano de2019-€310,OO; — —-----——----—

---Anode2O2O-€610,0O.—-———— —---—- — ——

—-A Câmara tomou conhecimento da presente informação e deliberou, por

unanimidade dar conhecimento da mesma à Assembleia Municipal. — —

—-CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE

BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO, NO ÂMBITO DA OBRA DE

PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS E VIAS DO CONCELHO - RELATÓRIO

FINAL/ADJUDICAÇÃO---— —--- —----— —

---Presente o Relatório Final do concurso referenciado em epígrafe, elaborado pelo

Júri do Concurso designado para o efeito.— —

---A Câmara, após ter apreciado o referido relatório deliberou, por maioria, o seguinte:

—-1. Concordar com o presente Relatório Final, nos termos do artigo 148.° do CCP;---

—-2. Adjudicar a execução da empreitada no que corresponde aos Lotes: Lote 1 —

Freguesia de Nordeste; Lote 4 — Freguesia de Santo António de Nordestinho e Lote 8

— Freguesia da Salga, à empresa MARQUES, S.A., pelo valor global da sua proposta

de €896.851,92 (oitocentos e noventa e seis mil oitocentos e cinquenta e um euros e
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noventa e dois cêntimos), ao qual acresce o Iva à taxa legal em vigor, nos termos do

disposto no n.° 1 do artigo 73.° do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado

pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei

n.° 111-B/2017 de 31 de agosto, conjugado com o Decreto Legislativo Regional n.°

27/2015/A de 29 de dezembro. —---- — —----- —----- —----

---3. Adjudicar a execução da empreitada no que corresponde aos Lotes: Lote 2 —

Freguesia da Lomba da Fazenda; Lote 3 — Freguesia de São Pedro de Nordestinho;

Lote 5 — Freguesia de Algarvia; Lote 6 — Freguesia de Santana e Lote 7 — Freguesia

da Achadinha, à empresa TEcN0VIA AÇORES — SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.,

pelo valor global da sua proposta de € 290.949,32 (duzentos e noventa mil novecentos

e quarenta e nove euros e trinta e dois cêntimos), ao qual acresce o Iva à taxa legal

em vigor, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 73.° do Código dos Contratos

Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e

republicado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017 de 31 de agosto, conjugado com o

Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A de 29 de dezembro.--— —----—

---4. Notificar a decisão de adjudicação a todos os concorrentes, de acordo com o n ° 1

doartigo77.°doCCP;---—------- —-———-----— —---— —------------—

---5. Notificar os adjudicatários, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 77.° do CCP

para: —-—---— — — —----- —

---a) Apresentar os documentos de habilitação exigidos nos termos do disposto no

artigo8l.°doCCP;-------— — —--—--------—-----— — ——------

---b) Prestar as Cauções de 2% do valor da adjudicação, no prazo de 10 dias úteis,

conforme preceitua os artigos 42.° e 43.° do DLR 27/2015/A de 29 de dezembro.—

---Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Vereador Marco Paulo Rebelo

Mourão. —----— ——---- ——---—-- —

---Absteve-se de votar o Sr. Vereador Luís Dutra Borges.-----—- —----— —

---O Sr. Vereador Luís Jorge Borges Fernandes não participou na votação do presente

assunto por se encontrar impedido, nos termos do disposto nos artigos 69.0 e 70.° do

Decreto-Lei n.° 4/2015, de 7 de janeiro, por ser Presidente do Júri do presente

procedimento.-——--- — —----- — — ——----— —-

---Em cumprimento do preceituado no artigo 55•0, n.° 6 da Lei n° 75/2013, de 12 de
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setembro, o Vereador ausentou-se da sala no momento da discussão e da votação do

presente assunto.---- — — — —-— — — —

—-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.-

---CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE

BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO, NO ÂMBITO DA OBRA DE

PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS E VIAS DO CONCELHO - APROVAÇÃO DA

MINUTA DE CONTRATO/LOTES 1,4 E 8— —---- —----------- —

---Presente a minuta do contrato da empreitada referenciada em epígrafe, para efeitos

de aprovação, conforme preceitua o n.° 1 do artigo 98.° do Códigos dos Contratos

Públicos. — —------------ — — —

—-A Câmara deliberou, por maioria aprovar a referida minuta nos termos do referido

preceito legal.-——-----——----——----— ——— —---——----------—-- —

---Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Vereador Marco Paulo Rebelo

Mourão.— —-----------~ — —_-_-__-_____~_~_ —

—-Absteve-se de votar o Sr Vereador Luís Dutra Borges.----—----—----———-----—----—--
---O Sr. Vereador Luís Jorge Borges Femandes não participou na votação do presente

assunto por se encontrar impedido, nos termos do disposto nos artigos 69.° e 70.° do

Decreto-Lei n.° 4/2015, de 7 de janeiro, por ser Presidente do Júri do presente

procedimento.----------—----— — —

---Em cumprimento do preceituado no artigo 55°, n.° 6 da Lei n.° 75/2013, de 12 de

setembro, o Vereador ausentou-se da sala no momento da discussão e da votação do

presente assunto.---—-—------- — —-----—--—

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

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

—-CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE

BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO, NO ÂMBITO DA OBRA DE

PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS E VIAS DO CONCELHO - APROVAÇÃO DA

MINUTA DE CONTRATOILOTES 2, 3, 5, 6 E 7 — —
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---Presente a minuta do contrato da empreitada’rêferenciadaem epígrafe, para efeitos

de aprovação, conforme preceitua o n °, 1 do, artigo 98;° do Códigos dos Contratos

Públicos.-------------

---A Câmara deliberou, por maioria aprovar areferida minuta nos termos do referido

preceito Iegal.----------------------------------- —----- — — — —

---Votaram a favor o Sr Presidente da Câmara e o Sr: Vereador’ Marco Paulo Rebelo

Mourãó. —

---Absteve-se de votar o Sr. Vereador Luís Dutra Borges.---------------------—-----—--------

---O Sr. Vereador Luís Jorge Borges Femandes não participou na votaçãado presente

assunto por se encontrar impedido, nos termos do.disposto nos artigos 69.° e 70.° do

Decreto-Lei n.° 4/2015, de 7 de janeiro, por s~ç Presidente do Júri do presente

procedimento. —------—-—--—-—-----—--- — — —

---Em cumprimento do preceituado no artigo 55.°, n.° 6 da Lei n.° 75/2013, de 12 de

setembro, o Vereador ausentou~se da sala no momento da discussão e da votação do

presente assunto.---------- —--------—------------ — ——-----

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

DECISÕES QUE PROFERIU NO USO DA COMPETÊNCIA QUE LHE FOI

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

—-ADrovacão de Alteracões Orcamentais:— — —— —

—-Foram aprovadas a 20•a e a 21~S alterações ao Orçamento da Despesa, bem como

às Grandes Opções do Plano de 2019, nos valores, respetivamente, de € 4.200,00

(quatro mil e duzentos euros), € 34.230,00 (trinta e quatro mil duzentos e trinta euros),

€108.000,00 (cento e oito mil euros) e €55.000,00 (cinquenta e cinco mil euros).—-—

-—A Câmara tomou conhecimento. ------————-- — —---- —

—-BALANCETE — RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA ——--

—-Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia vinte e cinco de outubro

corrente, tendo a Câmara tomado conhecimento que o saldo disponível era: —
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---Operações Orçamentais - € 2.932.412,26 (dois milhões novecentos trinta e dois mil

quatrocentos e doze euros e vinte e seis cêntimos); —--—

---Operações não Orçamentais - € 34 470,88 (trinta e quatro mil quatrocentos e

setenta euros e oitenta e oito cêntimos).---— — —----—

---E por não-haver mais nada a tratar e sendo onze hóras e dez minutos, à Sr.

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

constar se lavrou a presente ata que vai ser aséinada pélà Sr. Presidente e por mim

,Coordenadora Técnica da Secção de

Expediente, que a redigi e subscrevi. — — —
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