
Câmara Municipal do Nordeste

ATA N 058

---Aos nove dias do mês de dezembro 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, Carlos Alberto Medeiros Mendonça, Luís Jorge

Borges Fernandes, Marco Paulo Rebelo Mourão e Luís Dutra Borges. —

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

DeusPachecodeMeloFranco.-— — —-------

---Verificada, assim, a presença de todos os 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 vinte e seis de novembro findo, a

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

ANTES DA ORDEM DO DIA--------—

—-O Sr. Vereador Marco Mourão interveio para dar conhecimento que no dia um de

dezembro corrente, decorreu na Vila do Nordeste, a XIV edição da “Corrida

Terras do Priolo”, que contou com a presença de cento e quarenta e nove

participantes, oriundos de toda a ilha, incluindo também atletas do Fazenda

Sport Clube, do Núcleo de Desporto Adaptado — Atletismo e do seu núcleo de

Atletismo Regular.

—-Informou ainda que, no dia seis do referido mês de dezembro, teve lugar na

Vila de Nordeste a partida do Êpic Trail Run, prova dos 110 Kms, que teve o seu

términus em Vila Franca do Campo, contando com a participação de atletas de

doze nacionalidades, realçando tratar-se de uma prova de referência e que era

com muita satisfação que o Município do Nordeste se associava a este evento,

por ser uma mais valia para o concelho, nomeadamente para a sua promoção e

divulgação.
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---O Sr. Vereador Marco Mourão referiu também que o Município tinha

aproveitado também aquele dia para fazer a inauguração da iluminação de Natal

e dar início aos eventos do programa natalício, os quais irão privilegiar as sextas

feiras que antecedem o Natal, contando com a adesão das pessoas às iniciativas

programadas de forma a que as mesmas contribuam para o desenvolvimento da

economia local.

---Por fim, informou que no dia oito de dezembro corrente participou,

conjuntamente com o Vice-Presidente da Câmara, na inauguração do presépio

figurativo da freguesia da Achadinha, o qual este ano conta com algumas

novidades, tendo felicitado a Junta de Freguesia da Achadinha, o trabalhador

responsável pela sua feitura e respetiva população, salientando tratar-se de um

presépio acarinhado por todos e que certamente irá ser muito visitado, dada a

sua qualidade.

---O Sr. Presidente da Câmara, aproveitou também para realçar o empenho dos

trabalhadores do Município em todas as atividades definidas, nomeadamente na

iluminação e ornamentação da Vila de Nordeste, salientando ser visível que da

parte dos mesmos houve muita dedicação e empenho.

---Seguidamente, interveio o Sr. Vereador Luís Jorge Fernandes para prestar

alguns esclarecimentos relativamente a dúvidas suscitadas na última reunião

desta Câmara Municipal.

---No que concerne à fossa sética dos sanitários em construção no zona do

Porto do Amei informou que a mesma está prevista no caderno de encargos e

que na altura não se encontrava em construção em virtude da máquina para a

respetiva abertura se encontrar avariada

---Quanto ao licenciamento da obra do Green Lince informou que nos termos da

legislação em vigor era possível iniciar se a respetiva construção depois da

aprovação da arquitetura, e que no caso em concreto foi dado uma licença

provisória, realçando que a obra só se encontra concluída após a entrega do

livro de obra, assinado pelo Eng.° responsável e pelo respetivo fiscal municipal --

---Relativamente ao licenciamento da obra junto ao Loteamento da Marques

esclareceu que a mesma não está localizada na reserva agrícola, reserva
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ecológica ou em áreas das margens do mar, mas sim em “espaços urbanos a

consolidar” e cumpre com a legislação em vigor.

---Seguidamente, interveio o Sr. Vereador Carlos Mendonça para questionar o

resultado da queixa crime apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara contra o

Delegado de Saúde de Nordeste. —-------—------

---Em resposta, o Sr Presidente da Câmara disse não perceber o interesse do Sr.

Vereador nesta situação, porque em relação a outros processos, também de âmbito

municipal nada questionava. No entanto esclareceu em relação ao processo em

questão, que tinha estado há pouco tempo em Tribunal e que por falta de comparência

da outra parte a audiência tinha sido adiada Informou também que na passada sexta-

feira o nosso gabinete esteve em tribunal, mas que não tinha tido ainda oportunidade

para falar com a advogada e saber o que se tinha passado, garantido que, quando o

processo ficar concluído daria conhecimento do respetivo resultado, assim como dos

outros que estão a decorrer.--- —-----—--—----—

—------ —---ORDEM DODIA — —

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

ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL-

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

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

trariscreve:—---—-----— —-----------------—-- —-—---- —---------

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

munícipe Maria dos Santos Saraiva Correia, 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

7.°, do mesmo regulamento. — —-

—-A família encontra-se em situação de carência económica, resultante de fatores

externos à sua vontade, nomeadamente carência estrutural (insuficiência económica),
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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 dos Santos, com base nos fundamentos apresentados na informação social e

em documento médico, anexos à presente informação, e no Regulamento em apreço,

julgo que o mesmo deverá beneficiar do presente apoio, de modo a conseguir adaptar

as instalações sanitárias de forma a eliminar as barreiras existentes, que condicionam

os cuidados assocíados à situação de saúde do casal, nomeadamente substituição de

banheira por polibanho, uma vez que se trata de obras necessárias e de pequena

dimensão, não sendo passíveis de enquadramento noutros mecanismos de apoio,

uma vez que a família não reúne requisitos para tal.—----------------------- —

—-Este apoio deverá ser atribuído sob forma pontual, no montante de € 279,24

(duzentos e setenta e nove euros e vinte e quatro cêntimos), nos termos do n.° 2, do

artigo 9° do mencionado Regulamento, destinado à aquisição de materiais para os

trabalhos de substituição de banheira por polibanho.-—-— —---—

---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.-— — —--— —-—-—------— ———--

---APROVAÇÃO DA ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DE NORDESTE —-

---Presente o documento referenciado em epígrafe o qual define a estratégia de

intervenção municipal no domínio da política de habitação, especialmente orientado

para a resolução das situações de carência habitacional identificadas no programa 1.0

Direito e para a promoção da inclusão social e territorial das comunidades mais

desfavorecidas, numa perspetiva de valorização do parque habitacional e de

‘requalificação e revitalização do território, o qual tem como enquadramento legal e

regulamentar o Decreto-Lei n.° 37/201 8, de 4 de junho e a Portaria n°230/2018 de 17

deagosto.---— —-— — —----— — ——--—-—---—_
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---A Estratégia Local de Habitação de Nordeste será um documento de suporte para o

Município do Nordeste agregar, avaliar e gerir todos os pedidos de apoio ao abrigo do

1.° Direito que lhe sejam submetidos, assegurando a universalidade, a coerência e a

equidade no acesso às soluções nela identificadas.----—

—-Sobre o presente assunto, o Sr. Presidente da Câmara explicou que o plano em

apreço foi elaborado no âmbito da candidatura ao IHRU — Instituto da Habitação e da

Reabilitação Urbana e que irá possibilitar a entidades públicas e particulares se

candidatarem a uma linha de crédito para aquisição de moradias, bem como para

remodelações, sendo este plano financiado pelo referido Instituto. Informou ainda que

após um trabalho exaustivo em todo o concelho o documento em referência define

uma linha estratégia de habitação para o Concelho do Nordeste. —-----

—-O Sr. Vereador Carlos Mendonça relembrou que, no passado uma das razões do

grande descalabro das contas deste Município tinha sido precisamente por via de

procedimentos e investimentos do IHRU ao ponto de pôr em causa o futuro financeiro

e económico e aposta na área social, questionando assim qual era o grande objetivo

deste executivo em relação a este Plano.-— —-—-——-— — — —------

---Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara disse que este Plano não teve qualquer

custo para o Município e se o mesmo não fosse feito não permitia o recurso à linha de

crédito com juros bonificados e a fundo perdido, tendo sido também uma forma de se

conhecer a realidade do concelho e o que se pretende para o futuro.

---À questão do Sr. Vereador Carlos Mendonça sobre o que este executivo pretendia

futuramente com este Plano, no âmbito de possíveis investimentos da autarquia, o Sr.

Presidente da Câmara respondeu que desejava continuar a adquirir algumas

habitações para melhorar a condição de vida dos nordestenses na área social,

recuperação de habitação degradada e ainda diligenciar lunto do Governo Regional a

construção de alguns loteamentos para construção de habitação em regime de auto

construção, à semelhança do já construído no Loteamento do Topo e na Rua da

Autonomia nesta Vila de Nordeste.--—----- — —--—

—-Sobre o assunto, o Sr Vereador Carlos Mendonça pediu novamente a palavra tendo

o Sr Presidente respondido que o assunto já estava devidamente esclarecido, tendo

por isso determinado que se passasse à votação da Estratégia Local de Habitação do

Concelho do Nordeste, tendo a Câmara deliberado por maioria aprovar a o documento
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em apreço, ao abrigo do disposto no artigo 2.° da Portaria n.° 230/2018 de 17 de

agosto, bem como submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal

---Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara Municipal e os Srs. Vereadores Luís

Jorge Borges Fernandes e Marco Paulo Rebelo Mourão. —----- —

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

Borges que justificaram a sua posição através da declaração de voto que a seguir se

transcreve: —--- — —----— — —

---“Após o sucedido aqui na discussão deste ponto, lamentamos a comportamento do

Presidente da Câmara em não autorizar as perguntas do Vereador Carlos Mendonça

no que concerne ao que o Município pretende com este plano para o concelho.

—-Alertamos que no passado a parceria com o IHRU e o Município do Nordeste, por

uma má definição de projetos e de investimentos sem fundos necessários, levou a um

desequilíbrio financeiro do Município que após cerca de oito anos ainda não foi

ultrapassado. —--— — — — ——----—

---Alertamos ainda que será fundamental perceber o objetivo que a autarquia tem para

o possível aproveitamento deste plano, lamentando o facto do Presidente não ser

capaz de responder a perguntas concretas e pertinentes para conhecimento dos

nordestenses. — — —---——-—- —--—----—-— —

—-O Partido Socialista vota contra, apenas pela incapacidade do Presidente da

Câmara não ser capaz de responder às questões do PS, e por percebermos que o

PSD não tem um plano para o futuro e adequado para a boa gestão deste assunto,

não querendo o PS fazer parte dos responsáveis daquilo que é o inicio de algo que no

passado levou ao desequilíbrio financeiro desta autarquia”.————-— —

---Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara disse que a presente declaração não
:relatava o que efetivamente se tinha passado, um vez que prestou todos os

esclarecimentos necessários à boa votação do referido documento como se podia

verificar nas respostas acima identificadas.---—--— — —------—

—-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.--

—-RELATÓRIO TRIMESTRAL DE MONITORIZAÇÃO DO PROGRAMA DE

AJUSTAMENTO MUNICIPAL — —
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---Presente o relatório referenciado em epígrafe, referente ao 3.° trimestre do corrente

ano, elaborado nos ternos do disposto na alínea d) do artigo 9.~ e artigo 29 °, ambos

da Lei n.° 53/2014 de 25 de agosto.——-- —

—-A Câmara deliberou, por maioria aprovar o presente relatório e remeter o mesmo ao

Fundo de Apoio Municipal e Assembleia Municipal de Nordeste. —

—-Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara e os Srs. Vereadores Luís Jorge

Borges Fernandes e Marco Paulo Rebelo Mourão.---—--——--— —— —-

—-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. O da Lei n° 75/2013, de 12 de setembro.

—-EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO, NO

ÂMBITO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS E VIAS DO

CONCELHO - APROVAÇÃO PARCIAL DO PLANO DE SEGURANÇA E

SAÚDE/MARQUES, S.A. — —-— ———-— —

—-Presente o Plano de Segurança e Saúde da obra referenciada em epígrafe, o qual

foi validado parcialmente pela empresa responsável pela Coordenação de Segurança

em obra, nos termos do n.° 1 do artigo 12.° do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de

outubro.—— — — — —

—-Face ao exposto, a Câmara deliberou, por unanimidade aprovar parcialmente o

Plano de Segurança e Saúde da Empreitada referenciada em epígrafe, Lotes 1, 4 e 8,

nos termos do disposto no n.° 1 e 2 do artigo 12.° do referido diploma.

—-EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO, NO

ÂMBITO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS E VIAS DO

CONCELHO - APROVAÇÃO PARCIAL DO PLANO DE SEGURANÇA E

SAÚDEITECNOVIA AÇORES — SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A..—

—-Presente o Plano de Segurança e Saúde da obra referenciada em epígrafe, o qual

foi validado parcialmente pela empresa responsável pela Coordenação de Segurança

em obra, nos termos do n.° 1 do artigo 12.° do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de

outubro. — — — ———
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—-Face ao exposto, a Câmara deliberou, por unanimidade aprovar parcialmente o

Plano de Segurança e Saúde da Empreitada referenciada em epigrafe, Lotes 2, 3, 5, 6

e 7, nos termos do disposto no n.° 1 e 2 do artigo 120 do referido diploma.

---SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO - INFORMAÇÃO ASSUNÇÃO DE

COMPROMISSOS PLURIANUAIS —--—-----—--—--- —--------

---Foram presentes duas informações da Secção de Aprovisionamento, dando conta

dos despachos proferidos pelo Sr. Presidente da Câmara, no uso da competência que

lhe foi delegada pela Assembleia Municipal, relativo à assunção de compromissos

plurianuais com as seguintes prestações de serviços, a pagar em dois anos

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

—-Proc.° 32/2019 - Prestação de Serviços de Seguros de Acidentes de Trabalho para

os Programas Ocupacionais — SEI, CTTS e FIOS, no valor total de €3.093,11

---Ano de 2019 -€2.627,94; —-—---- —-— —-—

—-Ano de 2020 -€465,17;—---— —--—— — —---—

---Proc.° 54/2019 - Prestação de Serviços de Seguros de Acidentes de Trabalho para

os Programas Ocupacionais — PROSA, ESTAGIAR L, CTTS e REATIVAR +, no valor

total de€3.892,94. — —-----——-—------— ——-- —

---Anode2Ol9-€2.298,27;-— —----- —

—-Anode2O2O-€1.594,67;—- —-— —-—--— —---—------

—-Proc.° 92/2019 - Prestação de Serviços de Seguros de Acidentes de Trabalho para

os Programas Ocupacionais — INOVAR, SEI E FIOS, no valor total de € 3.882,41

—-Ano de 2019-€2.050,01; ——-- ——-- —

---Ano de 2020 -€1.832,40; —-— —---—

---Proc.° 113/2019 - Prestação de Serviços de Seguros de Acidentes de Trabalho para

o Programa Ocupacional SEI, no valor total de € 330,24. —---—-

---Ano de 2019-€ 182,20; —------ ———--

—-Ano de 2020-€ 148,04; ——--- — —

—-Proc.° 122/2019 - Prestação de Serviços de Seguros de Acidentes de Trabalho para

os Programas Ocupacionais — SEI, ESTAGIAR L E CTTS, no valor total de € 880,

---Ano de 2019-€229,06;

---Ano de 2020-€651,58; — — — ——
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---Proc.° 138/2019 - Prestação de Serviços de Seguros de Acidentes de Trabalho para

os Programas Ocupacionais — PROSA, INOVAR, CTTS, SEI E FIOS, no valor total de
— —--------------

---Ano de 2019 -€549,66; — —

---Anode2O2O-€4.013M6; —-----— — —

---Proc.° 128/2019 - Empreitada de Execução de Estacionamento no Caminho de

Acesso ao Porto de Pescas, no valor de € 37.900 50 —----—-- — —

—-Artode2Ol9-€11.776j5; — — — ——----—--—----------

---Ano de 2020-€26.123,75.-— ——-------------- —

---Aos valores suprarreferidos acresce o IVA à taxa legal em vigor.-—-----------

---A Câmara tomou conhecimento das referidas informações e deliberou, por

unanimidade remeter as mesmas à Assembleia Municipal — —

---DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO - INFORMAÇÃO!APROVAÇÃO DE

DOCUMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO REGULAMENTO GERAL DE

PROTEÇÃO DE DADOS ——-. —

---No âmbito da implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados, foram

presentes os seguintes documentos, para efeitos de aprovação: —

—-Código de Conduta; — —--—--— —-— —

—-Políticas de Privacidade;—-———-——-—-------—--—--- —-—-—-— —

---Procedimentos sobre Proteção de Dados.——--—-— —-——---- —

—-A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar os referidos documentos.

---SECÇÃO DE TAXAS E LICENÇAS — INFORMAÇÃOIATUALIZAÇÃO DOS

VALORES DAS TAXAS MUNICIPAIS PARA 2020 —-——-— —

---Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pela Coordenadora

Técnica da Secção de Taxas e Licenças, Maria Gorete Lopes Amaral Dutra, cujo

conteúdo a seguir se transcreve: —--—-—

—-“De acordo com o artigo 7.° do Regulamento da Tabela de Taxas e Outras Receitas

do Município do Nordeste, os valores desta deverão ser atualizados anualmente em

função da evolução do índice de preços do consumidor.

—-Considerando que os valores atuais das taxas da referida Tabela entraram em vigor
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no início do corrente ano, é chegada a altura de se proceder à atualização destes, a

fim de produzirem efeitos no início do próximo ano. —----- — —

—-Segundo dados fornecidos pelo Serviço Regional de Estatística dos Açores, através

do respetivo sítio na lnternet, constantes no documento em anexo, a taxa de variação

média nos últimos doze meses do Índice de Preços no Consumidor fixou-se em 0.38

% na Região Autónoma dos Açores.—-----—- — —---— — —-—---—

---Para cumprimento deste imperativo legal procedeu-se ao cálculo de atualização

dos quantitativos das taxas da Tabela, do que resultou os valores que constam na

tabela anexa, na coluna denominada “Proposto”.--—------—--— —

---Assim, os referidos valores deverão ser aprovados apenas pela Câmara Municipal,

não necessitando de aprovação pela Assembleia Municipal, em virtude da atualização

que os originou se conter no âmbito do disposto no artigo 7.° do Regulamento da

Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município do Nordeste. —

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

—-A Câmara deliberou por maioria aprovar a atualização dos valores das taxas

municipais a vigorar no ano de dois mil e vinte, de acordo com a proposta

apresentada. — ————— — — —

—-Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara e os Srs. Vereadores Luís Jorge

Borges Fernandes e Marco Paulo Rebelo Mourão. —---- — —--—

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

Luís Dutra Borges. ——-- — —

—-VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO, EMPREGO E COMPETITIVIDADE

EMPRESARIAL 1 PEDIDO DE PARECER - JOGOS LÍCITOS NO

ESTABELECIMENTO BAR ENERGIE

---Presente o oficio, com referência SAI-VPGRJ2O1 9/1987, de treze de novembro

findo, do Gabinete da Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade

Empresarial solicitando parecer relativo à conveniência da renovação do licenciamento

de jogos lícitos no estabelecimento Bar Energie, sito na Estrada Regional, n.° 8,

freguesia de Lomba da Fazenda, Concelho de Nordeste, requerido por Roberto Carlos

Couto Medeiros, designadamente no que se refere à proximidade de estabelecimentos

de ensino, por forma a respeitar o disposto no n.° 2 do artigo 11 ° do Decreto
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Legislativo Regional n.° 5/2003/A, de 11 de março, na sua atual redação, conjugado

com o Decreto Legislativo Regional n.° 27/2005/A de 10 de novembro, dada a

limitação consagrada na alínea h), do n.° 1 do seu artigo 21.°. — —-

—-A Câmara, face à informação da Secção de Taxas e Licenças, deliberou, por

unanimidade, dar parecer favorável à pretensão, considerando que o estabelecimento

comercial em causa se situa fora da zona de proteção dos estabelecimentos escolares

doConcelho —--— — ——---— —--—-—--

---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

DECISÕES QUE PROFERIU NO USO DA COMPETÊNCIA QUE LHE FOI

DELEGADA PELA CÂMARA MUNICIPAL, SOBRE: — -

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

—-Foram aprovadas a 26•a, 27’B e 28Y alterações ao Orçamento da Despesa, bem

como a 26.~ e 27a alteração às Grandes Opções do Plano, nos valores,

respetivamente, de €17.500,00 (dezassete mil e quinhentos euros), €13.180,00 (treze

mil cento e oitenta euros), € 10.705,00 (dez mil setecentos e cinco euros), €3.000,00

(três mil euros) e €71.000,00 (setenta e um mil euros). — —

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

—-BALANCETE - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA — ——

—-Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia três de dezembro

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

—-Operações Orçamentais - € 2.975.371,30 (dois milhões novecentos setenta e cinco

mil trezentos setenta e um euros e trinta cêntimos); —

—-Operações não Orçamentais -€52.101,12 (cinquenta e dois mil cento e um euros e

doze cêntimos). —-— —---—-—--—---—---—

---E por não haver mais nada a tratar e sendo onze horas e vinte 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
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r~ox~ oi& ,Coordenadora Técníca da Secção de

Expediente, que a redigi e subscrevi
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