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EDITAL 
 

José Carlos Pimentel Mendes, Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores, torna público, para os 

devidos e legais efeitos, que nos termos do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, esta Câmara Municipal 

em sua reunião ordinária de 06 de Março de 2014, tomou as seguintes deliberações:  

 

- Serviço de Desporto das Flores – Agradecimento, para conhecimento; 

Deliberação: A Câmara tomou conhecimento. 

 

- Associação de Jovens das Flores – Pedido de Apoio Financeiro – Comemoração do Dia Internacional da 

Mulher 2014, para análise; 

Deliberação: A Câmara depois de analisar o pedido que aqui se dá por integralmente transcrito e fica 

arquivado em anexo à presente ata deliberou apoiar com o pagamento do som no valor de 175,00 Euros, 

diretamente à empresa que o efetuar. 

Deliberação tomada por unanimidade. 

 

- Spotazores – Parceria Spotazores / Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores, para análise; 

Deliberação: A Câmara depois de analisar a Proposta que aqui se dá por integralmente transcrita e fica 

arquivada em anexo à presente ata deliberou apoiar a instalação da webcam no edifício da Siturflor de forma a 

captar a panorâmica da Vila e divulgar todos os eventos que o Município de Santa Cruz queira promover, com 

o pagamento de 50,00 Euros mensais, sendo que se trata de um meio de divulgação do Concelho e de fornecer 

uma maior informação a quem consulta o site. 

Deliberação tomada por unanimidade. 

 

- José Renato Medina Moura – Proposta de aquisição de espólio do antigo Jornal As Flores, para 

análise; 

Deliberação: A Câmara depois de analisar a Proposta e considerar muito importante preservar a história da 

nossa Ilha, deliberou informar que não tem disponibilidade financeira para aquisição do espólio do Jornal “As 

Flores”. 

Deliberação tomada por unanimidade. 

 

- 2.ª Alteração ao Orçamento do ano 2014, para ratificação; 

Deliberação: A Câmara depois de analisar deliberou aprovar e ratificar a 2.ª Alteração ao Orçamento do ano 

2014 que aqui se dá por integralmente transcrita e fica arquivada em anexo à presente ata. 

Deliberação tomada por unanimidade. 
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- Grupo Desportivo Os Minhocas – Processo de candidatura ao programa de incentivo ao associativismo, 

para análise; Considerando que a Sra. Vereadora Dora Valadão faz parte da Direção do Grupo 

Desportivo Os Minhocas, ausentou-se da sala de acordo com a alínea a) do n.º 1 do art.º 44.º do Decreto-

Lei 442/91 de 15 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96 de 31 de Janeiro. 

Deliberação: A Câmara depois de analisar a candidatura e sob proposta verbal do Sr. Presidente da 

Câmara, deliberou atribuir um subsídio no valor de 2.000,00 Euros. 

Deliberação tomada por unanimidade. 

A Sra. Vereadora regressou à sala. 

 

- Grupo de Teatro A Jangada - Processo de candidatura ao programa de incentivo ao associativismo, 

para análise; Considerando que o Sr. Vereador William Braga faz parte da Direção do Grupo de Teatro 

A Jangada, ausentou-se da sala de acordo com a alínea a) do n.º 1 do art.º 44.º do Decreto-Lei 442/91 de 

15 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96 de 31 de Janeiro. 

Deliberação: A Câmara depois de analisar a candidatura e sob proposta verbal do Sr. Presidente da 

Câmara, deliberou atribuir um subsídio no valor de 2.000,00 Euros. 

Deliberação tomada por unanimidade. 

O Sr. Vereador regressou à sala. 

 

- Clube Desportivo Escolar Flores - Processo de candidatura ao programa de incentivo ao 

associativismo, para análise; 

Deliberação: A Câmara depois de analisar a candidatura e sob proposta verbal do Sr. Presidente da 

Câmara, deliberou atribuir um subsídio no valor de 2.000,00 Euros. 

Deliberação tomada por unanimidade. 

 

 

- Para conhecimento geral se publica este Edital e outros aos quais será dada a devida publicidade.  

 

Paços de Concelho de Santa Cruz das Flores, 17 de Março de 2014. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

José Carlos Pimentel Mendes 


