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Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.° 23

---Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e catorze, nesta Vila de
Nordeste, edifício dos Paços do Município e Salão Nobre da Câmara Municipal,

pelas dez horas reuniu ordinariamente a Câmara Municipal do Concelho de

Nordeste, sob a Presidência do Sr Carlos Alberto Medeiros Mendonça, Presidente

da Câmara, estando presentes os Srs. Vereadores Rogério Cabral de Frias, Sara

Raquel Mendonça de Sousa e Luís Dutra Borges. —------— —----—

---Faltou o Sr. Vereador Milton Borges Pacheco Mendonça, cuja falta foi justificada

pelo Sr. Presidente no uso da competência que lhe foi delegada pela Câmara

MunicipaL —---— —--— —

---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 dezoito de agosto corrente, a

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

——ANTES DAORDEM DO DIA ———

---O Sr. Presidente deu conhecimento de que no âmbito do protocolo de geminação
existente entre este Município e o de São Vicente, na ilha da Madeira, participou

conjuntamente com o Sr. Vereador Luis Dutra e a Sra. Presidente da Assembleia

Municipal nas festas daquele concelho. Para além da participação nas cerimónias

integradas nas respetivas festividades, referiu ainda a possibilidade que tiveram de

assistirem a uma reunião do órgão executivo de São Vicente, bem como a

oportunidade de reunirem também com a Câmara Municipal do Funchal e do Porto

Moniz. Participaram ainda numa palestra organizada pelo Laboratório de Ideias na

Universidade da Madeira, alusiva às políticas desportivas no concelho de Nordeste e
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na Região, com a presença do Diretor dos Serviços de Desporto de 5. Miguel, Dr.

Rui Meio. De igual modo e em conjunto com a Associação de Veteranos do Nordeste

participaram no Torneio de Futebol Veterano da Boaventura, 5. Vicente. Foi ainda

mantido contato com o Sr. Esmeraldo Drumond, cidadão honorário do Concelho do

Nordeste. Da deslocação resultaram alguns projetos para o Concelho do Nordeste

que brevemente serão dados a conhecer.

---Realçou ainda a forma simpática e acolhedora como o Município do Nordeste foi

recebido no Concelho de São Vicente .

---A pedido do Sr. Vice-Presidente da Câmara, o Sr. Presidente deu conhecimento

ao elenco camarário da redução de custos relativa à prestação de serviços da

Empresa Ano Sistemas de Informática e Serviços, Lda, no que se refere à

manutenção do software informático utilizado por alguns serviços da Autarquia,

frisando que, após algumas negociações com a referida Empresa tinha sido

conseguida uma poupança anual na ordem dos € 3.705,00, passando o valor de €

11,439,Oopara€8.364,00.

----No seguimento dos requerimentos apresentados pelos Vereadores do PSD nesta

Câmara Municipal foi entregue aos mesmos relativamente ao:

---Requerimento com o registo de entrada n.° 1403, de 18 de agosto findo,

informação datada de 20 do mesmo mês, relativa ao Gabinete de Desporto da

Câmara Municipal;

---Requerimento com o registo de entrada n.° 1404, de 18 de agosto findo, despacho

a autorizar a cedência de cabazes, informação sobre cabimento orçamental com

indicação da respetiva rubrica e ficha de compromisso.

ORDEM DO DIA

---PROPOSTA DE PROTOCOLO DE GEMINAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE

NORDESTE E A VILA DE DARTMOUTH MASSACHUSETTS

---Presente a proposta referenciada em epígrafe, subscrita pelo Sr. Presidente da

Câmara, cujo conteúdo a seguir se transcreve:

---“É intenção do Município de Nordeste, e Vila de Dartmouth, Estado de

Massachusetts, Estados Unidos da América do Norte, formalizaram um acordo de
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geminação, considerando o seguinte:—----—---- — — —------------—

---A existência de muitos cidadãos nordestenses radicados em Dartmouth; —

---Os laços que unem as duas comunidades, quer a nível social, cultural e de
serviços;-—--— —--—---—----—--— -_------—--_--_ ___

---Que é palpável a presença desta comunidade em Dartmouth, através da língua, da
cultura, das tradições, usos e costumes, bem como da gastronomia;

---Assim tendo em vista reforçar os laços de amizade que unem os respetivos

Municípios e incentivar o intercâmbio dos seus habitantes em todos os campos,

proponho que seja celebrado um PROTOCOLO DE GEMINAÇÃO, que se regerá

pelas cláusulas seguintes:—— — ————

---1 a - Fortalecerem o conhecimento recíproco dos habitantes das duas

comunidades, bem com o apreço pelos respetivos costumes e tradições;
- Fomentar o intercâmbio de experiências a todos os níveis possiveis,

nomeadamente educacionais, económicos e profissionais;

- Promover o intercâmbio cultural, designadamente através de atividades

culturais, desportivas, turísticas, sociais e autárquicas. —

—-A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade o seguinte:-————--—

---1 — Aprovar a presente proposta e submete-la à aprovação da Assembleia

Municipal, nos termos do disposto na alínea t) do n ° 1 do artigo 25.° da Lei n.°

75/2013, de 12 de setembro; ——————————— —--—--— —

---2- Aprovar a presente deliberação 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.—-— ——-—— — ———--———————

---CONVITE PARA AS COMEMORAÇÕES DOS 350 ANOS DA VILA DE
DARTMOUTH---— — — — — —-—-—--—-

---Presente o convite de Dartmouth Select Board para o Comité da Cidade Irmã de

Delegação de Dartmouth em Inglaterra, Lagoa, Povoação e Nordeste de São Miguel

Açores, que terá lugar no próximo dia seis de setembro, no Country Club de New
—-- —

—-A Câmara tomou conhecimento —-— ————-—-———-—
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---IGREJA PAROQUIAL DE SÃO JOSÉ DA SALGA - CONVITE PARA

PARTICIPAR NA PROCISSÃO EM HONRA DE SÃO JOSÉ

---Presente o convite da Comissão Fabriqueira da Igreja Paroquial de São José da

Salga, convidando o Presidente e Vereadores desta Câmara Municipal a

participarem na procissão em honra do seu padroeiro, que se realiza no dia catorze

de setembro corrente, pelas dezoito horas.

---A Câmara tomou conhecimento.

---CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE — CONVITE PARA PARTICIPAR NAS

FESTAS DE SÃO VICENTE ILHA DA MADEIRA

---Presente o ofício número três mil e noventa e nove, de treze de agosto findo, da

Câmara Municipal de São Vicente, concelho geminado com o do Nordeste,

convidando esta Câmara Municipal a participar nas festas da Semana de São

Vicente, que tiveram lugar de vinte e quatro a trinta e um de agosto findo.

---A Câmara tomou conhecimento.

---DIRECÃO REGIONAL DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA —

SOLUÇÕES INTERPRETATIVAS DE ALGUMAS NORMAS LEGAIS

---Presente a circular número cinquenta e quatro, de vinte e dois de julho último, da

Direção Regional de Organização e Administração Pública, enviando algumas

‘soluções interpretativas da Lei n.° 83-C12013, de 31 de dezembro, cujo conhecimento

se reveste de grande utilidade para as autarquias da Região e possibilitam a

uniformidade na interpretação de algumas normas legais, em coerência com a

posição assumida a nível da administração central sobre as mesmas matérias.

---A Câmara deliberou, por unanimidade dar conhecimento da referida circular aos

serviços administrativos deste Município.

---CASA DO POVO DE NORDESTINHO — ELEIÇÃO DE NOVA DIREÇÃO

---Presente o ofício número três, de doze de agosto findo, da Casa do Povo de

Nordestinho informando os novos elementos que constituem a direção daquela

instituição.

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade felicitar a nova
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direção, desejando muitos sucessos em prol de um Nordestinho mais equitativo

socialmente. — —--— — — —--——------ —

---GABINETE DA SECRETÁRIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL —

ENCERRAMENTO DO JARDIM DE INFÂNCIA ALEGRIA —--------- —

---Presente o oficio número cento e sessenta e sete, de dezoito de agosto findo, do

Gabinete da Secretária Regional da Solidariedade Social informando relativamente

ao assunto mencionado em epígrafe que o Jardim de Infância no ano letivo que
agora terminou tinha apenas vinte crianças, apesar de ter capacidade para acolher

vinteecinco. — —-----------—--—--—--—----—--—----—-----—----—

---Mais informa que a iniciativa em converter o Jardim de Infância em Creche

remonta a dois mil e sete pela então Direção da Casa de Trabalho e Proteção à

Juventude Feminina do Nordeste tendo, inclusive, sido elaborado projeto de

arquitetura e submetido a licenciamento da Câmara Municipal do Nordeste, não se
verificando a sua concretização por ausência de enquadramento financeiro por parte

deste departamento, na altura.---— —----—-----—------

---Aquando da passagem das valências da Casa de Trabalho e Proteção à
Juventude Feminina do Nordeste para a Santa Casa da Misericórdia de Nordeste,

esta tinha conhecimento do processo e aceitou a reconversão, quer do espaço, quer

dos recursos humanos, tendo em consequência disso reiniciado o processo de
adaptação.-——— ——— ———————-—-———--——

----A referida Secretaria Regional da Solidariedade Social informa ainda que, face à

existência desta resposta social na escola pública, não poderá comparticipar a

valência. No entanto, não levanta qualquer obstáculo ao facto da Santa Casa da

Misericórdia do Nordeste continuar a promover, por sua iniciativa, a valência jardim

de infância, noutro qualquer espaço, desde que sejam cumpridos os requisitos legais

da sua instalação que deverão ser sujeitos a análise da Direção Regional da

Educação.--————-— ——— — —--—- —--—

-—Conclui referindo, que o compromisso do Governo Regional é comparticipar a

Santa Casa da Misericórdia do Nordeste na adaptação do jardim de infância em

creche, conforme foi intenção manifestada pela Instituição junto deste departamento,
considerando o facto de ser uma resposta social necessária no concelho, para apoio
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às famílias.-

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade dar conhecimento do

presente ofício aos representantes dos pais e encarregados de educação dos alunos

do Jardim de Infância “Alegria” e à Santa Casa da Misericórdia de Nordeste.

---ALBERTO DOS SANTOS NEVES - INFORMAÇÃO SOBRE O VALOR DAS

OBRAS REALIZADAS NO IMÓVEL PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO E

ARRENDADO AO CENTRO DE SAÚDE DE NORDESTE

---Presente uma carta, datada de vinte e um de agosto findo, do Sr. Dr. Alberto dos

Santos Neves, cujo conteúdo a seguir se transcreve:

Como é já do vosso conhecimento, as obras de recuperação do imóvel sito na

Travessa da Igreja, n.° 3, Vila de Nordeste, coincidiram com o período de “gestão

corrente” do anterior executivo, condicionando a emissão de requisições para algum

material necessário, pelo anterior vereador Sr. Victor Lima, afetando os trabalhos em

curso.

---Assim sendo, foi feito um acordo verbal envolvendo o vereador Sr. Victor Lima, o

Vice-Presidente Sr. Rogério Frias e eu, na qualidade de inquilino do edifício, no qual

eu adiantaria a verba para os materiais necessários para que as obras não

sofressem atraso, verbas essas que posteriormente seriam amortizadas nas rendas

a pagar

---Não pretendo referenciar pequenas quantias, para as quais nem sequer faturas

tenho, mas apenas três aquisições que têm algum pesoeconómico:

---1. Fatura n.° 13001648 (15-10-2013) — Canha e Filhos — Pavimento + cimento cola

+tapajuntas-€389,77;

---2. Guia de Transporte n.° 3385 (15-01-2014) — Carpintaria Mário Lino/José

Dâmaso Pimentel — serviços prestados (acertar as portas de alumínio antigas +

aplicação de prateleiras na marquise) — € 225,00;

---Um exaustor TeKa — dei o valor de custo diretamente ao vosso eletricista Sr. Fábio

que, apesar de lhe ter sido pedida a fatura por várias vezes, nunca me foi entregue.

(como também é já do vosso conhecimento - € 225,00.

---Total€839,77.
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---O Sr. Vereador Rogério Frias pediu a palavra para referir de que não tinha
conhecimento do acordo verbal para aquisição dos equipamentos descriminados na

carta agora apresentada, pelo que solicitou que o assunto fosse adiado para a

próxima reunião desta Câmara Municipal a fim de poder falar com o ex- Vereador

Victor Lima para esclarecer o assunto. —--- — —

---Face ao exposto, a Câmara deliberou, por unanimidade adiar o assunto para a

próxima reunião da Câmara Municipal, não excluindo a hipótese do convocar o

proponente da carta em questão para prestar mais algum esclarecimento adicional

na presença do Sr. Vereador Rogério Frias. —--—---- —--------------

---PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO - ALUGUER DE AUTOCARRO PARA

DESLOCAÇÃO DA FILARMÓNICA ESTRELA DO ORIENTE DA ALGARVIA —-

---Presente a proposta referenciada em epígrafe, subscrita pelo Sr. Presidente da

Câmara, propondo que seja atribuído à Filarmónica Estrela do Oriente um apoio na

sua deslocação ao Concelho da Praia da Vitória, na ilha Terceira, nomeadamente as~

despesas com o aluguer de um autocarro a contratar com Empresa Caetano Raposo

Pereira, para transporte dos elementos da referida instituição, da Algarvia para o

Porto das Portas do Mar e vice-versa, no valor de € 504,00 (quinhentos e quatro

euros) com o IVA já incluído. — —-— — —

---A Câmara deliberou, por unanimidade, o seguinte:
---1- Aprovar o referido apoio, nos termos do disposto na alínea u) do n.° 1 do artigo

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

---2- Aprovar a presente deliberação 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.--------- —---—---- — —------ —----—

-—PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO - ALUGUER DE AUTOCARRO PARA

DESLOCAÇÃO DA FILARMÓNICA IMACULADA CONCEIÇÃO DA LOMBA DA

FAZENDA — —--— — —-— —

---Presente a proposta referenciada em epígrafe, subscrita pelo Sr. Presidente da

Câmara, propondo que seja atribuído à Filarmónica Imaculada Conceição um apoio

na sua deslocação ao Concelho das Lajes na Ilha do Pico, nomeadamente as
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despesas com o aluguer de um autocarro a contratar com a Associação Humanitária

dos Bombeiros Voluntário da Ribeira Grande, para transporte dos elementos da

referida instituição, da Lomba da Fazenda para o Porto das Portas do Mar e vice-

versa, no valor de € 396,00 (trezentos e noventa e seis euros) acrescido do IVA á

taxalegalemvigor.

---A Câmara deliberou, por unanimidade, o seguinte:

---1- Aprovar o referido apoio, nos termos do disposto na alínea u) do n.°1 do artigo

339 da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro;

---2- Aprovar a presente deliberação 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.

---PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO - ALUGUER DE AUTOCARRO PARA

DESLOCAÇÃO DO GRUPO FOLCLÓRICO DE SÃO JOSÉ DA SALGA-.

---Presente a proposta referenciada em epígrafe, subscrita pelo Sr. Presidente da

Câmara, propondo que seja atribuído ao Grupo Folclórico de São José da Salga um

apoio para pagamento do transporte referente à deslocação do referido Grupo, para

participar numa atividade cultural a realizar na Ribeira dos Caldeirões, no valor de €

150,00 (cento e cinquenta euros). — —

---A Câmara deliberou, por unanimidade, o seguinte:

---1- Aprovar o referido apoio, nos termos do disposto na alínea u) do n.° 1 do artigo

33.° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro;

---2- Aprovar a presente deliberação 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.

---ACORDO COLETIVO DE ENTIDADE EMPREGADORA PÚBLICA ENTRE O

MUNICÍPIO DE NORDESTE E O STAL - SINDICATO NACIONAL DOS

TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL E REGIONAL, EMPRESAS

PÚBLICAS, CONCESSIONÁRIAS E AFINS

---Presente o Acordo referenciado em epígrafe, o qual obriga por um lado, o

Município de Nordeste, e por outro, a totalidade dos trabalhadores da Entidade
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Empregadora Pública filiados no STAL — Sindicato Nacional dos Trabalhadores da

Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins, no

momento do inicio do processo negocial, bem como os que venham a filiar-se neste

sindicato durante o período de vigência do presente Acordo.—--— —

-—O presente acordo será celebrado ao abrigo do disposto no artigo 14.°, n.° 2 da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas e aplica-se no âmbito territorial abrangido

pela Entidade Empregadora Pública, constituído um todo orgânico e vinculando,

reciprocamente, as partes outorgantes ao seu cumprimento integral.---—----—--—--—---

---A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar o presente Acordo.---—

—-SECÇÃO DE EXPEDIENTE 1 INFORMAÇÃO — PROJETO DE REGULAMENTO
DA COMISSÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO CONCELHO DO NORDESTE

---Presente a informação subordinada ao assunto designado em epígrafe, subscrita
pela Coordenadora Técnica da Secção de Expediente, Maria de Deus Pacheco de

MeIo Franco, cujo conteúdo a seguir se transcreve:

—-“Na reunião ordinária desta Câmara Municipal, realizada no dia 23 de junho do
corrente ano, foi deliberado submeter a apreciação pública o projeto de regulamento

referenciado em epígrafe, pelo prazo de 30 dias úteis, através de publicação na 2•a

série do Diário da República, sem prejuízo de outras formas de publicidade previstas

na lei, nos termos do disposto no artigo 118.° do Código do Procedimento

Administrativo aprovado pelo Decreto-Lei n.° 442/91 de 15 de novembro, com as

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 6/96, de 31 de janeiro.-————

---No dia 20 do corrente mês terminou o prazo referido, sem que tivesse chegado a

estes Serviços quaisquer sugestões visando a alteração do documento ora em

apreciação.— ——--— —-—--—--———-— ——————---——-—

---Assim sendo, a alteração ao Regulamento em questão encontra-se em condições

de ser aprovada pela Câmara Municipal e posteriormente, pela Assembleia

Municipar.------— — — —---- —

—-A Câmara deliberou, por unanimidade, o seguinte:——

---1- Aprovar o presente projeto de regulamento e submetê-lo à aprovação da
Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea g) do n.° 1 do artigo 25 ° e

alínea k) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n°75/2013, de 12 de setembro
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---2- Solicitar ainda à Assembleia Municipal a designação de três representantes

para integrar a Comissão Municipal de Trânsito, nos termos da alínea b) do artigo 5.°

do mencionado regulamento;

---3- Aprovar a presente deliberação 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.

---SECÇÃO DE EXPEDIENTE 1 INFORMAÇÃO — PROJETO DE REGULAMENTO

DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

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

pela Coordenadora Técnica da Secção de Expediente, Maria de Deus Pacheco de

Meio Franco, cujo conteúdo a seguir se transcreve:
~~~uNa reunião ordinária desta Câmara Municipal, realizada no dia 23 de junho do

corrente ano, foi deliberado submeter a apreciação pública o projeto de regulamento

referenciado em epigrafe, pelo prazo de 30 dias úteis, através de publicação na 2•a

série do Diário da República, sem prejuízo de outras formas de publicidade previstas

na lei, nos termos do disposto no artigo 118.° do Código do Procedimento

Administrativo aprovado pelo Decreto-Lei n.° 442/91, de 15 de novembro, com as

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 6/96, de 31 de janeiro.

---No dia 12 do corrente mês terminou o prazo referido, sem que tivesse chegado a

estes Serviços quaisquer sugestões visando a alteração do documento ora em

apreciação.

‘---Assim sendo, a alteração ao Regulamento em questão encontra-se em condições

de ser aprovada pela Câmara Municipal e, posteriormente, pela Assembleia

Municipal”.

A Câmara deliberou, por unanimidade, o seguinte:

---1- Aprovar o presente projeto de regulamento e submetê-lo ã aprovação da

Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea g) do n.° 1 do artigo 25.° e

alínea k) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro;

---2- Designar o Vice-Presidente da Câmara, Sr. Milton Borges Pacheco Mendonça

para integrar a Comissão de Análise Técnica das propostas;
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---3- Solicitar á Assembleia Municipal que os partidos representados naquele órgâo
designem um elemento cada, para constituírem a referida Comissão, nos termos do

n.° 1 do artigo 14.° do presente Regulamento;---—--— —--—

---4- Aprovar a presente deliberação 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 DE PONDERAÇÃO DA APRECIAÇÃO PÚBLICA DO PROJETO DE

REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS À HABITAÇÃO

---Presente o relatório referenciado em epígrafe, subscrito pelo Sr. Presidente da

Câmara, no qual se procede à análise e ponderação das participações apresentadas

no âmbito da apreciação pública do Projeto de Regulamento Municipal de Atribuição

deApoiosà Habitação. — —-— — — —----—--— — —-

A Câmara deliberou, por maioria, o seguinte: —----—--—-—

---1- Aprovar o referido relatório; — — — — —

---2- Submeter à aprovação da Assembleia Municipal o referido projeto de

regulamento nos termos do disposto na alínea g) do n ° 1 do artigo 25.° e alínea k) do

n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, depois de introduzidas as

alterações sugeridas no aludido relatório, nomeadamente a cláusula 5•a que passou

a ter a seguinte redação:---— — —--— —----- —

Cláusula r-— — —--——— —

— —-----—----—---(Formalização de Candidatura) —

---1- As candidaturas ao Apoio à Habitação deverão ser formalizadas, pelos

requerentes, através de Requerimento próprio disponível na página eletrónica do

Município e no Gabinete de Ação Social da Autarquia, posteriormente a entregar, no

referido Gabinete (Anexo 1). —————— —-— ——

---2- Reunidos os elementos processuais, os técnicos responsáveis pelo Gabinete de

Ação Social emitirão, no prazo máximo de trinta dias consecutivos, parecer

fundamentado sobre o grau de necessidade da intervenção e consequente atribuição

de apoio.-—---—-- —------— —--—----—--— — —-----—

---3- Sempre que o Gabinete de Ação Social considere relevante, poderá solicitar

parecer não vinculativo da junta de freguesia de residência do requerente, a ser

Nordeste, 1 de setembro de 2014

Página lide 15



*
Câmara Municipal do Nordeste

emitido no prazo máximo de cinco dias úteis.

---4- Após parecer técnico referido no número anterior, o processo será sujeito a

deliberação da Câmara Municipal, salvo se trate de competência delegada no

Presidente de Câmara.

---5- A deliberação ou despacho referidos no número anterior deverão ser

comunicados ao requerente no prazo máximo de 90 dias consecutivos.

---6- Serão prioritariamente propostos, para decisão superior, os processos que

configurem situações:

---a) Agregados familiares que incluam pessoas com deficiência ou acamados;

---b) Idosos isolados;

---c) Habitações sem equipamentos higiénico-sanitários;

---d) Agregados familiares que incluam idosos dependentes;

---e) Agregados familiares que incluam crianças até aos 10 anos;

---f) Elevado grau de degradação da habitação e condições de habitabilidade.

---3- Aprovar a presente deliberação 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.

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

---Abstiveram-se de votar os Srs. Vereadores Rogério Cabral de Frias e Sara Raquel

MendonçadeSousa.

---PROPOSTA DE REGULAMENTO INTERNO PARA OS ETIC DE NORDESTE

---Presente a proposta de regulamento referenciado em epígrafe, o qual define as

normas e regras de funcionamento dos Espaços TIC do Concelho do Nordeste.

---A câmara deliberou, por unanimidade aprovar o referido regulamento, nos termos

da alínea k) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.

---MINUTA DO PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA MUNCIPAL DE

NORDESTE E ASSOCIAÇÃO NORTE CRESCENTE

---Presente a minuta do protocolo referenciado em epígrafe, o qual tem como

objetivo a cooperação entre as entidades signatárias, tendo em vista a troca de

experiências técnicas e científicas, o aprofundamento da comunicação associativa, a
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colaboração institucional, o progresso do conhecimento e o aperfeiçoamento da

capacidade e competência nos domínios das atividades de ambos os intervenientes.-

-—A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar o presente protocolo.

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

DECISÕES QUE PROFERIU NO USO DA COMPETÊNCIA QUE LHE FOI

DELEGADA PELA CÂMARA MUNICIPAL, SOBRE:

---Emissão de Pareceres Genéricos e vinculativos —

---Foram emitidos pareceres prévios vinculativos para as seguintes prestações de

serviço:

-—Regularização de faróis da viatura da marca VOLVO, com a matrícula 02-04-AQ,

adjudicado à Empresa António Fernando Silva Vieira pelo valor de € 16,00, acrescido

do IVA à taxa legal em vigor;

---Serviços de consultadoria adjudicado à Empresa Norma Açores, S.A. pelo valor de

€ 1.500,00, acrescido do IVA à taxa legal em vigor; —

---Cedência temporária de um gerador, 2 balões de iluminação e dois tripés,

adjudicado à Empresa Pereira e Goulart, Lda, pelo valor de € 4.998,00, acrescido do

IVA à taxa legal em vigor;

---Aluguer de um autocarro à Empresa Caetano Raposo e Pereira, Lda pelo valor

globalde€420,O0;

---Aluguer de um autocarro à Empresa Auto Viação Micaelense, Lda pelo valor global

de€4.88,25;

-—Reparação de um furo nos pneus na máquina carregadora de rodas da marca

Caterpillar, pelo valor de € 16,27, acrescido do IVA à taxa legal em vigor;

---BALANCETE - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

-—Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia vinte e seis de agosto

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

---Operações Orçamentais - € 1.802.415,17 (um milhão oitocentos e dois mil

quatrocentos e quinze euros e dezassete cêntimos);

---Operações não Orçamentais - € 94.326,44 (noventa e quatro mil trezentos e vinte

e seis euros e quarenta e quatro cêntimos).
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---PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO-—--— —----—

-—Por ser esta a reunião pública mensal, seguiu-se um período de intervenção aberto

ao público que, por não estar ninguém presente com direito a intervir, foi dado por
encerrado. ------------—----- — —---— —------—----—----—

—-E por não haver mais nada a tratar e sendo doze horas e trinta 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,

c~~ Pccc. &LUz d. JtLtLz ~ que a redigi
esubscrevi.--——————--—-—--—--— —--——---——-—---—---—---—----— —

_ -
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