
Assembleia Municipal do Nordeste _____ ______ ______

ATA N.° 16

---Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezasseis, na sede da

Casa do Povo da Achada, pelas dezoito horas, reuniu em sessão ordinária a

Assembleia Municipal do Concelho de Nordeste, sob a presidência da Sra. Anabela

Miranda Isidoro, Presidente da Assembleia Municipal, estando presentes os membros

Srs. João de Deus Andrade de Sousa, Emilia Isaura Soares de Mendonça, Dinis

Alberto Pereira Miranda, António Carlos Teves Cabral de Meio, Isabel da Conceição

Alvernaz Meio Oliveira, Auditon Manuel de Meio Moniz, Cláudio Ernesto Borges

Botelho, Paulo César Pereira Pacheco, Marco Paulo Rebelo Mourão, António

Fernando Pacheco de Sousa, Nélia Moniz Vaz, Nemésia de Jesus Silva Medeiros em

substituição de João de Deus Furtado Amaral Zélia de Fátima Silva Amaral Teixeira e

Nuno Jorge Duarte Amaral. —-- — — —

-—Por força do disposto no n.° 2 do artigo 42.° da Lei n.° 169/99, de 18 de setembro,

estiveram presentes os Srs. António Miguel Borges Soares, Presidente da Junta de

Freguesia de Lomba da Fazenda, José Miguel de Medeiros Mendonça, Presidente da

Junta de Freguesia de São Pedro de Nordestinho, José Nemésio Cabral Pacheco,

Presidente da Junta de Freguesia de Santo António de Nordestinho, Alexandra de

Fátima Barbosa Cabral Mestre, Presidente da Junta de Freguesia de Algarvia, Manuel

Francisco Cabral Costa, Presidente da Junta de Freguesia de Santana, Paulo Manuel

de Medeiros Franco, Presidente da Junta de Freguesia de Achada, Ricardo David

Torres Tavares em substituição de António José Cabral Medeiros, Presidente da Junta

de Freguesia de Achadinha e Armando Correia Vicente, Presidente da Junta de

Freguesia da Salga.---— —--- — —-—- — — —

—-Faltou o Sr. Luís Jorge Borges Fernandes, Presidente da Junta de Freguesia de

Nordeste.—------- — — — — —

---Depois de verificada a legitimidade do cidadão Ricardo David Torres Tavares para o

exercício do cargo de membro desta Assembleia e conferida a sua identidade, a Sra.

Presidente da Assembleia Municipal declarou-o instalado para desempenhar as

respetivasfunçôes------- —------— — —--—
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---Assistiram ainda à sessão os Srs. Vereadores Rogério Cabral de Frias, Sara Raquel

Mendonça de Sousa e Luis Dutra Borges. —------- —

---Secretariaram a sessão os Srs. Paulo César Pereira Pacheco e Isabel da Conceição

Alvernaz Meio Oliveira, 1.0 secretário e 2~a secretária, respetivamente.—

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

Municipal, a Sra. Presidente declarou, em nome da Lei, aberta a sessão.

—------- ANTES DA ORDEM DO DIA —---- —

---ATA DA SESSÃO ANTERIOR—------ —---- — —

---Foi dispensada a leitura da ata da sessão ordinária do dia dezoito de fevereiro

último, uma vez que a mesma foi previamente enviada a todos os kiembros deste

órgão.--- —-------------- —----- —------ —-----

---Submetida a votação a referida ata, foi a mesma aprovada, por unanimidade.

---O membro Sr. Ricardo David Torres Tavares não votou a ata em virtude de não ter

participado na sessão a que respeita a mesma. —---------------------.

---JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS —---—----— —----—-. .-------_

---Foi presente à Mesa desta Assembleia o pedido de justificação de falta do membro

Srs. João de Deus Furtado Amaral, respeitante à presente sessão,’ tendo a Mesa

justificadoa mesma. — — — — —-------.------ —

---CORRESPONDÊNCIA —---— — —

---A Assembleia tomou conhecimento do ofício número mil cento e cinquenta e quatro,

de dezoito de abril corrente, da Câmara Municipal de Nordeste, enviahdo as atas das

respetivas reuniões, respeitantes aos meses de fevereiro e março do corrente ano.

---Seguiu-se um período de intervenções, no qual foram colocadas ao Sr. Presidente

da Câmara algumas questões e tecidas considerações de interesse geral: —
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---O Sr. Paulo Franco, questionou a razão pela qual ainda não tinha sido retirado o
sinal de trânsito de estacionamento proibido na Rua Nova, atendendo a que os

moradores da zona queixam-se por falta de estacionamento, sendo que já foi várias

vezes solicitado a sua retirada à Comissão de Trânsito, tendo também informado da

necessidade de atribuição de toponímia à nova Travessa construída por via da obra da

Scut— — —---- —----- — —--- —--—--------

—Sobre o reservatório de água construído pela Ferrovial, alertou para a necessidade

de efetuar obras de conservação no mesmo, designadamente pinturas, escada de

acesso e melhoramentos do exterior.---—--------------- —----—

---Referiu também da intenção da Junta de Freguesia em utilizar um imóvel que a

Câmara Municipal possui na freguesia para servir de arrumos, estando a mesma

disponível para a respetiva reabilitação.—----------- —

---Seguidamente, interveio a Dra. Nélia Vaz para solicitar que os documentos da

ordem do dia das sessões da Assembleia Municipal fossem remetidos por mail,

mesmo que repartidos, uma vez que o sistema operativo do seu computador não era
compatível com o método que foi utilizado para o envio dos documentos desta

sessão.—— —----———---—--—---—---— — —-—------

-—Solicitou ainda que fossem respeitados os tempos estipulados para as intervenções,

que não houvesse troca de “galhardetes”, e que as mesmas fossem o mais sucintas
possíveL---——-— — — — — —----—-- —

—-O Sr. Cláudio Botellho interveio para referir que muitas das expropriações feitas no
âmbito da Scut ainda não foram totalmente pagas aos proprietários, pelo que solicitou

as diligências da autarquia tendo em vista a resolução da situação, já que a mesma se
arrasta há cerca de seis anos.-—-— — — —

——Interveio ainda o Prof. Marco Mourão, para dizer que, no seguimento da última

sessão da Assembleia Municipal o Sr Presidente tinha feito alusão às várias fases de
reabilitação dos caminhos municipais, referindo-se também ao compromisso assumido

pelo Sr. Presidente, nomeadamente para executar a pavimentação da Rua do Outeiro,

em São Pedro de Nordestinho, até 31 de março findo, prazo esse que não tinha

cumprido, mas no entanto tinha constatado hoje a existência de máquinas no

arruamento em questão, o que era motivo de muita satisfação.

—-Continuou, dizendo serem muitos os caminhos do concelho em mau estado de
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conservação, mostrando algumas fotos, questionando em que fase esses mesmos

caminhos estavam incluídos, uma vez que o Sr. Presidente da Câmara havia referido

anteriormente que as reabilitações seriam faseadas. — — —-

---O Sr. João de Deus referiu-se também ao mau estado de conservação das vias no

concelho, evidenciando que o assunto era motivo de insatisfação e descontentamento

geral dos nordestenses, realçando que a autarquia deveria ter um melhor desempenho

neste assunto. —----- —--- —--- — —-----— —

—Por último interveio o Sr. Paulo César Pacheco no sentido de elucidar os membros

da Assembleia Municipal para as boas notícias, para os municípios da Região

Autónoma dos Açores, recentemente vindas a público, referentes ao acordo alcançado

entre a AMRAA, Governo Regional e Govemo da República, e que respeita ao

pagamento, por parte da EDA, dos direitos de passagem, o que permitirá que os

municípios da região poupem anualmente cerca de seis milhões de euros, o

equivalente ao que pagam pela iluminação pública. —---------------—----

---Referiu também que esta medida era um anseio de alguns anos e que só agora foi

possível, graças a uma proposta de alteração ao Orçamento de Estado para este ano,

subscrita pela bancada do partido socialista na Assembleia da República. —

---Às questões colocadas o Sr. Presidente respondeu:

---Em relação ao estacionamento na Rua Nova, na freguesia da Achada disse

desconhecer a razão pela qual o assunto ainda não estar resolvido. No que diz

respeito à reabilitação do depósito disse ser esta a primeira vez que tinha

conhecimento deste assunto e que iria avaliar a situação. Quanto à utilização do

depósito de arrumos da autarquia na freguesia disse que também iria avaliar a

solicitação, desde que não prejudicasse o normal funcionamento das atividades da

autarquia. ---------- — — —------ — — —

---Em relação à observação colocada pela Dra Nélia Vaz, disse que iria fazer o

possível para ser mais breve nas suas intervenções, mas não iria abdicar de fazer o

seutrabalho. —---- —------— — — — —

---Sobre a questão colocada pelo Sr Cláudio Botelho disse que a autarquia poderia

realizar algumas diligências, desde que fossem identificados os respetivos casos.

---No que conceme à intervenção do Dr. Marco Mourão disse que em relação à

pavimentação da Rua do Outeiro em São Pedro de Nordestinho o compromisso
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assumido era no sentido da pavimentação ser realizada no 1.0 trimestre do corrente

ano, ~ssumindo a culpa pelo facto de não se ter cumprido na integra o mesmo. Referiu

tamb4m que o atraso de vinte e um dias, em relação ao prazo prometido, se deveu a

questbes de aprovisionamento e indisponibilidade da empresa que vai efetuar os

trabalhos. Quanto aos restantes caminhos referiu que a Câmara já tinha inventariado

os masmos e que a respetiva reparação tem sido realizada por fases, obedecendo a

critérips de prioridade e à disponibilidade financeira do Município. —

---Quanto às fotos dos caminhos apresentadas pelo. Prof° Marco Mourão, disse que

em relação à Rua da Mangana, na Achadinha, a reparação da mesma irá ter lugar

ainda no presente mandato.------------------ —----— —--—-------

---Relativamente ao pagamento da iluminação pública pelas Câmaras Municipais disse

ser esta uma situação que prejudicava a Região Autónoma dos Açores e que a

soluç~o do assunto tinha sido graças à união de esforços entre a Associação de

Muniàpios da Região Autónoma dos Açores, Vice-Presidência do Governo Regional

dos 4ores e do atual Governo da República e que finalmente tinha sido feita justiça

para Lom as Câmaras Municipais da Região Autónoma. Com esta medida a Autarquia

irá pdupar cento e quarenta e mil euros, importância essa que reverterá em benefício

dos n~unícipes, aproveitando a oportunidade para congratular os intervenientes nesta

açãot- — —---------------- — — —-------- —

— ORDEMDODIA —----—

—INFORMAÇÃO SOBRE A ATIVIDADE CAMARÁRIA, BEM COMO DA SITUAÇÃO

FINANCEIRA DO MUNICIPIO —----

En~ cumprimento do disposto na alínea c) do n.° 2 do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013,

de 12 de setembro, o Sr. Presidente apresentou à Assembleia Municipal a atividade

camafária, bem como a situação financeira do Município, a qual foi remetida a este

órgão~, através do ofício número mil cento e sessenta, de dezoito de abril corrente.—---

---APhECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DO MUNICIPIO DO NORDESTE REFERENTES AO ANO DE 2015 —

Nordeste, 28 de abril de 2016 — — ______________________——________
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---A Câmara Municipal, no uso da competência que lhe confere o artigo 33.°, n.° 1

alínea i) da Lei n.° 75/2013 de 12 de setembro, submeteu à apreciação e votação

deste Órgão os “Documentos de Prestação de Contas do Município”, relativos ao

período que decorreu de um de janeiro a trinta e um de dezembro do ano transato.

—Á exceção dos documentos a seguir enunciados, que não foram elat~orados por não

existir movimentos, todos os outros elencados no Anexo 1 da Resoluçãi do Tribunal de

Contas n.° 4/2001, publicada no Diário da República, n.° 191, de 18 de agosto,

encontram-se integralmente elaborados, estiveram presentes nesta reunião, e ficarão

devidamente arquivados, e disponíveis para consulta quando para tal forem

solicitados:—----— — — — —------

---Mapa dos Subsídios obtidos; — —-—-----——----— —

—-Mapa dos Ativos de Rendimento Fixo; — —--------— —----—----- — —

—Mapa dos Ativos de Rendimento Variável; —-—~ — —---- —

—Ma~,as de Fundos de Ma~eio; —---— —--- —--- —

---Rel~ção de emolumento~ notariais e custas de execuções fiscais.----~

---Verificou-se que os documentos em apreciação acusavam na Receita Orçamental o

valor de € 6 702.567,54 (sbis milhões setecentos e dois mil quinhent~s e sessenta e

sete êuros e cinquenta e àuatro cêntimos) e na Despesa OrçamentLl o valor de €

5.393.404,50 (cinco milhões trezentos noventa e três mil quatrocentos1 e quatro euros

e cinquenta cêntimos). Np que concerne aos recebimentos das1 operações de

tesouraria o valor apurado foi de € 282.500,67 (duzentos oitenta e dois mil quinhentos

euros e sessenta e sete cêntimos) e quanto aos pagamentos das1 operações de

tesouraria o valor foi de €314.302,44 (trezentos e catorze mil trezentos e dois euros e

quarenta e quatro cêntimos). O saldo da gerência anterior apresentav~ o montante de

€ 1.613.208,90 (um milhâd seiscentos e treze mil duzentos e oito eLros e noventa

cêntimos), sendo € 1.543i63,08 (um milhão quinhentos quarenta e três mil duzentos

sessenta e três euros e oit~ cêntimos) referente à execução orçament~l e € 69.945,82

(sess~nta e nove mil nove~entos quarenta e cinco euros e oitenta e dois cêntimos) a

oper~ções de tesouraria, enquanto o saldo para a gerência sebuinte é de €

1 .347Ç307,09 (um milhão trezentos e quarenta e sete mil trezentos e s~te euros e nove

cêntimos), sendo € 1.309.163,04 (um milhão trezentos e nove mil cento e sessenta e

Norde~te, 28 de abril de 2016
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três euros e quatro cêntimos) refente ã execução orçamental e € 38.144,05 (trinta e

oito mil cento e quarenta e quatro euros e cinco cêntimos) a operações de tesouraria.-

---O resultado líquido do exercício cifrou-se em € 439.501,64 (quatrocentos e trinta e

nove mil quinhentos e um euros e sessenta e quatro cêntimos), sendo proposto que o

resultado líquido apurado para o exercício seja afeto a resultados transitados e que se

proceda nos termos da nota 273 do POCAL ao reforço da conta 571 reservas legais

no valor minino de 5% do resultado líquido do exercício. — —

—O Inventário de Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais e respetiva avaliação do

ano de dois mil e catorze encontra-se discriminado nos mapas próprios dos

documentos em apreciação. —-------------— —---—---------- —

---Nos termos do disposto artigo 7T° da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro,

acompanham ainda os documentos de prestação de contas, a certificação legal das

mesmas e o parecer emitido pelo auditor extemo. —----- —-------- —

---Sobre os presentes documentos, o Sr. Presidente da Câmara, realçou o grau de

execução orçamental atingido no ano em avaliação, quer na receita, quer na despesa

que foram respetivamente de 99,87% e 80,296%, referindo que tudo isto demonstrava

a importância que este executivo atribuía à elaboração dos seus Planos e Orçamentos

e respetiva execução-------------- — —----- — —

---Outro aspeto importante distinguido pelo Sr. Presidente da Câmara foi o resultado

líquido positivo do exercício de 2015, na importância de € 439.501,64, valor bastante

superior ao alcançado nos últimos anos e ainda o saldo para a gerência seguinte no

valor de € 1.309.163,04, montantes que serão essenciais para os novos investimentos

a realizar através do P0 2020.—--—----------— —---—--------—---

---Fez ainda alusão à redução das despesas com o pessoal no montante de €

110.525,51 e dos custos de despesas com as dividas de médio e longo prazo no valor

de € 134.355,92, este último resultante das negociações com a banca.-------

—-Acrescentou também que tem sido preocupação deste executivo camarário o

equilíbrio das contas da autarquia, onde é visível um melhoria significativa, na redução

da divida a médio e longo prazo no valor de € 1.340 172,00 e na de curto prazo no

montante de €3.464,14, depois de excluídos os pagamentos obrigatórios ao FAM e os

juros à firma Couto & Couto por imposição do Tribunal não havendo ainda a registar

qualquerpagamentoematraso.--- — — — —
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---Realçou igualmente a intervenção do executivo na área social, melhorando de forma

significativa as condições de vida dos mais fragilizados socialmente e promovendo um

concelho mais equitativo, assim como as transferências efetuadas para as instituições

locais e Juntas de Freguesia, no montante € 483.707,00, onde se verificou um

aumento substancial em relação aos anos anteriores.----—-- — —

—Após todos os esclarecimentos, a Sra. Presidente da Assembleia determinou que se

passasse à votação dos Documentos de Prestação de Contas do Município do

Nordeste, referentes ao ano de dois mil e quinze, conforme determina o artigo 25.°, n.°

2 alínea 1) da já referida Lei n.° 75/2013 de 12 de setembro, tendo os mesmos sido

aprovados por catorze votos a favor e nove abstenções. —

---Foi ainda deliberado por maioria: —------ —--------——------- —

—-1. Aprovar a proposta de aplicação do resultado líquido do exercício;------—

—-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.—

---APRECIAÇÃO TÉCNICA DA 1.a REVISÃO E DA 2? REVISÃO DOS

DOCUMENTOS PREVISIONAIS DO MUNICÍPIO DO NORDESTE DO ANO DE 2016-

---Presente os documentos referenciados em epígrafe, elaborados pela Direção-Geral

das Autarquias Locais, nos termos do estabelecido na alínea b), do n.° 1 do artigo 10.0

da Lei n.° 43/2012, de 28 de agosto. —---—-----——---------------—-----

-—A Assembleia tomou conhecimento.—---------- — — — —

---PROPOSTA DA 2? REVISÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O

ANO FINANCEIRO DE 2016 — — — — — —-

---Presente a proposta da 2? Revisão das Grandes Opções do Plano deste Município

para o corrente ano no valor de no valor de € 1.309,668,04 (um milhão trezentos e

nove mil seiscentos sessenta e oito euros e quatro cêntimos). —

-—A Assembleia tomou conhecimento e deliberou, por catorze votos a favor e nove

abstenções, aprovar o referido documento, no uso da competência que é conferida a

este órgão pelo artigo 25.°, n.° 1, alínea a) da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.—-——

—-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.—
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---PROPOSTA DA 2.~ REVISÃO DA RECEITA E DA DESPESA PARA O ANO

FINANCEIRO DE 2016 — —--— — —----

-—Presente a proposta da 2•a Revisão da Receita e da Despesa deste Município para

o corrente ano no valor no valor de valor de € 1.309,668,04 (um milhão trezentos e

nove mil seiscentos sessenta e oito euros e quatro cêntimos). —

---A Assembleia tomou conhecimento e deliberou, por catorze votos a favor e nove

abstenções, aprovar o refçrido documento, no uso da competência que é conferida a

este órgão pelo artigo 25.°, n.° 1, alínea a) da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.-——-

---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 075/2013 de 12 de setembro.—

—-NORDESTE ATIVO —1? REVISÃO AO PLANO E ORÇAMENTO DE 2016--—--

—Presente o ofício número setecentos e trinta e oito, de dezoito de abril corrente, da

Nordeste Ativo, E.M.,S.A., remetendo em cumprimento do disposto na alínea o), do n.°

1 do artigo 42.° da Lei n.° 50/2012, de 31 de agosto, alterada pela Lei n.° 69/2015, de

16 de julho os documentos referenciados em epigrafe-— —- —

---A Assembleia tomou conhecimento. —------—-----------—-—- —----——--

---RELATÓRIO SEMESTRAL DO AUDITOR EXTERNO SOBRE A SITUAÇÃO

ECONÓMICA DO MUNICIPIO — — ——— —---——

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

de 3 de setembro, foi presente a informação sobre a situação económica e financeira

do Município do Nordeste, elaborada pelo auditor externo Duarte Giesta — Sociedade

de Revisores Oficiais de Contas Unipessoal, Lda., referente ao segundo semestre do

anofindo. ——-- —-—-----— —-——

----A Assembleia tomou conhecimento.—--——--—

—-PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS

DO MUNICIPIO — —

-—-Presente o ofício número mil e cinquenta e cinco, de trinta e um de março findo da

Câmara Municipal de Nordeste, propondo a esta Assembleia Municipal a alteração dos

Nordeste, 28de abril de 2016
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artigos 15.° e 36.° da Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município do Nordeste,

nos termos do disposto na alínea ccc), do n,° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12

de setembro e alínea b) do n.° 1 do artigo 25.° do mencionado diploma, depois de ter

sido submetida a apreciação pública, nos termos dos artigos 100.0 e 101.° do Código

do Procedimento Administrativo. —------- —------ —

---A Assembleia tomou conhecimento e deliberou por unanimidade, aprovar a referida

alteração. —------------ —-----—----—----------__ _--__

—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.-

—PROJETO DE REGULAMENTO - PROJETO NOVO RUMO - PLATAFORMA

PARA UMA VIDA SAUDÁVEL — ----- —---- — —------

---Presente o ofício número mil e sessenta e um, de um de abril corrente, da Câmara

Municipal de Nordeste, propondo a esta Assembleia Municipal a aprovação do projeto

de regulamento referenciado em epigrafe, nos termos do disposto na alínea ccc), do

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

25.° do mencionado diploma, depois de ter sido submetido a apreciação pública, nos

termos dos artigos 100.0 e 101.0 do Código do Procedimento Administrativo.—-------—--

---A Assembleia tomou conhecimento e deliberou por unanimidade, aprovar o Projeto

de Regulamento — Projeto Novo Rumo — Plataforma para uma Vida Saudável, nos

termos propostos pela Câmara Municipal.—------—---—----- —----

—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.-

---A Sra. Presidente propôs que fosse incluída na ordem do dia a designação de um

representante deste órgão para integrara comissão do Projeto Novo Rumo, de acordo

com o previsto na alínea c) do artigo 1.0 do mencionado regulamento.----- —

—-Para o efeito, foi efetuado um intervalo de dez minutos a fim de possibilitar aos

respetivos Grupos escolherem o elemento a indicar para integrar a referida Comissão

—-Findo aquele período e dando inicio aos trabalhos, o Grupo do Partido Social

Democrata disse que não via inconveniente na inclusão do assunto na ordem do dia

desde que fosse aceite um dos seus elementos para integrar a já referida comissão,

tendo a Sra. Presidente respondido que ambas as bancadas tinham indicado um nome
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para o efeito, pelo que se deveria proceder à respetiva votação. 4-
---Perante os factos e porque era necessário a maioria de dois terçoS dos membros

deste Órgão para inclusão do assunto na ordem do dia desta Assembleia, não foi o

mesmo objeto de apreciação e deliberação imediata na presente sessã6. —

---PROJETO DE REGULAMENTO DO CONSELHO DESPORTIVO MUNICIPAL

---Presente o ofício número mil cento e sessenta e dois, de dezoito d~ abril corrente,

da Câmara Municipal de Nordeste, propondo a esta Assembleia Municipal a

aprovação do projeto de regulamento referenciado em epígrafe, nos termos do

disposto na alínea ccc), do n,° 1 do artigo 339 da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro e

alínea b) do n.° 1 do artigo 25.° do mencionado diploma, depois de ter sido submetido

a apreciação pública, nos termos dos artigos 100.0 e 101.° do Código do Procedimento

Administrativo. — —-------- —----— __~...L — —

---A Assembleia tomou conhecimento e deliberou por unanimidade, açirovar o Projeto

de Regulamento do Conselho Desportivo Municipal, nos termos jropostos pela

Câmara Municipal. —--— — ——------—-—- __.j
—-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 i2~de setembro.--

---RELATÓRIO DO ESTATUTO DE OPOSIÇÃO----—------——-- _--~--____

—-Presente o ofício número mil cento e sessenta e um, de dezoito de abril corrente, da

Câmara Municipal do Nordeste, enviando o relatório referenciado em e~ígrafe.

—-A Assembleia tomou conhecimento. ——--------—----- ~—--—

—-INSPEÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -j ENVIO DE

RELATÓRIO FINAL —--——-- — — —

—-Presente o ofício número trinta e oito, de vinte e nove de janeiro últinL, da Inspeção

Regional da Administração Pública, remetendo o Relatório Final da lns~eçâo Ordinária

ao Município do Nordeste, depois do ex-Presidente da Câmara Municir~al do Nordeste

ter exercido o seu direito de contraditório. —--—

—-A Assembleia tomou conhecimento — —-———
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---DESIGNAÇÃO DE UM CIDADÃO PARA SUBSTITUIR A D. EMILIA MENDONÇA

NA COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DO NORDESTE----------

---No seguimento do pedido de demissão apresentado pela Sra. D. Emilia Mendonça,

procedeu-se à eleição do cidadão que a irá substituir na Comissão de Proteção de

Crianças e Jovens do Nordeste. — —— — —

---Para o efeito, foram apresentadas duas propostas:— — — —

---Proposta A — Partido Social Democrata — —---- — —

—-Joao de Deus Andrade de Sousa; — — —----——---------- —-

---Proposta B — Partido Socialista-—--- — — — —

---António Fernando Pacheco de Sousa —---—-----— — —

---Seguidamente, procedeu-se à votação por escrutínio secreto das referidas

propostas, tendo a proposta A obtido nove votos, e a proposta B catorze votos

---Em face de tais resultados, ficou assim designado para integrar a Comissão

Alargada da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Nordeste o Sr. António

Fernando Pacheco de Sousa. —--- —----------- —

---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 —

—-A forma de votação utilizada em todas as aprovações foi a de escrutínio secreto,

com exceção da votação da ata que foi a de braço no ar, nos ternos do disposto no

n.° 4 do artigo 37.° do Regimento desta Assembleia Municipal. —

—-PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO—-— —------

-—Do público presente, ninguém manifestou interesse em intervir.—

—-E por não haver mais nada a tratar, e sendo vinte e duas e quinze minutos, a Sra.

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

constar se lavrou a p esente a a que vai s assinada pela Mesa da Assembleia, e por

mim, áL.~ ÇL’a f~c~íL. quea

redigi e subscrevi. ——— — —

ua~s~
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