
Câmara Municipal do Nordeste _______

ATA N.°68

---Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezasseis, 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 do

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

da Câmara, estando presentes os Srs. Vereadores, Milton Borges Pacheco

Mendonça, Rogério Cabral de Frias, Sara Raquel Mendonça de Sousa e Luis Dutra

Borges.

—-Secretariou a reunião a Secretária do Gabinete de Apoio à Presidência, Vânia da

Graça Araújo Ferreira, em substituição da Coordenadora Técnica da Secção de

Expediente, Maria de Deus Pacheco de Meio Franco, que se encontrava em

formação.

---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 abril do

corrente ano, a qual foi aprovada, por unanimidade.

---O Sr. Presidente da Câmara não votou a referida ata por não ter participado na

reunião a que respeita a mesma.

ANTES DA ORDEM DO DIA

---O Senhor Presidente pediu a palavra para informar os presentes que a Câmara

Municipal de Nordeste está oficialmente associada à AMISM e que tal adesão

possibilitará o apoio da MUSAMI no que concerne ao pedido de orçamentos para

aquisição de contentores de lixo para a ilha de São Miguel, e o concelho de

Nordeste não é exceção, cabendo às Câmaras Municipais candidatarem-se aos

Fundos Comunitários.

---Mais informou que se encontra em discussão, com a Dra. Marta Pires, do Grupo

Bensaúde, a situação da Estalagem dos Clérigos, mais concretamente, a sua

aquisição ou arrendamento a um particular sendo que a Câmara Municipal de

Nordeste funcionará unicamente como intermediário na negociação.
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---NORDESTE ACTIVO, E.M., S.A. — DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE

CONTAS 2015

—-Presente documentos de Prestação de Contas da Empresa Municipal Nordeste

Activo EM., S.A., referente ao ano de dois mil e quinze.

A Câmara tomou conhecimento.

---SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE NORDESTE - PEDIDO DE APOIO

—-Presente pedido de apoio da Santa Casa da Misericórdia de Nordeste, datado de

vinte e nove de abril do corrente ano, para aquisição de noventa litros de tinta

branca e sete litros de tinta cinza basalto para pintura dos edifícios dos Centros de

Convívio da Pedreira e da Achadinha.

---A Câmara aprovou, por unanimidade, o pedido de apoio efetuado pela Santa

Casa da Misericórdia de Nordeste e deliberou solicitar à Seção de Obras a medição

e quantificação dos custos inerentes ao apoio solicitado.

---IGREJA PAROQUIAL DE SANTA ANA — PEDIDO DE APOIO

---Presente pedido de apoio da Equipa Eclesiástica “In Solidum” e Comissão

Administrativa da Igreja Paroquial de Santa Ana, datado de três de maio do

corrente ano, para colocação de mosaico no passai da Feteira Pequena.

-—A Câmara aprovou, por unanimidade, o pedido efetuado pela Equipa Eclesiástica

da Igreja Paroquial e Santa Ana.

---COMISSÃO ORGANIZADORA DO XXIV CONVÍVIO NORDESTENSE NOS

E.U.A - PEDIDO DE COLABORAÇÃO

---Presente pedido de colaboração efetuado pela Comissão Organizadora do XXIV
Convívio de Nordestenses nos EUA, datado de vinte de abril do corrente ano, para

a participação da “Tia Maria do Nordeste e Marido” no evento em causa.

---A Câmara aprovou, por unanimidade, o pedido de apoio efetuado pela Comissão

Organizadora do X)(IV Convívio de Nordestenses nos EUA.

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

ABRIGO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL

---Presente informação elaborada pela Técnica Superior do Gabinete de Ação

Social da Câmara Municipal, Anabela Mota Medeiros, relativamente à atribuição de

apoio ao abrigo do Fundo Municipal de Emergência Social a Mafalda de Jesus

Casadouro Garcia Cabral residente na Rua Dr. Manuel João da Silveira n.° 2 —
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Lomba da Fazenda. —

---A Câmara aprovou, por unanimidade, a atribuição do apoio a Mafalda de Jesus

Casadoura Garcia Cabral nos termos propostos.

---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.

---COMISSÃO ORGANIZADORA DO XXIV CONVÍVIO DE NORDESTENSES NOS

E.U.A. — CONVITE

---Presente convite da Comissão Organizadora do XXIV Convívio de Nordestenses

nos EUA, datado de vinte de abril do corrente ano, para participação no evento em

apreço.

---A Câmara aprovou, por unanimidade, a participação do Presidente da Câmara

Municipal no evento em causa uma vez que eventos desta natureza são de grande

importância por forma a manter e a fortalecer os laços de amizade com a diáspora.

---SIMULACROS NAS ESCOLAS BÁSICAS — RELATÓRIO FINAL

---Presente relatório final elaborado pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de

Nordeste sobre os simulacros realizados nas Escolas Básicas de Nordeste,

Algarvia, Lomba da Fazenda, Salga e Achadinha.

---A Câmara tomou conhecimento.----

---NORMAS PARA O ARRENDAMENTO DE ESPAÇOS NO RECINTO DAS

FESTAS

---Presente documento com as normas para o arrendamento de espaços no recinto

das festas de Nordeste.

—-A Câmara aprovou, por unanimidade, o documento em causa nos termos

propostos.

---MINUTA DO CONTRATO DE CESSÃO DA EXPLORAÇÃO DE UM SNACK

BAR E DE UM APARTAMENTO TURÍSTICO SITOS À RIBEIRA DOS

CALDEIRÕES, FREGUESIA DA ACHADA, CONCELHO DE NORDESTE

---Presente minuta do contrato de cessão da exploração de um snack-bar e de um

apartamento turístico sitos à Ribeira dos Caldeirões, freguesia da Achada.

---A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o documento nos termos

propostos.
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---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.

---VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES — PEDIDO DE

PARECER 1 JOGOS LÍCITOS NO ESTABELECIMENTO — MINI-MERCADO CAFÉ

GIRASSOL

---Presente informação da Coordenadora Técnica da Seção de Taxas e Licenças,

Maria Gorete Lopes Amaral Dutra, sobre o pedido de parecer relativo à

conveniência do licenciamento de jogos lícitos no estabelecimento Mmi Mercado

Café Girassol, sito na Rua Direita n.° 81/83 — freguesia da Salga.

---A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável uma vez que o

estabelecimento em causa se situa fora da zona de proteção dos estabelecimentos

escolares do concelho.

---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.

---VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES — PEDIDO DE

PARECER 1 JOGOS LÍCITOS NO ESTABELECIMENTO CAFÉ PRIOLO

---Presente informação da Coordenadora Técnica da Seção de Taxas e Licenças,

Maria Gorete Lopes Amaral Dutra, sobre o pedido de parecer relativo à

conveniência do licenciamento de jogos lícitos no estabelecimento Café Priolo, sito

na Rua Direita n.° 13— freguesia da Salga.

---A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável uma vez que o

estabelecimento em causa se situa fora da zona de proteção dos estabelecimentos

escolaresdoconcelho.

—-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.

---ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES —

EXCEPCIONAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE

AO FINANCIAMENTO NACIONAL DE PROJETOS CO-FINANCIADOS PELA EU 1

ALTERAÇÃO À LEI N.° 7312013
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---Presente oficio circular n.° CIRC_039_2016_SA_JF, da Associação Nacional dos

Municípios Portugueses, datado de 02/05/2016, relativamente ao apuramento da

dívida total dos municípios, excepcionamento dos empréstimos destinados

exclusivamente ao financiamento da contrapartida nacional de projetos co-

financiados pela E.U. alteração à Lei n.° 73/2013.

---A Câmara tomou conhecimento.

---BALANCETE - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

---Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia três de maio corrente,

tendo a Câmara tomado conhecimento que o saldo disponível era:

---Operações Orçamentais - € 1.907.253,33 (um milhão novecentos e sete mil

duzentos cinquenta e três euros e trinta e três cêntimos):

--Operações não Orçamentais - € 52.360,62 (cinquenta e dois mil trezentos e

sessenta euros e sessenta e dois cêntimos.

---PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO

---Por ser esta 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 onze horas e vinte e cinco minutos foi

declarado 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,

oip, C—izacp ~j que a redigi e subscrevi.
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