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Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.° 73

---Aos dezanove dias do mês de Julho 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 e dez minutos, 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, Rogério

Cabral de Frias, Milton Borges Pacheco Mendonça, Sara Raquel Mendonça de

Sousa e Luís 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 encontra em gozo de

férias.

---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 quatro do mês de Julho, a qual

foi aprovada, por unanimidade.

ANTES DA ORDEM DO DIA

---O senhor Vereador Rogério Frias saudou todos os presentes pela forma como

decorreram as Festas de Nordeste que se realizaram de catorze a dezanove do

corrente mês, sublinhando a importância de continuar a dar primazia às genuínas

tradições culturais e patrimoniais nordestenses de forma a manter a ruralidade que

tão bem carateriza o concelho de Nordeste.

---Aproveitou a oportunidade para indagar junto do executivo camarário sobre a

possibilidade de, intervir, de forma legal, no sentido de se realizarem obras de

beneficiação numa moradia sita debaixo da Ponte dos Sete Arcos e que se

encontra em mau estado de conservação, com vista ao embelezamento do centro

da V~ade Nordeste.

---Felicitou a Câmara Municipal de Nordeste pela realização da ll~ Edição do Priolo

Cup que teve um impacto bastante positivo, tanto em termos econômicos como de

lazer, no concelho de Nordeste e referiu que é, igualmente importante, apostar nos

trilhos pedestres do concelho, principalmente na sua sinalética.

Nordeste, 19 de julho de 2016

Página 1 de 5



-z

Câmara Municipal do Nordeste —

---A Vereadora Sara Sousa interveio no sentido de elogiar a organização da Festa

de Nordeste, nomeadamente, a do recinto fechado. Solicitou informação sobre o

valor resultante da venda das pulseiras para acesso ao recinto fechado da Festa de

Nordeste. — —

---Relativamente às questões colocadas, o senhor Presidente da Câmara informou

que a beneficiação da moradia sita debaixo da Ponte dos Sete Arcos está em fase

de negociação com o proprietário, aguardando-se, de momento, o parecer jurídico

sobre a eventual aquisição legal do prédio urbano em questão. Informou que a

organização da Festa de Nordeste, nomeadamente, a respeitante ao recinto

fechado, melhorou significativamente relativamente ao ano transato e que servirá

de exemplo para o evento do próximo ano. No que concerne às receitas

provenientes da venda das pulseiras para acesso ao recinto fechado, as mesmas

estão em fase de contabilização pelo que serão comunicadas na devida altura.

ORDEM DO DIA

IGREJA PAROQUIAL DE SANTANA - CONVITE

---Presente o convite subscrito pelo Diácono António Rocha, convidando o Sr.

Presidente a integrar a procissão em honra da Padroeira Santa Ana, que terá lugar

no dia vinte e quatro de Julho próximo, pelas dezanove horas e trinta minutos.

---A Câmara tomou conhecimento.

---JORGE MORGADO - AGRADECIMENTO

---Presente carta de agradecimento, subscrita pelo Dr. Jorge Morgado, pela

atribuição da Medalha de Mérito Municipal, que lhe foi atribuida durante a Sessão

Solene das comemorações do quingentésimo segundo aniversário da elevação do

Nordeste a concelho. —

---A Câmara tomou conhecimento.

---GRUPO PARLAMENTAR DO P5 NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA -

AGRADECIMENTO

---Presente carta de agradecimento, subscrita pelo Presidente do Grupo

Parlamentar do PS na Assembleia da República, pela atenção prestada pelo

Município de Nordeste aquando da realização das Jornadas Parlamentares que

decorreram na Região Autónoma dos Açores entre vinte e quatro e vinte e oito de
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Câmara Municipal do Nordeste

Junho findo.-

—-A Câmara tomou conhecimento.-

---ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NORDESTE — VOTO DE CONGRATULAÇÃO--

---Presente Voto de Congratulação aprovado, por maioria, na sessão ordinária da

Assembleia Municipal de Nordeste, realizada no dia vinte e sete de Junho findo,

pelo sucesso alcançado e a imagem transmitida além-fronteiras concelhias da

qualidade da II~ Edição do Priolo Cup — Torneio de Futebol Infantil Sub-li.

---A Câmara tomou conhecimento.

---EUROSCUT AÇORES — PREVENÇÃO DA OCORRÊNCIA DE SUICÍDIOS NAS

PONTES

---Presente ofício da Euroscut n.° 16-0632, datado de 01/07/2016, referente à

prevenção da ocorrência de suicídios nas pontes da Scut via Nordeste.

—-A Câmara tomou conhecimento.

---DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE - RELATÓRIO DO SISTEMA

REGIONAL DE INFORMAÇÃO SOBRE RESÍDUOS (SRIR)

—-Presente Relatório do Sistema Regional de Informação sobre Resíduos (SRIR) —

2015— Resíduos Urbanos — Município do Nordeste.

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, dar a conhecer o

conteúdo do documento em causa à empresa municipal Nordeste Activo E.M. S.A.,

Juntas de Freguesia e população em geral por forma a dar continuidade à recolha

seletiva de resíduos urbanos em benefício do ambiente.

—-NORDESTE ACTIVO E.M. S.A., - REDUÇÃO DE TARIFÁRIO DE ÁGUA

---Presente ofício da empresa municipal, Nordeste Activo E.M. S.A. n.° 1390,

datado de 11/07/2016, referente ao pedido da Santa Casa da Misericórdia do

Nordeste para redução da tarifa da água.

---A Câmara tomou conhecimento.

---RELATÓRIO SEMESTRAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PLANO FINANCEIRO

RESPEITANTE AO EMPRÉSTIMO PARA SANEAMENTO FINANCEIRO DO

MUNICÍPIO

---Presente o relatório semestral sobre a execução do plano financeiro respeitante

ao empréstimo para saneamento financeiro do município.
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---A Câmara tomou conhecimento, aprovou o documento e deliberou, por

unanimidade, remetê-lo à Assembleia Municipal para aprovação.

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

ABRIGO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL

---Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pela Técnica Superior

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

transcreve:

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

a munícipe Délia dos Santos Meio Leite, 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 art.°

7°, do mesmo regulamento.

—-A família encontra-se em situação de grave carência económica e social,

resultante de fatores externos à sua vontade, nomeadamente carência estrutural

(insuficiência económica), 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.

Délia, com base nos fundamentos apresentados na informação social, anexa à

presente informação, e no Regulamento em apreço, julgo que o mesmo deverá

beneficiar do presente apoio, de modo a minorar a situação de carência da família.

Este apoio deverá ser atribuído sob forma pontual, no montante de € 200,00

(duzentos euros), nos termos do n° 2, do artigo 9° do mencionado Regulamento,

destinado ao apoio no pagamento de parte do valor em dívida em mercearia da

freguesia, cujo montante atual em divida é de € 789.94 € (setecentos e oitenta e

nove euros e noventa e quatro cêntimos), de acordo com o documento

comprovativo da referida despesa, em anexo. — — —

---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

Nordeste, 19 de julho de 2016

Página 4 de 5



4

Câmara Municipal do Nordeste

apoio.” -—-—-—---—-—-~----—----~-~----——----~-—-

---A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio proposto na presente

informação.-------- — —----—-------—------ — — — —-

---BALANCETE - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA — —

---Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia doze do corrente mês,

tendo a Câmara tomado conhecimento que o saldo disponível era:------- —

‘---Operações Orçamentais - € 1.424.762,44 (um milhão quatrocentos e vinte e

quatro mil setecentos e sessenta e dois euros e quarenta e quatro cêntimos);

---Operações não Orçamentais - € 35.907,91 (trinta e cinco mil novecentos e sete,

euros e noventa e um cêntimos) -------- —---—- —

—-E por não haver mais nada a tratar e sendo onze horas foi declarado em nome da

Lei encerrada a reunião pelo que de tudo para constar se lavrou a Rresente ata que~

vai ser assinada pelo Sr. Presidente e por mim,

que a redigi e subscrevi.------- —
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