
Câmara Municipal do Nordeste —_________________________

ATA N.°74

---Aos vinte e nove 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 dezanove do mês de Julho, a

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

— ANTES DA ORDEM DO DIA

—-O Vereador Rogério Frias interveio solicitando informação sobre o ponto de

situação em que se encontra o processo de internalização das empresas

municipais, e respetivos passivos financeiros, na Câmara Municipal de Nordeste. O

senhor Presidente da Câmara informou que o procedimento passou por, numa

primeira fase, que já se encontra concluida, pela intemalização da empresa

municipal DNHS na empresa HSN. A decorrer, e já numa segunda fase de

negociação, encontra-se a intemalização da empresa HSN na Câmara Municipal de

Nordeste que está pendente da aquisição do loteamento social da Salga pela

SPHRII, cuja marcação de escrituras públicas se encontram a aguardar pelo

respetivo agendamento por parte do Cartório Notarial de Nordeste. O passivo

financeiro está em fase de apuramento estando em falta o cálculo dos juros

bancários junto da Caixa Geral de Depósitos. —

---O senhor Presidente aproveitou a oportunidade para congratular a Comissão

Organizadora de Encontros de Nordestenses nos Estados Unidos da América pela
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forma como decorreu o convívio anual de nordestenses residentes nos Estados

Unidos da América e pelo donativo financeiro daquela organização para várias

instituições nordestenses sem fins lucrativos no qual a Câmara Municipal de

Nordeste foi intermediária. — — — —

— ORDEM DO DIA— —

---SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE NORDESTE - AGRADECIMENTO 1

COLABORAÇÃO NA DIGRESSÃO DO GRUPO DE COMÉDIAS E ATO DE

VARIEDADES DA SOCIEDADE FILARMÓNICA RAINHA SANTA ISABEL DAS

DOZE RIBEIRAS, ILHA DA TERCEIRA--— — —

-—Presente ofício n.° 228/2016, da Santa Casa da Misericórdia de Nordeste, datado

de 14/07/2016, no qual se agradece o apoio da Câmara Municipal de Nordeste na

receção, na Vila de Nordeste, do Grupo de Comédias e Ato de Variedades da

Sociedade Filarmónica Rainha Santa Isabel das doze Ribeiras, da ilha Terceira.-----

—-A Câmara tomou conhecimento. — ————

—-SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE NORDESTE — AGRADECIMENTO!

COLABORAÇÃO NA ATIVIDADE “SANTOS POPULARES” — —

—-Presente ofício n.° 225/2016, da Santa Casa da Misericórdia de Nordeste, datado

de 14/07/2016, no qual se agradece o apoio da Câmara Municipal de Nordeste na

realização da atividade “Santos Populares”. —--—-———— —

—-A Câmara tomou conhecimento.----— — —------

—-GRUPO DE JOVENS “JUNTOS SOMOS MAIS PEDIDO DE

COLABORAÇÃO” -

—-Presente informação subscrita pela Secretária do Gabinete de Apoio ã

Presidência, Vânia Ferreira, referente ao pedido de apoio efetuado pela Irmã Judite

Moinheiro para a deslocação do Grupo de Jovens “Juntos Somos Mais” a Leiria.--—

—-A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, apoiar o transporte

do grupo de jovens em questão de Lisboa — Leiria — Lisboa nos termos propostos.-

--GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃO ! APOIO NO ÂMBITO DO

REGULAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL —

RATIFICAÇÃO DE ATO

---Presente a informação referenciada em epígrafe cujo conteúdo a seguir se

transcreve:
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---“Relativamente ao assunto referido em epigrafe, cumpre-me informar V. Exa. que

a munícipe Leontina Maria Correia, 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.

Leontina, 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 € 61,34

(sessenta e um euros e trinta e quatro cêntimos), nos termos do n° 2, do artigo

9° do mencionado Regulamento, destinado ao apoio no pagamento da fatura de

eletricidade referente ao mês do junho, nomeadamente no que diz respeito ao

montante relativo à religação da energia elétrica. ——----— —

—-Considerando tratar-se de situação urgente (término da data de pagamento a

21/07/2016), o apoio deverá ser concedido por despacho do Sr. Presidente da

Câmara, sujeito a ratificação pela Câmara, na primeira reunião posterior, nos

termos do n°5, do artigo 9°, do regulamento suprarreferido. — —

—-A munícipe fica obrigada à apresentação de documento comprovativo de que o

montante atribuido 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

apoio.”-————— — —

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

informação.--------- — —
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---RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO DO PLANO

REEQUILÍBRIO FINANCEIRO, INCLUINDO O PLANO DE APOIO À ECONOMIA

LOCAL — 2.° TRIMESTRE DE 2016. — —. —

---Presente o Relatório de Acompanhamento e Monitorização do Plano Reequilíbrio

Financeiro, incluindo o Plano de Apoio à Economia Local referente ao segundo

trimestre do corrente ano—-——-- — — —--------

---A Câmara aprovou o documento e deliberou, por unanimidade, remetê-lo à

Assembleia Municipal para conhecimento.— — — —

---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 - € 1.585.142,55 (um milhão quinhentos e oitenta e cinco
mil cento e quarenta e dois euros e cinquenta e cinco cêntimos;—---—

—-Operações não Orçamentais - € 51.785,48 (cinquenta e um mil setecentos e

oitenta e cinco euros e quarenta e oito cêntimo). —

—-Antes de terminar o senhor Presidente aproveitou para agradecer a

disponibilidade da Vereadora Sara Sousa para representar o executivo camarário

na Festa de São Vicente da Madeira, concelho geminado com o município de

Nordeste e para informar que os processos de internalização da empresa municipal

HSN na Câmara Municipal de Nordeste e do Aterro Sanitário na AMISM

provavelmente implicará uma Assembleia Municipal extraordinária.

—E por não haver mais nada a tratar e sendo dez horas e quarenta 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,

que a redigi e subscrevi.——-— —
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