
Assembleia Municipal do Nordeste

ATA N.°23

---Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezassete, no salão

nobre da Câmara Municipal, pelas dez 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, Paulo César Pereira Pacheco,

Marco Paulo Rebelo Mourão, António Fernando Pacheco de Sousa, Natália Garbosa

Abreu em substituição de Nélia Moniz Vaz, 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. Luís Jorge Borges Fernandes, António Miguel Borges

Soares, José Miguel de Medeiros Mendonça, José Nemésio Cabral Pacheco,

Alexandra de Fátima Garbosa Cabral Mestre, Manuel Francisco Cabral Costa, Paulo

Manuel de Medeiros Franco, António José Cabral Medeiros e Armando Correia

Vicente, Presidentes das Juntas de Freguesia de Nordeste, Lomba da Fazenda, São

Pedro de Nordestinho, Santo António de Nordestinho, Algarvia, Santana, Achada,

Achadinha e Salga, respetivamente. — — —---

---Faltou o membro Sr. Cláudio Ernesto Borges Botelho.-------- — —

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

Mendonça de Sousa e Luís Dutra Borges. — — —

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

Alvernaz Meio Oliveira, 1.° secretário e 2Y 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. —
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Assembleia Municipal do Nordeste

ANTES DA ORDEM DO DIA

---ATA DA SESSÃO ANTERIOR

---Foi dispensada a leitura da ata da sessão ordinária do dia vinte e nove de junho

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

órgão.

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

---Não votou a presente ata o membro Natália Barbosa Abreu por não ter participado

na sessão a que respeita a mesma.

---JUSTIFICAÇÃO DE FALTA

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

Nélia Moniz Vaz, respeitante à presente sessão, tendo a Mesa justificado a mesma.----

---CORRESPONDÊNCIA

---A Assembleia tomou conhecimento do ofício número mil novecentos quarenta e

quatro, de cinco de setembro corrente, da Câmara Municipal de Nordeste, enviando as

atas das respetivas reuniões, respeitantes aos meses de junho, julho e agosto do

correnteano.

---VOTO DE PESAR

---Nos termos da alínea d) do n.° 2 do artigo 19.° do Regimento da Assembleia

Municipal, foi apresentado à Mesa deste Õrgâo, pelo Grupo do Partido Socialista, o

Voto de Pesar que se anexa à presente ata e da qual faz parte integrante como Anexo

A, pelo falecimento do Sr. Silvério Barbosa Valério, tendo a Assembleia deliberado,

por unanimidade aprovar o mesmo.

---Neste período de antes da ordem do dia o Sr. João de Deus Sousa interveio para

dizer que tinha sido um enorme prazer ter integrado este órgão deliberativo e que saía

com o sentimento do dever cumprido, formulando votos de muitos sucessos para os

que irão continuar nestas funções.
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---Chamou ainda à atenção para a falta de marcas rodoviárias nesta Vila e para a

degradação das placas toponímicas. — —

---Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara agradeceu a intervenção do Sr. João de

Deus Sousa e respondeu que em relação à sinalização rodoviária não sabia a qual se

estava a referir, se das vias regionais ou municipais. — —

---Quanto às placas toponímicas disse que agradecia a preocupação manifestada,

esclarecendo de que a autarquia possuía um levantamento das situações existentes,

mas que tinha definido outras prioridades, nomeadamente no bem-estar das pessoas

doconcelho. — — — — —

-— —---- ORDEM DODIA — —-

--INFORMAÇÃO SOBRE A ATIVIDADE CAMARÁRIA, BEM COMO DA SITUAÇÃO

FINANCEIRA DO MUNICIPIO — — — —

---Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.° 2 do artigo 25.° da Lei n.° 75/201 3,

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

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

órgão, através do oficio número mil novecentos cinquenta e oito, de sete de setembro

corrente. — — —-— — —

---A Assembleia tomou conhecimento. — — —

---RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO DO

PLANO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO, INCLUINDO O PLANO DE APOIO À
ECONOMIA LOCAL - - —

---Presente o ofício número mil setecentos e cinquenta, de um de agosto corrente, da

Câmara Municipal de Nordeste, remetendo o relatório referenciado em epígrafe,

referente ao segundo trimestre do corrente ano, elaborado nos termos da Lei n.°

73/2013, de 3 de setembro, em conjugação com o n.° 7 do artigo 41.° da Lei n.°

2/2007, de 15 de janeiro, artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 38/2008, de 7 de março e artigo

12.° da Lei n.° 43/2013, de 28 de agosto. —---- —

---A Assembleia tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar o presente

relatório. —--— — — —
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---RELATÓRIO SEMESTRAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PLANO DE

SANEAMENTO FINANCEIRO

---Presente o ofício número mil setecentos quarenta e nove, de um de agosto corrente,

da Câmara Municipal de Nordeste, remetendo o relatório referenciado em epígrafe,

referente ao primeiro semestre de 2017, para efeitos de apreciação, conforme

determina o artigo 40.°, n.° 4, alínea c) da Lei n.° 2/2007, de 15 de janeiro (Lei das

Finanças Locais).

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

relatório.

---NORDESTE ATIVO E.M.,S.A. - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

---Presente o ofício número mil quatrocentos quarenta e quatro, de dezoito de agosto

findo, da Nordeste Ativo, E.M.,S.A., remetendo o documento referenciado em epigrafe,

em cumprimento do disposto na alínea e) do n.° 1 do artigo 42.° da Lei n.° 50/2012 de

31 de agosto, alterada da Lei n.° 69/2015 de 16 de julho.

---A Assembleia tomou conhecimento.

---INFORMAÇÃO - ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS

---Presente o ofício número mil oitocentos vinte e quatro, da Câmara Municipal de

Nordeste, enviando a informação sobre as decisões relativas à assunção de

compromissos plurianuais.

---A Assembleia tomou conhecimento.

---DNHS — EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL DO

NORDESTE, SÃ. — RELATÓRIO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE

LIQUIDAÇÃO

---Presente o oficio número mil novecentos sessenta e oito, de onze de setembro

corrente, da Câmara Municipal de Nordeste, remetendo o documento referenciado em

epígrafe.

---A Assembleia tomou conhecimento.

---PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO
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-—Seguiu-se um período de intervenção aberto ao público que, por não estar ninguém

presente para intervir, foi dado por encerrado. —--------

—-Antes de encerrar a sessão, a Sra. Presidente da Assembleia Municipal manifestou

a sua satisfação pelo facto de ter presidido a este árgão durante o presente mandato,

referindo ter sido uma experiência enriquecedora, agradeceu a colaboração dos

secretários e dos trabalhadores da autarquia na criação de condições para o decorrer

dos trabalhos. Fez um balanço positivo do mandato, tendo destacado a

descentralização das sessões da Assembleia Municipal, aproximando assim o poder

local dos nordestenses e o facto de que todos tiveram tempo de expor as suas ideias,

pelo que estavam todos de parabéns, agradecendo assim o contributo dados pelos

membros da Assembleia Municipal.—-———--- — —--—-------—----—-----

-—O Sr. Presidente da Câmara disse que estava a terminar mais um ciclo democrático

4 anos, afirmando que o Concelho do Nordeste estava diferente, mais apetecível de

visitar e investir, tudo isto se devia a algumas lutas e muito trabalho. Referiu ainda que

sem a parceria com o Governo Regional e a proximidade dos nordestenses que

souberam sentir na pele a conjuntura não seria possível alcançar estes resultados. Por

fim apelou a todos que façam o melhor pela nossa terra e pelas nossas gentes.

—-E por não haver mais nada a tratar, e sendo onze horas e dez minutos, a Sra.

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

constar se lavrou a presente ata que foi aprovada em minuta para efeitos de execução

imediata, e vai ser assinada pela Mesa da Assembleia, e por mim, Paulo César

Pereira Pacheco, que a redigi e subscrevi. —
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VOTO DE PESAR
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Faleceu rio dia 11 de setembro corrente, vítima de um trágico acidente de

viação, o trabalhador da Câmara Municipal de Nordeste, Silvério Valério

Barbosa, de 65 anos de idade, natural e residente nesta Vila de Nordeste.

O referido trabalhador era jardineiro no Miradouro da Ponta do Sossego, um

dos exlibris do Concelho do Nordeste, função que exercia com muito brio,

dedicação e zelo.

Reconhecido e sendo até referência por toda a ilha a sua dedicação aos jardins

e à imagem de marca do Nordeste, por todos quantos lá passavam.

Homem simples e de bom trato, era um bom comunicador deliciando os

visitantes com as suas histórias.

O falecido era casado com Rosa Maria Pacheco Duarte Medeiros Barbosa e

pai de Pedro Medeiros Barbosa.

Os membros do Partido Socialista nesta Assembleia Municipal propõem que

seja aprovado um voto de pesar pelo falecimento do trabalhador da Câmara

Municipal, Sr. Silvério Valério Barbosa e enderece à família enlutada sentidos

pêsames pela perda do ente querido
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