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Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.° 102

---Aos catorze dias do mês de agosto, do ano de dois mil e dezassete, 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, Rogério Cabral de Frias, Sara

Raquel Mendonça de Sousa e Luís Dutra Borges. —---—-----— —----

—-Faltou o Sr. Vereador Milton Borges Pacheco Mendonça, por motivo de doença.--

---Secretariou a reunião a Coordenadora Técnica da Secção de Expediente, Maria

de Deus Pacheco de MeIo Franco. — — —----

---Verificada, assim, a presença da maioria dos 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 trinta e um de julho findo, a

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

—---- ANTES DA ORDEM DO DIA —

—-Neste período de antes da ordem do dia, o Sr. Presidente entregou ao Sr.

Vereador Rogério Frias os seguintes ofícios:----— — —

—-Oficio número mil trezentos noventa e oito, de vinte e dois de junho último, desta

Câmara Municipal, contendo os esclarecimentos e a documentação solicitada

através do requerimento datado de vinte e cinco de março do corrente ano;-—

---Oficio número mil setecentos sessenta e dois, de quatro de agosto corrente,

desta Câmara Municipal, contendo os esclarecimentos e a documentação solicitada

através do requerimento datado de dez de abril do corrente ano;———-

—-Oficio número mil seiscentos e dezassete, de dezanove de julho findo, desta

Câmara Municipal, endereçado à Inspeção Regional da Administração Pública,
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contendo os esclarecimentos relativos à denúncia apresentada pelo Sr. Vereador

Rogério Frias àquela entidade. — — —----

— ORDEM DO DIA —

---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃO/ATRIBUIÇÃO DE APOIO NO

ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAl.. DE INCENTIVO À NATALIDADE

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

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

transcreve:—-------------- — — __~_

---“No âmbito do Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade do Concelho de

Nordeste, compete ao Gabinete de Ação Social da Autarquia proceder à análise

das candidaturas, de acordo com o artigo 8.° do mencionado Regulamento.

---Neste sentido cumpre-me informar V. Exa que a munícipe abaixo identificada

reúne as condições gerais para beneficiar do presente incentivo e o respetivo

processo de candidatura encontra-se devidamente instruído, tudo nos termos do

artigo 5.° e do n.° 4 do artigo 6.° do Regulamento em apreço.------- —

---Nos termos do estipulado no n.° 2 do artigo 4.° o valor do subsídio a atribuir varia

entre €200,00 (duzentos euros) e € 300,00 (trezentos euros), por cada criança, nos

seguintes moldes:--------- —--— —---- —-------- —

---a) € 300,00 (trezentos euros) para os agregados familiares com o primeiro e/ou

segundo escalão do abono de família; —---- —------ —

-—b) € 300,00 (trezentos euros) para os agregados familiares com três ou mais

filhos independentemente do escalão que lhe for atribuído;

—-c) € 200,00 (duzentos euros) para os agregados familiares com o terceiro escalão

de abono de família. —----—---- —----—

---O artigo 4.°, no seu n.° 3, refere, ainda, que todas/os as/os requerentes, cuja

situação económico-financeira do seu agregado familiar não se enquadre no

estipulado anteriormente, tem direito a um apoio, cujo valor não deverá ultrapassar

a quantia de €50,00 (cinquenta euros). —

—-Só podem beneficiar dos apoios referidos no artigo 4.° do mencionado

Regulamento as crianças com idades compreendidas até aos doze meses de vida,
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conforme determina o n.° 2 do artigo 3.°, pelo que após essa data cessa a

possibilidade de utilização do mesmo. —

---Assim temos: — —

---Jéssica de Fátima Meio Silva — € 300.00 (trezentos euros) “.

---A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a presente informação e

atribuir o apoio proposto, nos termos do mencionado regulamento. —

---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL — INFORMAÇÃOIATRIBUIÇÃO DE APOIO AO

ABRIGO DO REGULAMENTO 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 Ângela Maria de Meio Araújo, 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 e o processo de candidatura encontra-se

devidamente instruído, de acordo com a documentação solicitada no n.° 1 do artigo

7.°, do mesmo regulamento. —---- — —

---O agregado encontra-se em situação de carência económica e social, resultante

de fatores externos à sua vontade, bem como de carência estrutural,

designadamente problemas habitacionais, 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, com

base nos fundamentos apresentados no relatório social, anexo à presente

informação, e no Regulamento em apreço, julgo que os mesmos deverão beneficiar

do presente apoio, de modo a contribuir para a melhoria das condições

habitacionais e segurança habitacional daqueles.--— —---—

-—Os trabalhos de que a moradia carece e a importância da execução dos mesmos

encontram-se reportados em relatório técnico e medições e orçamento, anexo ao

Nordeste, 14 de agosto de 2017

Página 3 de 9



~br

Câmara Municipal do Nordeste

presente procedimento. —-— —

-—O apoio deverá ser atribuido sob forma pecuniária, na modalidade temporária, no

valor total de € 1.000,00 (mil euros) não ultrapassando o período máximo de 6

meses, de acordo com o n.°2 do artigo 9.° do mencionado regulamento, destinado

ás obras de beneficiação da moradia. — —

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

montante atribuído foi aplicado para o fim a que se destina, sendo que a não

apresentação deste documento condiciona o pagamento da prestação seguinte.”—-

—A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a presente informação e

atribuir o apoio proposto, nos termos do mencionado regulamento.— —-----

---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL — INFORMAÇÃOIATRIBUIÇÂO DE APOIO NO

ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS À
HABITAÇÃO — — ~----- - —

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

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

transcreve: —---- —--—----— — —------- —

---“Relativamente ao assunto mencionado em epigrafe, cumpre-me informar que

Norberto Pacheco Tavares, residente na Rua Direita, n° 24, freguesia de

Achadinha, requereu apoio no âmbito do Regulamento Municipal de Atribuição de

Apoios à Habitação, destinado a obras de beneficiação de moradia. —

---Neste sentido, cumpre-me informar V. Exa que o processo de candidatura

encontra-se devidamente instruído, nos termos do n.°1 da cláusula 4•S, do

mencionado regulamento. — ——-- — —-----—

-—Estamos perante um agregado familiar composto por três elementos, o casal e

uma filha, cuja subsistência depende da pensão do requerente e da ocupação da

esposa em programa ocupacional do Governo Regional. —

—-A família reside em moradia própria, contudo esta apresenta algumas carências,

designadamente a necessidade de substituição de banheira por equipamento de

poli banho, e alteração da localização do esquentador e para o exterior da

habitação com execução de nicho de gás e esquentador. A primeira prende-se com

a problemática de saúde do munícipe, que sofre de patologia degenerativa grave da
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coluna e a segunda por questões de segurança da família. —

---Os trabalhos encontram-se descritos no orçamento em anexo ao presente

procedimento, no montante de € 1.635,23 (mil seiscentos e trinta e cinco euros e

vinte e três cêntimos), valores que atualmente a família não tem capacidade para

suportar e que, no entanto, são importantes para a melhoria das condições

habitacionais e qualidade de vida do agregado.—---- — —-—

---Após análise da candidatura verificou-se que o requerente reúne as condições de

acesso previstas no n.° 1, da cláusula 3Y do referido regulamento, como se pode

comprovar no processo em anexo, elaborado pelo Gabinete de Ação Social desta

Câmara Municipal.--------------—- — — —-——-----— —

—-Deste modo, estudado e analisado o processo, o Gabinete de Ação Social

considera importante a atribuição de apoio no valor de € 1.000,00 (mil euros),

destinados às obras supra mencionadas.” —----—

---A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a presente informação e

atribuir o apoio proposto, nos termos do mencionado regulamento. —----

---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL — INFORMAÇÃO/ATRIBUIÇÃO DE APOIO NO

ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS À
HABITAÇÃO— —------ — —-----------------

—-Presente a informação referenciada em epigrafe, subscrita pela Técnica Superior

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

transcreve: — ——------------ —

—-Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, cumpre-me informar que

Luis Alberto Plácido Medeiros, residente na Rua Mestre lnãcio, n.° 3-B, freguesia

de Achada, requereu apoio no âmbito do Regulamento Municipal de Atribuição de

Apoios à Habitação, destinado ao acabamento de instalações sanitárias.

---Neste sentido, cumpre-me informar V. Exa que o processo de candidatura

encontra-se devidamente instruído, nos termos do n.° 1 da cláusula 4Y, do

mencionado regulamento. — ——-----

—-Estamos perante um agregado familiar composto por 2 elementos, o pai e uma

filha, cuja subsistência da ocupação do Sr. Luís em programa ocupacional. —-

-—A família reside em moradia própria, contudo esta apresenta algumas carências,
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designadamente instalações inacabadas, de acordo com os trabalhos referidos no

orçamento em anexo, no montante de € 1420,00 (mil quatrocentos e vinte euros)

em materiais, valores que atualmente a família não tem capacidade para suportar e

que, no entanto, são importantes para a melhoria das condições habitacionais e

qualidade de vida do agregado.-— —---- — —

—Após análise da candidatura verificou-se que o requerente reúne as condições de

acesso previstas no n.° 1, da cláusula 3•a do referido regulamento, como se pode

comprovar no processo em anexo, elaborado pelo Gabinete de Ação Social desta

Câmara Municipal. — — —---- —---- — —

---Deste modo, estudado e analisado o processo, o Gabinete de Ação Social

considera importante a atribuição de apoio no valor de € 1.000,00 (mil euros), em

materiais, destinados ao acabamento de instalações sanitárias da moradia.”

---A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a presente informação e

atribuir o apoio proposto, nos termos do mencionado regulamento. —-

---PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DO

NORDESTE E A AHRESP - ASSOCIAÇÃO DA HOTELARIA RESTAURAÇÃO E

SIMILARES DE PORTUGAL — — —

—-Presente o protocolo referenciado em epígrafe, o qual tem como objeto as

seguintes áreas: Acompanhamento da evolução das necessidades, qualificação,

modernização e formação no setor da restauração e bebidas; Projetos conjuntos

com vista ao desenvolvimento da atividade da restauração e bebidas, alojamento

local e casas rurais; Instalação de um BIJE Balcão Único Empresarial da AHRESP
— — — —

---A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o presente protocolo. —

---ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE

NORDESTE — ESCLARECIMENTOS SOBRE PAGAMENTOS EM ATRASO

---Presente o oficio número cento e sete, de três de agosto corrente, da Associação

Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Nordeste, esclarecendo que esta

autarquia não tem pagamentos em atraso para com aquela Associação e que não

houve qualquer comunicado por parte do Presidente da Associação à comunicação
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social, sobre este assunto e outros que envolva a autarquia. —

---Mais informa que a referida Associação efetua ao abrigo dos seus estatutos,

reuniões da Assembleia Geral, local indicado e oportuno para colocar e esclarecer

todos e quaisquer assuntos relacionados com a mesma. —

—-Apela ainda para que sejam discutidos todos os assuntos relacionados com

aquela Associação no devido local, nas assembleias anuais convocadas a todos os

sóciosativos. — — —--— —----

---Agradecem também a preocupação para com aquela Associação, e esperam

sinceramente que a mesma não seja, ocasional e temporal, apelando á participação

de todos e de todas as edilidades, para os esforços que a direção tem tido para

formar e dotar os “nossos bombeiros” de maior conhecimento técnico e de meios,

como exemplo mencionam, o investimento efetuado em equipamento de proteção

individual, a participação no campeonato de trauma, a participação e formação em

contexto real de socorro e auxilio no quartel da Amadora, e recentemente a

participação e formação em contexto real nos fogos de Mação, distrito de

Santarém.— — — — —

—-Sobre este assunto, interveio o Sr. Vereador Rogério Frias para esclarecer que

nunca pôs em causa a idoneidade da Câmara Municipal no que se refere a

pagamentos á Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Nordeste,

referindo que a RDP Açores transmitiu para a opinião pública que a Associação em

causa estava em divida para com alguns dos seus bombeiros e que os mesmos

tinham interposto uma ação na Inspeção Regional do Trabalho, tendo inclusive o

Presidente da referida Associação prestado esclarecimentos sobre esta matéria e

afirmado que nada sabia e que não esperava aquela atitude por parte dos

bombeiros e que contava sim, com maior cooperação por parte dos mesmos

através da prestação de voluntariado. O Sr. Vereador Rogério Frias disse ainda que

a confirmar-se a referida divida era uma situação a lamentar. —----

---INFORMAÇÃO SOBRE A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS--

---No âmbito da competência delegada pela Assembleia Municipal no Sr.

Presidente da Câmara no que concerne à matéria referenciada em epigrafe, foi

presente uma informação sobre as decisões proferidas naquele âmbito relativas ás
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seguintes prestações de serviços:—---— — — —--—

---Ajuste direto para Prestação de Serviços na área de Engenharia Civil e

Arquitetura, adjudicada à Empresa Fixaazores, Consultores de Arquitetura e

Engenharia, Lda, pelo valor de € 45.600,00, acrescido do IVA À taxa legal, cujos

compromissos a assumir compreende dois anos económicos; — —

—-Ajuste direto para prestação de serviços de Seguros para o Municipio do

Nordeste, adjudicada á Companhia Seguradoras Unidas, SA, pelo valor de €

46.487,05, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, cujos compromissos a assumir

compreende dois anos económicos: ———-— — —

—-A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade dar conhecimento

da presente informação à Assembleia Municipal.---—---- —------------

—-INFORMAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA NO ÂMBITO DAS

DECISÕES QUE PROFERIU NO USO DA COMPETÊNCIA QUE LHE FOI

DELEGADA PELA CÂMARA MUNICIPAL, SOBRE:---------------—------

—-Aprovação de Alterações Orçamentais: — —

—-Foi aprovada a 13Y alteração ao Orçamento da Despesa, bem como às Grandes

Opções do Plano, nos valores, respetivamente, de € 19.900,00 (dezanove mil e

novecentos euros) e € 33.000,00 (trinta e três mil euros.—-— —----—

—-A Câmara tomou conhecimento. ———— —

---BALANCETE - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA —

---Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia oito de agosto

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

—-Operações Orçamentais - € 1.647.229,29 (um milhão seiscentos quarenta e sete

mil duzentos vinte e nove euros e vinte e nove cêntimos);-------------—

—-Operações não Orçamentais - € 51.670,67 (cinquenta e um mil seiscentos e

setenta euros e sessenta e sete cêntimos). — —

---PERÍODO DE INTERVENÇÂO ABERTO AO PÚBLICO — —

-—Por ser esta reunião pública mensal, seguiu-se um período de intervenção aberto
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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 quinze 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, Maria de

Deus Pacheco de MeIo Franco, Coordenadora Técnica que a redigi e subscrevi.

r
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