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Câmara Municipal do Nordeste

ATA N°55

---Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, 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 Medeíros Mendonça, Presidente

da Câmara estando presentes os Srs Vereadores Rogério Cabral de Frias, Milton

Borges Pacheco de Mendonça, Sara Raquel Mendonça de Sousa e Luís Dutra

Borges.—--------------—------ —-—--—----- —-----——--

—Secretariou a reunião a Coordenadora Técnica da Secção de Expediente, Mana de

DeusPachecodeMelo Franco.— —----—

---Verificada, assim, a presença de todos os membros que constituem a Câmara

Municipal, o Sr. Presidente declarou, em nome da Lei aberta a reuniâo.—----—--—-—

---ATA DA REUNIÃO ANTERIOR——---—---- — —

—Foi lida a ata da reunião ordinária realizada no dia vinte e seis de outubro findo, a

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

— — —-—- —-——-----ORDEMDODIA—-—-——— —-—

-—NORMAS DO CONCURSO DE PRESÉPIOS E ÁRVORES DE NATAL—--—
—-Presente as normas do concurso referenciado em epígrafe, o qual destina-se a

todas as escolas do pré-escolar e 1 ° ciclo do ensino básico do concelho, estando a

sua participação dependente da inscnçâo prévia.-— —----—--------------

—A Câmara depois de analisar o referido documento, deliberou aprová-lo, por

unanimidade.—-— —-—---——--—---——------—-- — —--- —

---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃOILISTA DAS PROPOSTAS A

SUBMETER A VOTAÇÃO NO ÂMBITO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DO

NORDESTE—————-- — — ——--
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Câmara Municipal do Nordeste

—-Presente uma informação da Técnica Superior do Gabinete de Ação Social

Rafaela Pimentel, informando que após análise técnica das propostas apresentadas

no âmbito do Orçamento Participativo de Nordeste, foi elaborada para efeitos de

divulgação a lista provisória das propostas admitidas, para apresentação de

eventuais recursos, no prazo de dez dias, conforme determina o n.° 4 do artigo 140

do Regulamento do Orçamento Participativo de Nordeste.——-- —--- —

—Findo o refendo prazo, e não se tendo verificado a apresentação de qualquer

recurso, foi elaborada a lista final de propostas para aprovação por esta Câmara

Municipal, para posterior submissão a votação de acordo com o n.° 4 do artigo

supracitado.—----—--------------—----------—---------------——-------------—

—A Câmara, deliberou por unanimidade submeter a votação pública as referidas

propostas aprovadas pela Comissão da Análise Técnica — —

—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, Rafaela Pimentel, 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 procederá análise das

candidaturas, de acordo com o artigo 8 0 do mencionado Regulamento.——

—-Neste sentido cumpre-me informar V Exa que os munícipes abaixo identificados

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

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

artigo 5.° e do n 04 do artigo 6.° do Regulamento em apreço. —

—-Nos termos do estipulado no n.° 2 do artigo 4.° o valor do subsidio 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 — —
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Câmara Municipal do Nordeste

---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), cedido pela Câmara Municipal de Nordeste,

adquirido no comércio local, e composto de produtos, de natureza variada,

adequados a crianças até aos doze meses.— — —-------------—-—

— —------ ———---—------—

---Isabel de Fátima Cabral de Meio -€300,00 (trezentos euros);—--

---Christina Lynn Couto Correia - € 300,00 (trezentos euros);——------

---Isabel Goreti Carvalho Teixeira Mendonça - € 300,00 (trezentos euros)”.

---A Câmara deliberou, por unanimidade atribuir o referido apoio, nos termos do

Regulamento Municipal de Incentivo á Natalidade do Concelho do Nordeste.—-----—

---COMISSÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO CONCELHO DO NORDESTE — ATA

DA REUNIÃO DE 27111/2014—-—--—----——--—---- —----—-----—-

—Presente a ata da reunião da Comissão Municipal de Trânsito do Concelho do

Nordeste, realizada no dia vinte e sete de outubro do ano findo.— —---— —-

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

-—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 Orcamentais—-——---—— ——--——---

-—Foi aprovada a 17 a alteração ao Orçamento da Despesa de 2015, no valor de €

4.262,00 (quatro mil duzentos e sessenta e dois euros) e a 13 a alteração ás Grandes

Opções do Plano, no valor de €2.912,00, (dois mil novecentos e doze euros).-——---—

-—A Câmara tomou conhecimento. —----—

-—BALANCETE - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA —
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Câmara Municipal do Nordeste

-—Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia três de novembro

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

---Operações Orçamentais - € 2.115.702,85 (dois milhões cento e quinze mil

setecentos e dois euros e oitenta e cinco cêntimos);—-------- —

Operações não Orçamentais - € 57.857,33 (cinquenta e sete mil oitocentos cinquenta

e sete euros e trinta e três cêntimos).— — —-------------- —--—

—-PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO 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 dez horas e cinquenta 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,

~itt~-a YcLC-&LLAZ cL rÇdo fcyynco que a redigi e subscrevi.--—--—
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