
Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.°63

—-Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro 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 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 Coordenadora Técnica da Secção de Expediente, Maria

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

---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 dezasseis de fevereiro

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

— —ORDEMDODIA---- —--———-——

---INSPEÇÃO REGIONAl. DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RELATÓRIO

FINAL —----- —------

-—Presente o ofício número trinta e nove, de vinte e nove de janeiro findo, da

Inspeção Regional da Administração Pública, enviando novo Relatório Final da

Inspeção Ordinária a este Municipio, na sequência da reclamação do ex-Presidente

desta Autarquia, que se propôs exercer o seu direito de contraditório sobre as

situações que lhe eram imputadas no Relatório.--—-— —

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

-—JUNTA DE FREGUESIA DA SALGA — PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE

VERBA DO ACORDO DE EXECUÇÃO —
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—-Presente uma carta da Junta de Freguesia da Salga, solicitando o adiantamento

de 30% do valor a transferir no corrente ano ao abrigo do acordo de execução

assinado entre ambas as autarquias, considerando as dificuldades de tesouraria

daquela Junta de Freguesia.---- —--------- —--—--

---A Câmara deliberou, por maioria autorizar o adiantamento de 30% das verbas do

acordo de execução, uma vez que o referido pedido não altera o valor global a

transferir no corrente ano e ainda o facto da Junta de Freguesia ter cumprido na

íntegra o acordo ao longo destes últimos anos. — —

---Votaram a favor o Sr Presidente da Câmara e os Srs. Vereadores Milton Borges

Pacheco Mendonça e Luís Dutra Borges. — —-----— —

---Abstiveram-se de votar os Srs. Vereadores Rogério Cabral de Frias e Sara

Raquel Mendonça de Sousa. — —------ — — —

---RELATÓRIO SEMESTRAL DO AUDITOR EXTERNO SOBRE A SITUAÇÃO

ECONÓMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DO NORDESTE

---Presente a informação sobre a situação económica e financeira do Município de

Nordeste, elaborada pelo auditor externo Duarte Giesta — Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas Unipessoal, Lda., referente ao segundo semestre de dois mil e

quinze.— — — —---------------

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

—-NORDESTE ATIVO, E.M., S.A. — RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
/3~0 TRIMESTRE DE 2015 —

—-Presente o ofício número duzentos setenta e quatro, de dezasseis de fevereiro

corrente, da Nordeste Ativo, E.M.,S.A., enviando o relatório de execução

orçamental relativo ao 3.° trimestre de 2015, em cumprimento do disposto no artigo

42.°, alínea e) da Lei n.° 50/2012, de 31 de agosto e alínea h) do artigo 13.° dos

respetivos estatutos. — — —----—

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

—-NORDESTE ATIVO, E.M., S.A. - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
14.0 TRIMESTRE DE 2015—------
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---Presente o oficio número duzentos setenta e três, de dezasseis de fevereiro

corrente, da Nordeste Ativo, E.M ,S.A., enviando o relatório de execução

orçamental relativo ao 4.° trimestre de 2015, em cumprimento do disposto no artigo

42.°, alínea e) da Lei n.° 50/2012, de 31 de agosto e alínea h) do artigo 13.° dos

respetívos estatutos.--— — — — —

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

-—Após a tomada de conhecimento destes dois assuntos o Sr. Vereador Rogério

Frias pediu que ficasse registado em ata à semelhança do que vem referindo sobre

os documentos em questão, o facto dos mesmos conterem irregularidades,

nomeadamente o não cumprimento das disposições da Lei n.° 50/201 2, de 31 de

agosto.—-------— —---—-— — ——--- —

-—Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara relembrou ao Sr. Vereador Rogério

Frias que a referida legislação datava de dois mil e doze, altura em que tinha

funções executivas nesta autarquia, pelo que não percebia a razão pela qual estava

sempre a enaltecer este facto, uma vez que durante o seu mandato como vice-

presidente nunca relembrou este facto e sempre elaborou os documentos em

questão nos mesmos moldes. — ——-- — — —-

-—GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃOICONCESSÃO DE APOIO NO

ÂMBITO DO REGULAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA -

SOCIAL DO NORDESTE - MARIA LAURA PIMENTEL CABRAL FRIGON —

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

Anabela Medeiros, cujo conteúdo a seguir se transcreve: —---—-------—

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

a munícipe Maria Laura Pimentel Cabral Frigon, requereu apoio no seguimento das

calamidades ocorridas na madrugada do dia três, do passado mês de setembro,

previsto no Regulamento do Fundo Municipal de Emergência Social de Nordeste.--

—-A munícipe 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 artigo

7.°, do mesmo regulamento. —

Nordeste, 29 de fevereiro de 2016

Página 3 de 7



4 —

Câmara Municipal do Nordeste

---O agregado da Sr.a Maria Laura é constituído por dois elementos (a própria e o

marido) e a sua subsistência depende da pensão do marido.-—— —

—-Na madrugada do dia três de setembro o veículo automóvel do casal foi

fortemente afetado pelas enxurradas, tendo sido arrastado para o leito da ribeira,

ficando, desta forma, totalmente destruído. —--- — —

---O seguro automóvel não cobriu este incidente, pelo que foi solicitado apoio ao

Govemo Regional dos Açores e ao Instituto da Segurança Social dos Açores,

contudo os pedidos foram indeferidos, considerando que “a Resolução do Conselho

do Governo n° 147/2015, de 2015-09-17, não permite apoiar a reparação de

viaturas afetadas pelas intempéries.” (comunicações em anexo). Desta forma, a

munícipe adquiriu outro veículo, no valor total de 6.500,00 €, recorrendo a um

crédito bancário para o efeito. —----—-- —--—-----—-

---Pelo exposto, e atendendo que, ao contrário de todos os outros lesados pelas

intempéries daquela madrugada, a munícipe não beneficiou de qualquer apoio, por

forma a ser compensada pela sua perda, julgo que a mesma deverá beneficiar do

presente apoio, considerando que a viatura é um bem tido como necessário e

indispensável para a realização das tarefas quotidianas da família e que a perda

deste bem resultou de fatores externos à sua vontade, designadamente

calamidades. — — —---------- — — —

-—Este apoio deverá ser atribuído sob forma pontual, no montante de € 300,00

(trezentos euros), nos termos do n.° 2, do artigo 9.°, do mencionado regulamento,

destinado ao apoio no pagamento de três prestações do crédito automóvel.

---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, do artigo 10.°),

sendo que a não apresentação deste documento obriga à devolução do montante

apoiado”. — — — —

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

Regulamento do Fundo Municipal de Emergência Social do Nordeste.---

-—GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃOICONCESSÃO DE APOIO NO

ÂMBITO DO REGULAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA —

SOCIAL DO NORDESTE — RODRIGO MANUEL DA SILVA DIAS —
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---Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pela Técnica Superior

Anabela Medeiros, cujo conteúdo a seguir se transcreve:---——-———-- —

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

o munícipe Rodrigo Manuel da Silva Dias, 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 artigo

7.°, do mesmo regulamento.----------- —

---A família encontra-se em situação de 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 Sr.

Rodrigo, 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 económica

da família. Este apoio deverá ser atribuído sob forma pontual, no montante de €

254.48 (duzentos e cinquenta e quatro euros e quarenta e oito euros), nos termos

do n.° 2, do artigo 9.° do mencionado Regulamento, destinado ao pagamento de

duas prestações, por forma a minimizar as dificuldades do agregado e prevenir o

agravamento da situação de risco social daquele.-——--———— —

—-O munícipe fica obrigado 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 implica a reposição do valor total do apoio”.

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

Regulamento do Fundo Municipal de Emergência Social do Nordeste. —

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

ÂMBITO DO REGULAMENTO DO FUNDO MUNICIPAl.. DE EMERGÊNCIA —

SOCIAL DO NORDESTE - ALEXANDRINA CABRAL MACHADO
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---Presente a informação referenciada em epigrafe, subscrita pela Técnica Superior

Anabela Medeiros, cujo conteúdo a seguir se transcreve:—

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

a munícipe Alexandrina Cabral Machado, 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 5,0, do regulamento em apreço. O processo de candidatura encontra-se

devidamente instruído, de acordo com a documentação solicitada no n.° 1 do artigo
70 do mesmo regulamento.-------- —---- —------ —----

---A família encontra-se em situação de 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.

Alexandrina, 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 económica

da família. Este apoio deverá ser atribuido sob forma temporária, no montante de €

550,00 (quinhentos e cinquenta euros), nos termos do n.° 2, do artigo 9.° do

mencionado Regulamento, destinado ao apoio no pagamento de parte do valor em

divida em mercearia da freguesia, cujo montante atual em divida é de € 814,48 €

(oitocentos e catorze euros e quarenta e oito 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 condiciona o pagamento da prestação

seguinte.”--— — — —

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

Regulamento do Fundo Municipal de Emergência Social do Nordeste.
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---INFORMAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA NO ÂMBITO DAS

DECISÕES QUE PROFERIU NO USO DA COMPETÊNCIA QUE LHE FOI

DELEGADA PELA CÂMARA MUNICIPAL, SOBRE: —

---ADrovação de Alterações Orçamentais —---- —------— —

---Foi aprovada a 5Y alteração ao Orçamento da Despesa do ano de 2016, no valor

de €6.200,00 (seis mil e duzentos euros.--——-— — —------------

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

---BALANCETE — RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA —--— —

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

fevereiro corrente, tendo a Câmara tomado conhecimento que o saldo disponível

era:--— — — — —--------- —

—-Operações Orçamentais - € 1.675.230,36 (um milhão seiscentos setenta e cinco

mil duzentos e trinta euros e trinta e seis cêntimos); — — — —-

—Operações não Orçamentais - € 52.565,97 (cinquenta e dois mil quinhentos

sessenta e cinco euros e noventa e sete cêntimos. — —

—E por não haver mais nada a tratar e sendo onze horas 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, )ftwu. c

~~ de}[LLLQ &‘nut~ que a redigi e subscrevi.--———

~Ã Az
1 a «tu’- e
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