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Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.°69

---Aos vinte e três dias do mês de maio 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, Milton Borges Pacheco

Mendonça, Rogério Cabral de Frias, Sara Raquel Mendonça de Sousa e Luís Dutra

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

---Secretariou a reunião 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 nove de maio corrente, a qual

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

ANTES DA ORDEM DO DIA

---O Sr. Vereador Rogério Frias interveio para solicitar ao Sr. Presidente da Câmara

os seguintes esclarecimentos, no seguimento da publicação do último Boletim

Municipal sobre:---— — —-------------- — —

---1. A calendarização das obras a levar a efeito na Lomba da Pedreira e a entidade

ou entidades que irão executar as mesmas; — —

—-2. A previsão da execução de obras, a curto prazo, na zona balnear da Foz da

Ribeira do Guilherme, considerando o estado a degradação do pontão lá existente;

---3. A loja de conveniência a levar a efeito no Parque de Campismo, e se a mesma

irá ser instalada na casa já existente, depois de realizadas as respetivas obras de

adaptação e em que consiste a referida infraestrutura; —

---4. A entidade que está a levar a efeito a obra de construção de muros no tardoz

do Museu do Nordeste, se a autarquia ou outraS— — —
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---5 As vias da freguesia da Algarvia alvo de intervenção, uma vez que vem

referenciado no Boletim Municipal que a autarquia investiu na freguesia nos últimos

dois anos 140.000,00 euros em caminhos.-------- — —-—----—--

—Às questões colocadas o Sr Presidente respondeu:—-- —----------

—Relativamente ao investimento realizado na freguesia da Algarvia explicou que o

mesmo não era exclusivamente referente a caminhos, mas também dizia respeito

ao arranjo de valetas na Rua da Quinta, beneficiação do polidesportivo, circuito de

manutenção física, colocação dos ocupados ao abrigo dos programas do Governo

Regional e beneficiação de uma habitação social; —----------------------—

—-No que concerne às obras da Lomba da Pedreira referiu que estavam a decorrer

várias frentes de trabalho, nomeadamente a beneficiação do Caminho da Missa,

obra a cargo da Câmara Municipal e a construção de taludes na Rua do Moio,

empreitada da responsabilidade do Governo Regional, informando também estar

em fase de elaboração o projeto de especialidades de construção do pontão na

Estrada Regional e Moio. Ainda em relação a esta obra frisou tratar-se da maior

empreitada do Governo Regional da tutela do ambiente neste mandato que, para

além da construção dos dois pontões inclui também a asfaltagem de todas as vias

danificadas. — — — ———-----—-----~— —-

——Em relação à Piscina da Boca da Ribeira referiu de que a seu ver o pontão

mantem-se na mesma, não estando previsto nenhuma obra de grande beneficiação

a curto prazo e, como o habitual a autarquia está a fazer a respetiva manutenção.

estando ainda prevista a aquisição de motobomba, bem como a reparação da

vedação de entrada de água na piscina. Fez referência ainda de que, em

colaboração com a Secretaria Regional do Mar estava prevista a construção de um

novo acesso via parque de campismo com a ampliação do pontão existente e

posteriormente a beneficiação da zona balnear. ——-- — —

—-No que diz respeito à loja de conveniência explicou que a mesma será instalada

na infraestrutura existente no Parque de Campismo destinando-se à venda de

bebidas, snacks e material divulgativo do Concelho do Nordeste e será dotado de

wifi- -—- - — — —

—-Sobre a obra a decorrer no tardoz do Museu do Nordeste esclareceu que a

mesma é da responsabilidade de um particular, e que apenas tinha havido a
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intervenção da autarquia, em virtude das águas pluviais do edifício da Divisão de

Obras estarem a escoar para esse prédio tendo o proprietário exigido que as

mesmas fossem retiradas.-—--- ——---- —----- —------—

— — — ORDEMDODIA

---RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO DO PLANO DE

REEQUILÍBRIO FINANCEIRO, INCLUINDO O PLANO DE APOIO À ECONOMIA

LOCAl.. — - — —---- —

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

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

primeiro trimestre de dois mil e dezasseis, elaborado nos termos da Lei n.° 2/2007,

de 15 de janeiro e do Decreto-Lei n.° 38/2008, de 7 de março. —-—-—--—

—A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade concordar com o

presente relatório e remete-lo à Assembleia Municipal, nos termos do disposto da

alínea a), do n.° 1 do artigo 12 O da Lei n.° 43/2012, de 28 de agosto —

---DAVID FURTADO PAIVA - PEDIDO DE APOIO PARA O PROJETO RALLY

2016 —--— — — —----

—-Presente uma carta de David Furtado Paiva, residente na Rua da Lomba,

localidade da Lomba da Pedreira, deste Concelho, solicitando apoio para o projeto

referenciado em epígrafe, no qual vem referenciado a calendarização das provas a

participar no corrente ano, os resultados obtidos nos últimos quatros anos nas

competições em que participou a nível oficial, tendo em todos os anos conseguido

um lugarno pódio.————-——— — —

—-No presente ano tem como objetivo participar nas seguintes provas:——-—-—————

---Sata RaIIye Lotus;——----- — —

—-RaIIye de Santa Maria; — —--—

-—RaIlye Ilha Lilás;—-——--- — — —

—-Para o efeito pretende angariar apoios e patrocínios de diversas entidades para

poder concretizar os referidos objetivos, anexando para o efeito os orçamentos para

cada uma das provas a participar, assim como os patrocinadores já confirmados.——
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—Considerando que o valor da exposição que o município terá, por conta da

evidência no carro da publicidade efetuada, é, inegavelmente, muito superior ao

valor do apoio requerido. — —------—------ —--—

---Considerando que o deferimento do apoio concedido permite a publicidade ao

concelho de Nordeste em três provas desportivas de cariz regional. —

---Considerando que é um facto público e notário que a participação nestas provas

desportivas acarreta um custo muito elevado, razão pela qual o apoio requerido é

essencial para a participação do concorrente nas respetivas provas.

---Face ao exposto, delibera a Câmara Municipal por unanimidade atribuir um apoio

no montante de € 300,00 (trezentos euros), nos termos da alínea u), do n ° 1 do

artigo 33.°, da Lei n°75/2013 de 12 de setembro. — —------

-—PROPOSTA - DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA

MUNICIPAL NO CONSELHO DESPORTIVO MUNICIPAL----— —

---Presente a proposta referenciada em epígrafe, subscrita pelo Sr. Presidente da

Câmara, cujo conteúdo a seguir se transcreve: — — —

---“O Regulamento do Conselho Desportivo Municipal foi aprovado na sessão

ordinária da Assembleia Municipal realizada no dia 28 de abril findo, sob proposta

da Câmara Municipal.—-— — — — — —

—-O artigo 4.° do referido regulamento determina que o Conselho é composto de

entre outros, por um representante de cada grupo politico com assento na

Assembleia Municipal.—---— — — ———————-———

—-Face ao exposto, proponho que esta Câmara Municipal delibere solicitar à

Assembleia que designe o representante de cada partido político com assento

naquele árgão, para integrar o Conselho Desportivo Municipal”. —

—-A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade aprovar a presente

proposta. — —---- ——-—— —

—-PROPOSTA - DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA

MUNICIPAL NA COMISSÃO DO PROJETO NOVO RUMO —

-—Presente a proposta referenciada em epígrafe, subscrita pelo Sr. Presidente da

Câmara, cujo conteúdo a seguir se transcreve: — — — —
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-—“O Regulamento Projeto Novo Rumo — Plataforma para Uma vida Saudável foi!

aprovado na sessão ordinária da Assembleia Municipal realizada no dia 28 de abril

findo, sob proposta da Câmara Municipal.---------- ——--

---O artigo 6 ° do referido regulamento determina que a Comissão do Projeto é

composta de entre outros, por um representante da Assembleia Municipal.- --

---Face ao exposto, proponho que esta Câmara Municipal delibere solicitar à

Assembleia que designe o representante daquele órgão na referida Comissão”.

—-A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade aprovar a presente

proposta. —-—----- —---------—-—--------- —---- —

---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 8 a alteração ao Orçamento da Despesa e da Receita, bem como

a 7~a alteração às Grandes Opções do Plano para o corrente ano, no valor de €

52.700,00 (cinquenta e dois mil e setecentos euros) e € 173.540,00 (cento e setenta

e três mil quinhentos e quarenta euros), respetivamente.----------—-

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

---BALANCETE - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA —

---Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia dezassete de maio

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

---Operações Orçamentais - € 1.526.532,69 (um milhão quinhentos e vinte seis mil

quinhentos trinta e dois euros e sessenta e nove cêntimos);—---

---Operações não Orçamentais - € 38.530 050 (trinta e oito mil quinhentos e trinta

euros e cinquenta cêntimos. — ——------——--—-- ——--

-—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

~~~ uea redigie subscrevi.
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