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Câmara Municipal do Nordeste

ATA N°76

---Aos vinte e nove dias do mês de agosto 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 e Sara Raquel Mendonça de Sousa.

---Faltou o Sr. Vereador Luís Dutra Borges, em virtude de se encontrar a

acompanhar a Filarmónica Imaculada Conceição da Lomba da Fazenda, na sua

deslocação à ilha Graciosa, tendo o Sr. Presidente justificado a falta no uso da

competência que lhe foi delegada pela Câmara Municipal. —----—

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

de Deus Pacheco de Meio Franco. — —----------------- —---------

---Verificada, assim, a presença da maioria 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 agosto corrente,

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

—--—- — — ORDEMDODIA

---MUNICÍPIO DO FUNCHAL - AGRADECIMENTO — —

---Presente uma carta, datada de dezasseis de agosto corrente, do Gabinete da

Presidência do Municipio do Funchal, agradecendo todo o apoio prestado aquando

dos recentes incêndios que afetaram de forma tão intensa e trágica o Concelho do

Funchal e as suas populações, apoio esse que foi essencial para que pudessem

garantir que importantes e incontomáveis necessidades fossem eficazmente

atendidas e supridas. —-— —----— ——
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—-A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade agradecer o envio

da presente carta e endereçar os maiores sucessos na recuperação do concelho e

no transtorno causado nas famílias, informando ainda que em tudo o que for

possível e estiver ao nosso alcance, esta autarquia prontifica-se a apoiar de forma

ativa nesta fase de recuperação do Funchal.----— — — —

---COMISSÃO FABRIQUEIRA DA IGREJA PAROQUIAL DE SÃO JOSÉ DA

SALGA - CONVITE — - —

---Presente um convite, remetido pela entidade referenciada em epígrafe,

convidando este executivo para a procissão em honra de São José, que terá lugar

no próximo dia onze de setembro, pelas dezoito horas.——— —------—

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

---NORDESTE ATIVO E.M., S.A. — 2Y REVISÃO DO PLANO E ORÇAMENTO DE

2016— — — — — — —

—Presente o ofício número mil novecentos e setenta, de doze de agosto corrente,

da Nordeste Ativo E.M., S.A., remetendo os documentos referenciados em epígrafe,

nos termos do disposto na alínea a), n.° 1 do artigo 42.° da Lei n.° 50/2012, de 31

de agosto, alterada pela Lei n.° 69/2015, de 16 de julho.-— —

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

-—PROPOSTA— PRÉMIO DINIS DA LUZ-— — —

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

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

-—“O Padre Dinis da Luz, jornalista, poeta, escritor, natural de São Pedro de

Nordestinho, deste Concelho comemorou o centenário do seu nascimento em 2015,

tendo a autarquia a 8 de setembro desse ano prestado uma homenagem ao ilustre

nordestense, com o descerramento de uma placa comemorativa do aniversário,

junto ao busto que se encontra no Jardim Público de São Pedro de Noixiestinho.——

—-No corrente ano, foi ainda homenageado a título póstumo com a distinção de

“CIDADÃO HONORÁRIO DO CONCELHO DO NORDESTE”, pelo reconhecimento

do seu notável trabalho literário e ainda pela promoção e divulgação do Concelho
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do Nonieste e das suas gentes além-fronteiras. —

---Homem de grande atividade literária e espírito crítico, foi igualmente

homenageado a 10 de Junho de 1980 pela Câmara Municipal de Nordeste, dando-

se o seu nome a uma das ruas de São Pedro Nordestinho. —----~ —

—Em 2001 a Câmara Municipal restaurou a habitação de Dinis da Luz em São

Pedro Nordestinho, servindo neste momento o edifício de Centro de Idosos.--—

---Assim, proponho que Câmara Municipal de Nordeste volte a homenagear um

filho ilustre da sua terra, reativando o “Prémio Dinis da Luz”, para as modalidades

de reportagem, crónica ou entrevista, cujas regras do concurso serão as seguintes:

---1.0 “Prémio Dinis da Luz” será concedido a todos os nordestenses, que

apresentem trabalhos, nomeadamente de reportagem, crónica ou entrevista, de

relevante interesse sobre o concelho do Nordeste, focando as vertentes cultural,

social, ambiental, turística, ou outras do concelho. — —------ — —

---2.As propostas de candidaturas deverão ser entregues na Câmara Municipal até

ao dia 30/10/2016 ou enviadas pelo correio até ao prazo estabelecido, tendo-se em

consideração a data do carimbo do correio.----— — — —

---3.Os textos a concurso deverão ser entregues na Câmara Municipal em

duplicado em sobrescrito fechado, contendo a identificação e endereço do autor,

figurando, no exterior, o título do trabalho.— — — —

---4.Os trabalhos a concurso serão apresentados em texto impresso de um só lado,

em formato A4, paginado, espaço 1,5, letra Anal e tamanhol2.-------- —

---5. Ao concorrente vencedor será atribuído um tablet até ao valor de € 500.-—-—----

---6. O Prémio será atribuído por um júri, constituído pelo presidente da Câmara

Municipal ou seu substituto legal, e por mais 4 membros convidados pela Câmara

MunicipaL-— — — — ——-- — —

-—7. Ao Júri reserva-se o direito de não atribuir qualquer prémio caso considere que

os trabalhos concorrentes não reúnem a qualidade necessária para o efeito. —

---8. A Câmara Municipal divulgará, até ao dia de 30 de dezembro, o título e o autor

do trabalho premiado.” — — —-—------—--—

—-A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar a presente proposta

---VOTO DE CONGRATULAÇÃO ------
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—-Presente um Voto de Congratulação, subscrito pelo Sr Presidente da Câmara,

cujo conteúdo a seguir se transcreve: — — —--—

—-“No corrente mês de agosto, a ilha da Madeira foi fustigada por vários incêndios

que deflagraram em diferentes localidades, destruindo áreas florestais e urbanas.—

—-No total, os incêndios na Madeira fizeram três mortos, dois feridos graves e cerca

de mil desalojados. Foram avultados os prejuízos em infraestruturas privadas e

públicas, tendo sido no Funchal onde se verificou a área urbana mais afetada pelos

incêndios. —---- —--------- —-— —----------- —

—-A dimensão dos incêndios, obrigou o Governo da Região Autónoma da Madeira a

ativar o Plano Regional de Emergência de Proteção Civil e solicitar apoio a outras

corporações de bombeiros, tendo o Governo Regional dos Açores decidido apoiar

no combate aos incêndios com 30 bombeiros, pertencentes às corporações das

ilhas de São Miguel e Terceira, onde se integraram 2 bombeiros da Associação

Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Nordeste.—-——----—

---Tendo em vista valorizar as corporações dos bombeiros, nomeadamente a do

Nordeste pelo seu esforço, competência e dedicação em prol da segurança das

pessoas e dos seus bens, proponho que seja aprovado um voto de congratulação

aos Bombeiros da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nordeste,

nomeadamente ao David Manuel Sousa Vasconcelos e Dinarte Sousa Pimentel,

que apoiaram no combate aos fogos na Madeira, demonstrando assim serem um

exemplo de espirito de solidariedade e de cooperação, onde de forma corajosa

auxiliaram nos recentes incêndios que afetaram de forma tão trágica a Região

Autónoma da Madeira e as suas populações. —--—

—-Ao mesmo tempo, levaram de forma digna para a Madeira e para todos os

Açores, o bom nome do Nordeste, através dos seus gestos de coragem, partilha,

humanismo e solidariedade que identifica de forma vincada o povo do Nordeste.

---Que do presente voto de congratulação seja dado conhecimento ao Serviço

Regional de Proteção Civil de Bombeiros dos Açores, Associação Humanitária dos

Bombeiros Voluntários do Nordeste, Assembleia Municipal do Nordeste, bombeiros

David Manuel Sousa Vasconcelos e Dinarte Sousa Pimentel e Juntas de freguesia

doconcelho.” — — —
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---A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar o presente Voto de

Congratulação.— — —---- —

—-INFORMAÇÃO - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE

REFEIÇÃO - FILARMÓNICA IMACULADA CONCEIÇÃO — —----

-—Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pelo Sr. Vereador Luís

Dutra, cujo conteúdo a seguir se transcreve:-------------- —----—

-—“A Banda Filarmónica Imaculada Conceição, da freguesia da Lomba da Fazenda,

irá deslocar-se à Graciosa, de 26 de agosto a 1 de setembro próximos, para

participar nas festividades em honra de Santo António, no lugar da Vitória na

freguesia de Guadalupe.—----------— — — —---- —--—- —

---No decorrer desta deslocação, estão inerentes diversas despesas de grande

monta para a instituição, pelo que a Filarmónica Imaculada Conceição solicitou a

esta autarquia apoio para uma refeição, uma vez que não dispõe de verba para o

efeito. — — —--—------ — — —----— —

—-Dado tratar-se de um apoio inserido no entendimento e enquadramento de que

esta será uma grande oportunidade para divulgar o Concelho do Nordeste e a sua

cultura musical num evento com algum renome e muito participado não só por

açorianos, mas também por muitos turistas, oriundos do continente e estrangeiro, e

emigrantes que por esta altura visitam a ilha. — —----— —

---Assim, por se tratar de circunstância verdadeiramente singular e excecional e

considerando que, nos termos da alínea u) do n.° 1 do artigo 339 da lei n°75/2013,

de 12 de Setembro, compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o

município, levo ao conhecimento desta Câmara Municipal para efeitos de

autorização da despesa do jantar dos executantes e membros da direção da

Filarmónica Imaculada Conceição da Lomba da Fazenda, num total de 55 refeições

e no montante global de € 440,00 (quatrocentos e quarenta euros) com IVA

incluido.—-— — —-----—-

—-A Câmara, deliberou por unanimidade, autorizar o presente pedido.

Nordeste, 29 de agosto de 2016

Página 5 de 6



z.—.r ~,i

Câmara Municipal do Nordeste

---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 13•a alteração ao Orçamento da Despesa e da Receita, bem

como a 12•a alteração às Grandes Opções do Plano para o corrente ano, nos

valores de € 13.140,00, (treze mil cento e quarenta euits) e € 78.000,00 (setenta e

oito mil euros), respetivamente.--—— — — — — —

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

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

—Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia vinte e três do corrente

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

—Operações Orçamentais - € 1.605.052,71 (um milhão seiscentos e cinco mil

cinquenta e dois euros e setenta e um cêntimos); —-------—-

—-Operações não Orçamentais - € 51 828,26 (cinquenta e um mil oitocentos e vinte

e oito euros e vinte e seis cêntimos).-—-—---- ——----——-------

-—E por não haver mais nada a tratar e sendo dez horas e quarenta 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,

~ ‘~~~~que a redigi e subscrevi. —--— —--——
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