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Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.° 85

---Aos trinta dias do mês de dezembro 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 extraordinariamente 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.---—

ORDEM DO DIA

---VOTO DE PESAR — FALECIMENTO DO MONSENHOR AUGUSTO ARRUDA

CABRAL

—-Presente o Voto de Pesar referenciado em epígrafe, subscrito pelo Sr. Vice-

Presidente da Câmara, Milton Borges Pacheco Mendonça, cujo conteúdo a seguir;

setranscreve: —

-—“Monsenhor Augusto Arruda Cabral, ex-reitor do Santuário do Senhor Santo

Cristo dos Milagres, faleceu no dia 21 de dezembro corrente, aos 79 anos de idade,

no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, vítima de doença

prolongada. —

—-Era filho de António Cabral Fagundo e de Helena de Amaral Arruda, natural da

freguesia de Lomba da Fazenda, neste Concelho, tendo recebido a sua ordenação

presbiteralem 1960.---—- --- ----

---Desempenhou durante 57 anos o exercício sacerdotal, tendo sido Vigário-geral

da Diocese de Angra, reitor do Seminário Episcopal de Angra e Diretor do

Secretariado Nacional de Educação Cristã, Reitor do Santuário da Esperança e
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Delegado do Serviço Diocesano da Evangelização e Catequese na ilha de São

MigueL — — —

---Foi um grande dinamizador da Filarmónica e do Grupo Folclórico Imaculada

Conceição da Lomba da Fazenda e ainda do desporto, designadamente do futebol.-

---Considerando o prestigiado papel social, educativo, cultural, desportivo, moral e

espiritual e ainda pela sua atividade prestada ao serviço da Igreja e da tenacidade

demonstrada no seu percurso de vida, com maior evidência no Seminário de

Angra.

Considerando tratar-se de um grande homem e de um grande sacerdote que

marcou sobretudo pela sua fé. —--- — —

---Considerando tratar-se de uma perda enorme não só pela pessoa que era, mas

também pelos valores que transmitia, proponho que seja aprovado um voto de

pesar pelo falecimento do Monsenhor Augusto Arruda Cabral e que se enderece à

família enlutada sentidos pêsames pela perda do ente querido”.

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

---LÚCIA MARAL COSTA - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO

DE ESPAÇO

---Presente uma carta, datada de vinte de dezembro corrente, apresentada por

Lúcia Maria Amaral Costa, residente da Rua da Nazaré, n.° 17, nesta Vila de

Nordeste, manifestando o seu interesse em explorar o espaço existente junto às

instalações sanitárias da Nazaré, para exposição de artesanato produzido neste

Concelho. — —

—-A Câmara deliberou, por unanimidade autorizar o pedido por um período

experimental de seis meses, ficando a requerente responsável pela manutenção e

limpezadetodooespaço. —

-—ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA CESSÃO DA EXPLORAÇÃO

DO PARQUE DE CAMPISMO DA FEIRA, INLCUINDO A LOJA DE

CONVENIÊNCIA

-—A Câmara deliberou, por unanimidade abrir concurso público para a cessão da

exploração do Parque de Campismo da Feira, incluindo a Loja de Conveniência,
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sitos na Ribeira do Guilherme, freguesia e Concelho do Nordeste, tendo para o

efeito aprovado o Programa de Procedimento e Caderno de Encargos.

---O prazo para apresentação das propostas termina às 16:00 horas do 36.° dia a

contar da data do envio do anúncio do presente concurso para publicação no Jornal

Oficial.— -_

---O ato público do concurso terá lugar às onze horas do dia útil imediatamente

subsequente ao termo do prazo de apresentação de propostas, na Sala de

Reuniões da Câmara Municipal do Nordeste.—------ — —

---Mais foi deliberado por unanimidade designar o júri do referido concurso, cuja

constituição é a seguinte: — —

---Membros efetivos: — —

—Milton Borges Pacheco Mendonça, Vice- Presidente da Câmara Municipal, que

servirá de Presidente; —--- — — — — —

—-Ana Lúcia de Sousa Soares de la Cerda Filipe, Chefe de Divisão Administrativa e

Financeira que substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos; ——

---Maria de Deus Pacheco de Meio Franco, Coordenadora Técnica da Secção de

Expediente; — — — — — — —

---Membros Suplentes: — —---- —

—-Maria Lubélia de Sousa Pimentel Alves, Coordenadora Técnica da Secção de

Aprovisionamento. — — —

---Nélia de Fátima Resendes Raposo, Assistente Técnica. ——--

---PROPOSTA — ATRIBUIÇÃO DE APOIOS

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

Câmara, cujo conteúdo a seguir se transcreve: —

-—“Considerando que nos termos do disposto na alínea u) do n.° 1 do artigo 33.° 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

parao município; —

—-Considerando a existência nesta Autarquia do Regulamento para Apoio às

Coletividades de Caráter Recreativo, Cultural, Religioso e Social do Concelho de

Nordeste;
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—-Considerando que foram recebidas mais duas candidaturas das coletividades que

pretendem beneficiar de apoios, no âmbito do já referido Regulamento, a saber

-—AO ABRIGO DO REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ÀS

COLECTIVIDADES DE CARÁCTER RECREATIVO, CULTURAL, RELIGIOSO E

SOCIAL DO CONCELHO DE NORDESTE-—

—-Poderão beneficiar do disposto no presente Regulamento todas as entidades

legalmente constituídas que, sem fins lucrativos, prossigam atividades de

dinamização cultural, recreativa, cultural, recreativa, religiosa e social ao nível das

freguesias do Concelho. — — — —

—-São deveres das Associações entregar até 31 de dezembro de cada ano o Plano

de Atividades previsto para o ano civil seguinte, assim como o montante de apoio

pretendido” (artigo 4.°, ri.0 1, alínea a) do Regulamento de Atribuição de Apoios à

Coletividades de Caráter Recreativo, Cultural, Religioso e Social do Concelho de

Nordeste.--- —-- —

—-As candidaturas aos apoios deverão ser instruídas com os documentos

referenciados no artigo 6.° do Regulamento.—— —

—-Nordeste Jovem — —

—-Esta Associação solicita o apoio para colaborar na organização das Festas do

Concelho, nomeadamente para sonorização das bandas que irão atuar no recinto

das festas, atuação de grupos musicais e segurança do recinto. Deste modo,

propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de € 31.000,00 (trinta e um mil

euros), a pagar mediante a apresentação dos respetivos comprovativos de despesa

e à documentação em falta.—-—-— — —

—-Comissão Fabriqueira da Igreja de Santo António de Nordestinho

—-Solicita apoio para as atividades de índole cultural levadas a efeitos por ocasião

da festa em honra do respetivo padroeiro. Propõe-se a atribuição de um apoio no

montante de € 800,00 (oitocentos euros) para o fim solicitado, o qual será pago

mediante a apresentação do comprovativo da respetiva despesa, considerando o

seguinte: — — ———

—-Que as festas religiosas já são uma tradição enraizada nos costumes dos

nordestenses;—— — — —

—-O relevante papel destas festas na divulgação da riqueza das nossas tradições;—
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—A importância dessas tradições para a vida comunitária e cultural do Município e
para a identidade das suas gentes.
—O valor global dos apoios propostos é de €31.800,00 (trinta e um mil e oitocentos
euros).
—Este valor conjuntamente com os valores já atribuidos no montante de
110.366,72 (cento e dez mli trezentos sessenta e seis euros e setenta e dois
cêntimos) cumprem a regra contida na Iniciativa 4 do Plano de Saneamento
Rnanceiro relativo ao empréstimo para saneamento financeiro contraído por este
Município, o qual Impõe o congelamento do aumento de apoios atribuir a terceiros,
durante o período de vigência do aludido empréstimo, tendo em conta que no ano
de ano de 2007 (ano do empréstimo do saneamento financeiro) os apoios
dellberados foram no montante global de € 265.013,53.
—No que se refere ao PAF, poderá dizer-se que até à data encontram-nos a
cumprir os saldos global e primário, expurgando o recebimento da verba da 3?
tranche do empréstimo do PAEL, bem como a despesa que a mesma serviu para
pagar.
—Anexa-se Informação sobre o cabimento orçamental e dos fundos dIsponíveis”.—
—A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar a presente proposta.

—E por não haver mais nada a tratar e sendo dez horas e quarenta e cinco minutos
foi declarado em nome da Lei encerrada a reunião pelo que de tudo para constar se
lavrou a presente ata que foi aprovada em minuta para efeitos de execução
Imediata e vai ser assinada pelo Sr. Presidente e por mim, )/1.,Lt&.Ctl t2t-.
~ ,fruj» ~tCnstLs que a redigi e subscrevi.
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