
Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.° 95

---Aos três dias do mês de maio, do ano de dois mil e dezassete, 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, Sara

Raquel Mendonça de Sousa e Luís Dutra Borges.

-—Faltou o Sr. Vereador Milton Borges Pacheco Mendonça, por motivo de doença.-

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

de Deus Pacheco de Meio Franco.— — —

---Verificada, assim, a presença da maioria dos membros que constituem a Câmara

Municipai, 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 vinte e quatro de abril findo, a

qual foi aprovada por unanimidade. — —--—

ANTES DA ORDEM DO DIA

-—VOTO DE CONGRATULAÇÃO AO ATLETA ALEXANDRE RODRIGUES PELO

TÍTULO DE VICE CAMPEÃO NACIONAL

---Presente o voto de congratulação referenciado em epígrafe, subscrito pelo Sr.

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

---“No passado dia 29 de abril do corrente ano, o atleta Alexandre Garcia

Rodrigues, natural da freguesia da Lomba da Fazenda, pertencente ao núcleo de

Atletismo Adaptado da Associação Nordeste Jovem, fez-se representar no

Campeonato Nacional de Desporto Adaptado de Ar Livre, que teve lugar no Luso,

distrito de Aveiro. — —

---O atleta nordestense, demonstrou mais uma vez, a sua boa forma física,
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arrecadando, assim, o 2.° lugar neste campeonato nacional, na prova de 1500

metros marcha, com o tempo de 8 minutos 34 segundos e 38 centésimos.

---Recordamos que o atleta já havia demonstrado o seu mérito desportivo ao

sagrar-se o primeiro campeão nacional do Nordeste com a conquista do primeiro

lugar no campeonato Nacional de Desporto Adaptado de Pista Coberta, nos 800

metros marcha.

---É de parabenizar a Associação Nordeste Jovem pelo constante desenvolvimento

da atividade física junto destes jovens que necessitam de uma atividade desportiva

adaptada, resultado, também, do empenho, dedicação e preocupação por parte dos

seus dirigentes e treinadores na inclusão social e desenvolvimento integral destes

atletas. É de salientar ainda, as metas de excelência alcançadas, dignificando os

valores do desporto e colocando o Nordeste como uma referência no panorama do

atletismo nacional.

---Que este voto seja dado a conhecer aos membros da Direção da Associação

Nordeste Jovem, treinadora Diana Relvas, Associação de Atletismo de São Miguel,

Direção Regional do Desporto, Associação Nacional de Desporto para a Deficiência

Intelectual, o próprio atleta e Assembleia de Freguesia da Lomba da Fazenda e

Assembleia Municipal de Nordeste.

---Que este seja um reconhecimento na importância do desporto numa comunidade

que tem vindo a lutar pela igualdade de direitos e que a vitória será sempre possível

para aquele que nunca recusa parar de lutar”.

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

Congratulação.

---O Sr. Presidente da Câmara aproveitou este período para entregar ao Sr.

Vereador Rogério Frias o ofício número mil e vinte e um, de vinte e oito de abril

findo, desta Câmara Municipal, contendo a lista dos trabalhadores da Nordeste

Ativo, em resposta ao seu requerimento apresentado em vinte do mesmo mês.

ORDEM DO DIA

---DIREÇÃO REGIONAL DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DE EXPROPRIAÇÃO
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URGENTEIRETIFICAÇÃO DE ELEMENTOS— —

---Presente o oficio número oitenta e nove, de três de abril findo, da Direção

Regional de Organização e Administração Pública informando relativamente ao

assunto mencionado em epígrafe que a resolução para declaração de utilidade

pública da seguinte parcela de terreno, não identifica os atuais proprietários e

interessados do prédio rústico em causa, nomeadamente: herança indivisa de João

Eusébio Medeiros Franco, em comum e sem determinação de parte ou direito, NIF

700395954; Nuno Álvaro Rego Sousa, NIF 179855360; o(s) arrendatário (s):

---Parcela de terreno com a área de 189,50 m2, a desanexar do prédio rústico de

terra de cultivo, com a área de 11.144m2, sito ao Lenho, freguesia da Achada,

concelho do Nordeste, descrito na Conservatória do Registo Predial de Nordeste

sob o n.° 1784 e inscrito na respetiva matriz predial sob o artigo 2845.

—-Neste contexto, mais informa que o procedimento em causa não foi instruído

corretamente, não constando do respetivo processo todos os elementos

necessários por forma a ser elaborada proposta de resolução nos termos da lei,

pelo que para efeitos do suprimento da identificada situação, deve a resolução a

requerer a declaração de utilidade pública mencionar expressa e claramente os

proprietários do prédio rústico em causa e respetivo(s) arrendatário(s):—------

---Face ao exposto, a Câmara deliberou, por unanimidade concretizar melhor a

proposta aprovada na reunião ordinária do dia 27 de fevereiro do corrente ano,

nomeadamente a alínea c) da mesma e que em substituição do que constou

anteriormente, o prédio em causa pertence a: herança indivisa de João Eusébio

Medeiros Franco, em comum e sem determinação de parte ou direito, NIF

700395954; Nuno Álvaro Rêgo Sousa, NIF 179855360; sendo arrendatário Horácio

Manuel de Sousa Medeiros. —

---Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata, de

acordo com o que dispõe o n.° 3 do artigo 57.° da Lei n.° 75/2013 de 12 de

setembro. —

---NORDESTE ATIVO E. M. S.A. — DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE

CONTAS 2016

---Presente um ofício datado de vinte e quatro de abril findo, da Nordeste Ativo
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E.M.,S.A. remetendo os documentos referenciados em epígrafe, em cumprimento

do disposto na alínea d), n.° 1 do artigo 42.° da Lei n.° 5012012 de 31 de agosto.

---A Câmara tomou conhecimento.

---RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO DO PLANO DE

REEQUILIBRIO FINANCEIRO, INCLUINDO O PLANO DE APOIO À ECONOMIA

LOCAL

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

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

primeiro trimestre de dois mil e dezassete, 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 maioria concordar com o

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

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

---Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Vereador Luís Dutra Borges.

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

RaquelMendonçadeSousa.

---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL — INFORMAÇÃO! ATRIBUIÇÃO DE APOIO NO

ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE INCENTIVO À NATALIDADE DO

CONCELHO DO NORDESTE

---Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pela Técnica Superior

do Gabinete de Ação Social, Anabela Medeiros, 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 proceder à análise

das candidaturas, de acordo com o artigo 8.° do mencionado Regulamento.

---Neste sentido cumpre-me informar V. Exa que a munícipe abaixo identificada

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

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

artigo 5.° e do n.° 4 do artigo 6.° do Regulamento em apreço.

---Nos termos do estipulado no n.° 2 do artigo 4.° o valor do subsídio a atribuir varia
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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 atribuido; — —

---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). — — —----------- —

---Só podem beneficiar dos apoios referidos no artigo 4.° do mencionado

Regulamento as crianças com idades compreendidas até aos doze meses de vida,

conforme determina o n.° 2 do artigo 3.°, pelo que após essa data cessa a

possibilidade de utilização do mesmo”. — — —-------------

---Assim temos: — — —

---Vanda Feitor Monteiro Câmara - € 300,00 (trezentos euros)”. — —

---A Câmara deliberou, por unanimidade atribuir o apoio nos termos propostos na

presente informação.--- — —

---ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE

NORDESTE — PEDIDO DE APOIO

—-Presente o ofício número setenta e dois, de dezassete de abril findo, da

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nordeste informando que a

equipa de Trauma daquela Associação ficou em 3.° lugar na vertente standart e em

4.° lugar geral no IV Campeonato Regional de Trauma Açores 2017, ficando assim

apurada de entre catorze equipas, para participar no próximo Campeonato Nacional

de Trauma, a realizar de 19 a 21 de maio corrente, na Figueira da Foz.

---Assim, para a concretização da referida participação solicitam um apoio

monetário para fazer face às despesas com a respetiva deslocação, em virtude da

Associação não dispor de verbas para o efeito. — —
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---Face ao exposto, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto

na alínea u, do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro, apoiar a

deslocação da equipa de Trauma, através da atribuição de uma passagem aérea,

no regime de ida e volta para Lisboa, em classe económica, considerando a mais-

valia formativa para os bombeiros participantes e a promoção do conhecimento e

da partilha das melhores práticas de salvamento e desencarceramento,

contribuindo, assim, para melhores cuidados de emergência à vítima.

---NORDESTE JOVEM — ASSOCIAÇÃO JUVENIL DO CONCELHO DO

NORDESTE - PEDIDO DE APOIO

---Presente o ofício número onze, de vinte e sete de abril findo, da Nordeste Jovem

— Associação Juvenil do Concelho do Nordeste, informando que o atleta Alexandre:

Garcia Rodrigues, pertencente ao núcleo de Atletismo Adaptado daquela:

Associação, fez-se representar no Campeonato Nacional de Desporto Adaptado de

Ar Livre, que teve lugar no Luso, distrito de Aveiro.

---Para o efeito solicita um apoio no montante de € 686,79 para o pagamento das

despesas inerentes à viagem, nomeadamente, deslocação, alojamento e

alimentação do atleta e da sua treinadora.

---A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto na alínea u, do n.°

1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, conceder o referido apoio,~

considerando a importância da atividade física junto destes jovens que necessitam

de uma atividade desportiva adaptada e a respetiva inclusão social e

desenvolvimento integral dos mesmos. É de salientar ainda, as metas de

excelência alcançadas, dignificando os valores do desporto e colocando o Nordeste

como uma referência no panorama do atletismo nacional.

---INFORMAÇÕES DO SR. VEREADOR EM REGIME DE TEMPO INTEIRO, LUÍS

DUTRA BORGES, NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA QUE LHE FOI

SUBDELEGADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA, SOBRE:

---Licenciamento de Obras Particulares

---Ampliação e adaptação de moradia a empreendimento turístico - José de Simas

Moniz & Filhos, Lda, freguesia de Lomba da Fazenda;
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---Alteração e ampliação de moradia — José Dinis Correia Pimentel, freguesia de

Santana;

—-Construção de moradia — Carlos Alberto Alves Almeida, freguesia de Achadinha.

---A Câmara tomou conhecimento. —

---BALANCETE - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

---Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia vinte e seis de abril

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

---Operações Orçamentais -€1.981.122,14 (um milhão novecentos oitenta e um mil

cento e vinte e dois euros e catorze cêntimos); — —

---Operações não Orçamentais - € 44.309,54 (quarenta e quatro mil trezentos e

nove euros e cinquenta e quatro cêntimos).-------- — —

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

-—PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO 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 onze horas 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, Maria de Deus Pacheco de MeIo

Franco, Coordenadora Técnica que a redigi e subscrevi.------——

—

d~ ~14 Q~ ~ Lu3 (L ~ I~ ~~u3

Nordeste,3 de maio de 2017

Página 7 de 7


