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Exercicio 2015

Código POCAI. 8- ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS LY

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano Oficial de Contabilidade

das Autarquias Locais.

As notas cuja numeração se encontra ausente deste anexo não são aplicáveis à autarquia ou a sua

apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras.

Código POCAL 8.1 - Caracterização da entidade

Código POCAL 8.1.1 - Identificação

Endereço

Câmara Municipal do Nordeste

Praça da República

9630-141 — Nordeste

Telefone: 296480060

Fax: 296488519

E-mal: geral@cmnordeste pt

N.° de Identificação Fiscal~ 512042659

Número de eleitores: 4.849

Regime Financeiro

A Lei n.° 73/2013 de 3 de setembro, estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades

interrnunicipais. De acordo com os n°s 1 e 2 do artigo 6° deste diploma legal, a Câmara Municipal do

Nordeste possui património e finanças próprios, cuja gestão compete aos respetivos órgãos. Os princípios

e regras orçamentais são estabelecidos no artigo 3.° do mesmo preceito legal e os poderes tributários no
artigo 15°. Quanto ã participação de cada autarquia local nos recursos públicos é determinada nos termos

e de acordo com os critérios previstos na presente lei, visando o equilibrio financeiro vertical e horizontal.

O equilibrio financeiro vertical visa adequar os recursos de cada nível de administração às respetivas

atribuições e competências, enquanto o horizontal pretende promover a correção de desigualdades entre

autarquias do mesmo grau resultantes, designadamente, de diferentes capacidades na arrecadação de

receitas ou de diferentes necessidades de despesa.

Relativamente ã contabilidade, o regime das autarquias locais visa a sua uniformização, normalização e

simplificação, de modo a constituir um instrumento de gestão económico-financeira, permitir o

conhecimento completo do valor contabilístico do respetivo património, bem como a apreciação e

julgamento das respetivas contas anuais. A contabilidade das autarquias locais respeita o Plano Oficial de

Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) podendo ainda dispor de outros instrumentos necessários

à boa gestão e ao controlo dos dinheiros e outros ativos públicos, nos termos previstos na Lei, de acordo

com o disposto nos n°s 1 e 2 do artigo 74° da Lei n°73/2013 de 3 de setembro.
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A Lei n.° 8/20 12 de 21 de fevereiro, que estabelece as regras aplicáveis à assunção de compromissos e

aos pagamentos em atraso das entidades públicas, clarificando alguns dos conceitos definidos pelo

POCAL e introduzindo outros a aplicar na gestão diária de uma autarquia.

O Decreto-Lei n.° 127/2012 de 21 de junho, contempla as normas legais disciplinadoras dos

procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso,

aprovada pela Lei n.° 8/2012 de 21 de fevereiro.

Código POCAL 8.1.2 - Legislação

Ver pontos anteriores e seguinte.

Código POCAL 8.1.3 - Estrutura organizacional

A estrutura e organização dos serviços municipais constavam do Aviso n.° 3197 publicado no apêndice n.°

48 do Diário da República, 2Y Série de 18 de abri de 2001. Com a entrada em vigor da Lei n.° 12-N2008

de 27 de fevereiro, e a publicação dos diplomas legais conexos, novos desafios vieram colocar-se à

Administração Local designadamente em matéria de planeamento e gestão de recursos humanos e a sua

articulação com a gestão orçamental, tendo-se procedido à reformulação da estrutura orgânica em 2009,

a qual se encontra publicada através do Aviso n.° 12248/2009, 2.~ Série, N.° 132, de 10 de julho.

Posteriormente foi publicado o Decreto-Lei n.° 305/2009 de 23 de outubro, que veio estabelecer um novo

enquadramento jurídico da organização dos serviços das autarquias locais. Tendo a autarquia

restruturado os seus serviços municipais, adotando um modelo de estrutura orgânica do tipo hierárquica,

contemplando duas unidades flexíveis e quinze subunidades flexíveis, das quais algumas poderão não

estar dependentes diretamente de uma unidade flexível, uma vez que as suas competências poderão em

alguns casos serem transversais. O modelo adotado encontra-se publicado no Diário da República, 2~a

série, número 6 de 10 de janeiro de 2011.

Quanto aos objetivos gerais, no desempenho das suas atribuições, os serviços municipais devem

prosseguir a realização plena, oportuna e eficiente das ações e tarefas definidas pelos ôrgãos municipais,

no sentido do desenvolvimento socioeconómico do concelho, designadamente os constantes dos planos e

programas de atividades; promover a obtenção de [ndices crescentes de melhoria de prestação de

serviços às populações, respondendo de forma eficaz às suas necessidades e aspirações; maximizar o

aproveitamento dos recursos disponíveis no quadro de uma gestão racional e moderna; promover a

participação organizada, sistemática e responsável, dos agentes sociais e económicos e dos cidadãos em

geral, nas decisões e na atividade municipal. Finalmente, criar condições para a valorização e estímulo

profissional dos trabalhadores e dignificação da sua

função.

A autarquia dispõe de ôrgào de auditoria externa, sendo de sua competência a verificação da
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regularidade dos livros, registos contabilisticos e documentos que 1h- ~rvem de .. e; a participação

aos órgãos municipais competentes das irregularidades, bem como dos factos que co sidere reveladores

de graves dificuldades na prossecução do plano plurianual de investimentos do municipio; a verificação

dos valores patrimoniais do município, ou por eles recebidos em garantia, depósito ou outro titulo; o envio

semestral ao órgâo deliberativo do município da informação sobre a respetiva situação económica e

financeira e a emissão de parecer sobre as contas do exercício, nomeadamente sobre a execução

orçamental, o balanço e a demonstração de resultados consolidados e anexos as demonstrações

financeiras exigidas por lei ou determinados pela assembleia municipal.

Compete à Assembleia Municipal, conforme dispõe a alínea a), do n.° 2 do artigo 25° da Lei 75/2013, de

12 de setembro, acompanhar e fiscalizar a atividade da Câmara Municipal.
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ORGANOGRAMA

Câmara Municipal

Presidente da
Câmara

Vereadores

Gabinete de Apoio ao Gabinete de Protecçlo
Presidente Clvii

Serviço de Comunlcaçto Gabinete Medicina
e Cultura Velerln~ria

Serviço de Acçio Social

DivisSo
Divis~o de ObrasAdministrativa e

e UrbanismoFinanceira
Sectorde Sectorde

Palrimànio Tesouraria
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Código POCAL 8.1.4 — Descrição sumária das atividades

O objetivo estratégico da Câmara Municipal do Nordeste é a promoção do bem-estar da população e a

qualificação do concelho, assentes na valorização dos recursos, numa perspetiva de desenvolvimento

sustentável e de participação dos cidadãos Pretende-se uma intervenção mobilizadora, envolvendo e

motivando diversos intervenientes e que responda à causa dos problemas existentes

Para prossecução destes objetivos a sua atividade baseia-se na matriz de competências e atribuições

definidas na Lei n.° 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.° 5-A/2002, de 11 de janeiro e Lei n.°

159/99, de 14 de setembro, e pela Lei n.° 75/2013 de 12 de setembro.

Atividade do município na área cultural, recreativa, desportiva e social

- As transferências efetuadas às instituições culturais e recreativas, assim como aos clubes

desportivas, com exceção das festas do Nordeste, manteve-se em 2015 como o maior contributo

prestado pelo município no que se refere à cultura, atividade recreativa e social e desporto. A

inevitabilidade do apoio a estas instituições, para que possam responder às despesas de

desenvolvimento da sua atividade, está na base do apoio prestado pelo município, sendo claro o

seu peso cultural no concelho, situação que se estende ao setor do desporto

- As festas do Nordeste, sendo o maior momento cultural e lúdico do concelho, atraindo milhares

de forasteiros, com impacto no comércio e nos agentes turisticos locais, levam a segunda maior
fatia do orçamento do município para a cultura, tendo sido as festividades de 2015 acrescidas da

1 Feira do Turismo do Nordeste, procurando promover a oferta turística do concelho na ocasião

em que mais pessoas visitam o Nordeste.

- Tirando as maiores festas concelhias e as transferéncias efetuadas às instituições, a Câmara

Municipal do Nordeste desenvolveu ao longo do ano um programa cultural e desportivo continuo,

incluindo algumas ações de caráter sócio recreativo, tendo por fundamento três eixos principais:

Revitalizar as Tradições, Criar Hábitos de Vida Saudável e Dar a conhecer a Oferta Turística do

Nordeste,

- Estas e outras ações levadas a cabo pelo município estão descritas no resumo seguidamente

apresentado.

Resumo das atividades mais relevantes

- A Câmara integra e apoia logisticamente os cortejos de Carnaval, associando-se à Escola Básica

e Secundária do Nordeste, abrilhantando deste modo a entrada nas festividades de Carnaval.

- Relança as Danças de Carnaval no concelho em colaboração com um grupo de pessoas da

freguesia da Salga.

- No âmbito da promoção da leitura e com o objetivo de desenvolver competências de pesquisa e

de utilização da biblioteca, a Biblioteca Municipal do Nordeste e a Escola Básica e Secundária do

Nordeste criaram a Hora do Conto que decorre durante todo o ano letivo.

Câmara Municipal do Nordeste - Relatório e Contas 2015
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- O município lançou junto da escola do ensino básico o concurso “O Meu Postal de Natal”, com

vista a estimular as crianças para as artes, obtendo a iniciativa grande adesão (105 crianças

apresentaram-se a concurso).

- O município atribuiu 24 mil euros às filarmónicas do concelho, cabendo a cada uma um apoio no

valor de 8 mil euros, para fazer face às despesas de funcionamento anuais, sendo um apoio

fundamental para o funcionamento destas instituições.

- Foram entregues 117 mil euros a outras instituições, abrangendo os clubes desportivos, as

entendidas culturais e recreativas, as associações jovens e entidades com atividade social,

destinados exclusivamente para despesas de funcionamento das entidades beneficiárias. Aos

clubes União Desportiva do Nordeste e ao Achada Futebol Clube, a câmara municipal entregou

um apoio superiora 20 mil euros, referente à época desportiva 201 5-2016

- È lançado o primeiro festival amador do concelho, promovido pelo município e composto

exclusivamente por jovens, na sua maioria já ligados a grupos juvenis locais.

- Uma dezena de presépios apresentou-se ao Concurso de Presépios promovido pelo segundo

ano consecutivo pelo município com o objetivo de manter a tradição do presépio e estimular as

artes.
- A 21a edição da Feira do Livro do Nordeste decorreu durante um mês, com a participação de

duas livrarias de Ponta Delgada, que trouxeram até ao Nordeste 812 volumes para venda. A

procura foi bastante satisfatória ao atingir as 564 vendas no concelho.

- O Posto de Turismo do Nordeste teve em exposição uma coleção de fotografias antigas e de

miniaturas de alfaias rurais, indo o município ao encontro da revitalização das tradições.

- O município, em parceria com a escola e o Clube Desportivo de Santo António Nordestinho, no

âmbito do Projeto Prosucesso, está a desenvolver as Escolinhas do Desporto, direcionadas às

crianças do primeiro ciclo, pretendo criar oportunidades de prática desportiva para as crianças.

- Foram apoiados com equipamento desportivo o Núcleo de Desporto Adaptado da Nordeste

Jovem, o Clube União Desportiva do Nordeste e o Achada Futebol Clube.

- Realizou-se a X Corrida das Terras do Priolo, juntando simpatizantes do atletismo e atletas

federados, passando a Corrida das Terras do Priolo a constar do calendário de provas da

Associação de Atletismo de São Miguel. Estiveram em prova um total de 100 atletas e 10 juizes.

- Promotor da atividade física e da adoção de hábitos de vida saudáveis, o município apoiou a IV

Prova de BTT da EBS do Nordeste, através da oferta dos troféus e dos certificados de

participação.

- O Dia da Saúde Mental foi assinalado no Polidesportivo da Algarvia, juntando pessoas de todas

as idades. A atividade foi dinamizada pela Plataforma Saúde e Cidadania, com a colaboração do

município.

- No Dia Mundial da Alimentação, os alunos da Escola Básica e Secundária do Nordeste tiveram

um pequeno-almoço diferente A iniciativa pretendeu ensinar os alunos a comer de uma forma

saudável.

- O município voltou a promover o artesanato do concelho, desta vez no período de Natal,

convidando todos os artesãos e associações que têm atividade nesta área a estar presentes.
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- A assinalar o dia da Erradicação da Pobreza, a câmara promoveu um passeio pelo Trilho do

Forno da Cal, pedindo aos participantes que deixassem um contributo em géneros alimentares,

destinados a famílias economicamente mais desfavorecidas.

- A 14 de novembro, o município organizou uma visita ao Farol do Arnel, comemorativa do Dia

Nacional do Mar, com a finalidade de dar a conhecer o patrimônio do concelho.

- Os alunos das escolas do 1° ciclo passaram a ter sessões mensais de ciência (projeto Ciência

Divertida) levada a cabo pela Tetrapi, Centro de Atividades Educacionais, por iniciativa da

câmara.

- Os alunos da EBJI da Vila do Nordeste fizeram a abertura do Festival Cine’Eco Sela (festival que

se realiza anualmente na Serra da Estrela e que este ano se estendeu ao Nordeste). A sessão

para os mais pequenos contou com algumas curtas de animação, sobre temas do ambiente A

brincar e a aprender, os alunos tiveram também a oportunidade de revisitar a sala de cinema.

- Em setembro falou-se de colheitas e de hortofloricultura, num encontro promovido pelo município,

juntando produtores locais e o diretor regional da Agricultura

- No quingentésimo aniversário do concelho, a Câmara do Nordeste atribuiu a Chave de Honra do

Município ao professor doutor Eduardo Manuel Hintze Paz Ferreira, destinando-se o galardão a

distinguir titulares de órgãos de soberania nacionais ou estrangeiros, diplomatas estrangeiros em

Portugal e personalidades nacionais ou estrangeiras de reconhecido mérito e prestígio.

- Na comemoração do 501° aniversário do concelho do Nordeste, a câmara municipal distinguiu

com a Medalha de Mérito Municipal os Serviços Florestais do Nordeste e o Lions Clube do

Nordeste, assim como o nordestense José Manuel Pimentel Furtado.

- A Câmara do Nordeste trouxe ao concelho a exposição individual de pintura “Expressão e Vultos”

da artista plástica Maria Cabral, assim como a exposição alusiva ao Concurso Quinhentista de
Fotografia lançado em 2014.

- As Festas do Nordeste cada vez mais se afirmam no cartaz de verão da ilha de S. Miguel. Por

esta ocasião, o concelho foi visitado por milhares de pessoas, não só da ilha mas principalmente

pela diáspora. As Festas tiveram o seu inicio com a abertura da Feira de Turismo do Nordeste

tendo por base a promoção dos produtos locais.

- A sessâo solene comemorativa do 501° aniversário do concelho do Nordeste e a Procissão de

São Jorge voltaram a ser transmitidas em direto na lntemet, com o propósito de chegar ãs

comunidades de nordestenses radicadas no Canadá, Estados Unidos, Bermuda, Brasil e no

continente português.

- Em setembro, no Parque da Ribeira dos Caldeirões, o dia foi dedicado ás tradições do concelho

do Nordeste através da reconstituição de antigas profissões da vida do campo, assim como de

alguma doçaria tradicional e de produtos da terra, conciliado com a música tradicional.

- O Achada Futebol Clube, em parceria com a câmara municipal, junta de freguesia da Achada e

associação de futebol de Ponta Delgada, realizou o Torneio Caldeirões Futsal Cup, envolvendo

65 atletas.

Câmara Municipal do Nordeste - Relatório e Contas 2015
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- O município, em parceria com a comissão de festas de Nossa Senhora da Luz, da Pedreira,

promoveu uma estafeta em julho, indo buscar uma prática que noutros tempos teve grande

impulso no Nordeste, muito disputada entre as freguesias do concelho.

- Autarquia e Centro de Saúde realizaram o segundo Fórum da Saúde, desta vez direcionado para

a infância, tendo na sua primeira edição, em 2014 contemplado a terceira idade. O fórum teve

casa cheia, estando presentes profissionais de saude, assistentes sociais, instituições de apoio à

infância, professores e educadores, pais e cidadãos interessados na temática em debate.

- O Torneio de Futsal Inter-freguesias envolveu todas as freguesias, juntando 170 atletas. A

competição desenvolve-se fora do periodo competitivo anual, dinamizada pela autarquia com o

propósito de aumentar a prática do futsal.

- O passeio ao Pico da Vara que a Câmara do Nordeste organizou em agosto juntou mais de uma
centena de inscrições, entre locais e muitas pessoas de fora do concelho.

- No verão, a câmara municipal levou às crianças das freguesias alguma animação nos dias das

festividades das respetivas localidades, levando pula-pulas, balões, pinturas faciais e jogos,

incluindo alguns jogos tradicionais.

- O Nordeste viu inaugurada em finais de setembro a Incubadora de Empresas, a primeira

incubadora dos Açores, criada para dar apoio às empresas do concelho, assim como a novas

ideias de negócio, nomeadamente no setor do turismo.

- O novo Posto de Turismo do Nordeste foi inaugurado em julho, situado numa das principais ruas

da Vila do Nordeste, pretendendo divulgar melhor o concelho e em simultâneo servir os artesãos

locais, que podem ali vender os seus produtos.

- Depois de efetuadas obras de melhoria do espaço, o Restaurante Tronqueira (edifício do

município) reabriu no verão, melhorado para servir os locais e o turismo.

- A Arrisca, a CPCJ e o Comando da PSP de Ponta Delgada estiveram no Nordeste para falar de

prevenção e combate às dependências.

- Câmara, Associação de Bombeiros e Associação de Veteranos do Nordeste organizaram o

segundo campo de férias da Páscoa, com enfoque nas crianças do 4° e 6° ano com maiores

dificuldades nas disciplinas de Matemática e de Português, ajudando a prepará-las para os

exames nacionais.

- Atendendo ao facto de a Biblioteca Municipal estar a funcionar fora da sede do concelho (na

antiga Escola Primária da Lomba da Cruz), o município passou a disponibilizar aos utentes uma

lista mensal de livros, destinados a requisição, no próprio hail dos Paços do Concelho.

- Por iniciativa da autarquia, um grupo de senhoras do concelho organizou mais um “Cozer do Pão

à Antiga”, atividade que teve a primeira edição no ano passado no Parque Florestal da Cancela

do Cinzeiro.

- A 1 de junho assinalou-se o Dia Mundial da Criança com atividades lúdicas no Complexo

Desportivo Municipal.

- Foram promovidos pelo município o debate de alguns temas em encontros abertos à população.

Falou-se da Revolução de Abril, do Espirito Santo e de Música nos 3 a 4 encontros organizados

ao longo de 2015.
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- Para assinalar o 25 Abril, o município preparou uma hom nagem aos nordestenses que

combateram na Guerra do Ultramar, em cerimônia no Centro Municipal, tendo como convidado

especial o Prof. Dr. Carlos Cordeiro, ex-docente da Universidade dos Açores.

- Na primeira terça-feira de cada mês, o moinho da Ribeira dos Caldeirões passou a funcionar para

que os visitantes possam assistir à moagem do trigo e do milho.

- Inserido na Temporada Artística 2015 da Direção Regional da Cultura, passou pelo Nordeste o

Quarteto de Saxofones dos Açores.

- A Biblioteca Municipal do Nordeste premiou os utentes que requisitaram maior número de livros.

No ano transato, os leitores mais assíduos foram jovens em idade escolar, sendo o terceiro leitor

um reformado.

- A ia edição do Priolo Cup, torneio de futebol infantil (sub-li), decorreu em junho no Campo

Municipal do Nordeste, com a participação de 12 equipas, entre estas uma equipa de São

Vicente, da ilha da Madeira. O objetivo do torneio infantil passou por apostar no futebol de

formação e com isto também trazer gente ao concelho, dinamizando o alojamento, a restauração

e outro comércio do sector do turismo.

- O município e o Centro de Saúde do Nordeste ofereceram sopa, exercício e rastreio à glicemia,

tensão arterial e medição da massa corporal a quem passou pela Praça da República no Dia da

Saúde.

- Vai na segunda edição o Passeio em Bicicleta do Nordeste. O passeio é organizado pela câmara

municipal com o objetivo de levar a população a praticar atividade física, neste caso aliando o

exercício á contemplação da natureza.

- O município avançou com a ideia de organizar alguns passeios pedestres noturnos, começando

por trilhos mais curtos e fáceis. O Trilho da Senhora do Pranto, em São Pedro do Nordestinho, foi

o percurso escolhido para um primeiro passeio.

- A câmara lançou o Guia Turístico do Nordeste 2015, publicação em português e em inglês, com

cerca de 32 páginas, a divulgar os pontos de interesse histórico, cultural e paisagístico do

concelho, assim como a restauração, o alojamento o artesanato e outros serviços do sector do

turismo.

- O patrimônio cultural e natural da Vila do Nordeste passou a estar disponível em roteiro,

elaborado pela câmara municipal com o propósito de valorizar o património edificado e ao mesmo

tempo atrair mais visitantes à Vila do Nordeste.

- A Câmara do Nordeste, através do gabinete de informática do município, arrancou com uma ação

de formação nos centros de convívio de idosos de iniciação à informática.

- O coordenador do Produto Turístico dos Açores da Associação de Turismo dos Açores, esteve

no Nordeste para falar da oferta e das potencialidades deste concelho para atrair o turismo. A

iniciativa de criar o debate à volta das potencialidades do concelho partiu da câmara municipal,

convidando os promotores turísticos locais, assim como a população, a ouvir e a propor ideias

para o crescimento do setor do turismo no Nordeste.

- A Câmara do Nordeste lançou um filme sobre a Ermida de Nossa Senhora do Pranto, como

forma de preservar este patrimônio religioso e cultural
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- A Câmara do Nordeste assinalou o dia da Mulher com a promoção da abvidade desportiva,

através de uma aula de fitness, e de um encontro de reflexão e de testemunhos sobre a

igualdade entre sexos.

- A lI Maratona de Voleibol envolveu 128 atletas e 22 equipas inscritas, sendo algumas das

equipas de outros concelhos de São Miguel.

Obras de Conservação e Reparação executadas no decurso do ano

Salga

- Reparações da cobertura e anexo da Escola Primária;

- Rebaixamento do muro do salão de forma a criar banqueta de visibilidade;

- Reparação do acesso pedonal e instalações sanitárias da foz da ribeira das Coelhas — Salto da

Farinha;

- Drenagem pluvial nos quintais da Rua Nova.

Achadinha

- Desobstrução e construção de caixa de visita no coletor de águas pluviais — Rua do Calhau;

- Demolição de moradia em minas (habitação de enorme preocupação civil);

- Pavimentação da Rua do Calhau;

- Obras no Jardim da Boavista;

- Substituição do pavimento de sala da Escola Primária,

- Ginásio ao ar livre (circuito de atividade de manutenção física).

Achada

- Reparações e melhoras na casa do Município n°18 da Rua Nova;

- Execução dos nichos para contadores diferenciados de energia elétrica no Parque dos

Caldeirões;

- Reparação/recuperação da cobertura - Armazém da CMN;

- Construção de passeio e reparação de Pavimento na Rua do Moinho;

- Beneficiação do Posto do Turismo na Ribeira dos Caldeirões;

- Retelho do Depósito da Câmara.

Santana

- Reconstrução em pedra do muro de contenção no largo do Triato na Rua das Almas

- Arranjos e pintura no estacionamento junto ã Igreja;

- Reabilitação/recuperação do caminho do Escampado;

- Retelho da Escola - Feteira Grande;

Pintura da Paragem de Autocarros;

- Reparação de moradias no Bairro Social da Rua do Engenho.

Algarvia

- Reparação de passeios na rua do Lameiro;

- Reparações e melhoras na casa do Município da Rua da Canada;

Construção e montagem de equipamento do circuito de manutenção física;

- Reparações de carpintaria — Escola;
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- Retelho da Escola;

- Colocação de lombas junto à EBJI;

- Beneficiação da envolvente do Miradouro da Vigia das Baleias;

- Reparações diversas no Jardim da Rua do Atalho;

- Reparação de infiltrações da Capela Funerária;

Reparação e substituição de grelhas em diversos arruamentos.

Santo António Nordestinho

- Revalorização da Escola Primária;

- Execução de pista provisória para prova de TT;

- Reabilitação/recuperação — trilho do Chá;

- Pintura da zona envolvente ao jardim municipal;

- Reconstrução do passeio - Rua da Vila Nova;

- Reparação do muro da Rua da Boavista;

- Demolição de moradia em ruínas;

- Pintura e reparação de infiltrações do Centro Cultural Padre Raposo.

São Pedro de Nordestinho

- Colaboração na Reparação de passeios na rua Abel Dinis;

- Pintura da via-sacra - Senhora do Pranto;

- Execução de vala e colocação de tubagem hidráulica entre os depósitos — Entre a Rua do

Burguete e a Rua Abel Dinis;

- Construção de plataforma elevada para colocação de depósito de água;

Reabilitação/recuperação do caminho - Estrada Velha;

- Construção do passeio — Assomada;

- Colocação de depósito de água na plataforma elevatória - Rua do Burguete;

- Construção de muro e reposição de fontenário na Rua do Burguete;

- Colocação de asfalto em diversos arruamentos.

Lomba da Fazenda

- Reparação do esgoto e limpeza das fossas na Escola Primária;

- Construção do nicho de água da capela funerária;

- Reabilitação/recuperação do caminho da Criação;

- Reabilitação/recuperação do caminho Novo;

- Reparos interiores e reparações exteriores — Escola Primária;

- Encaminhamento da drenagem de água e execução de muro no Caminho do Tabuleiro;

- Repavimentação de uma sala da EBJI da Lomba da Fazenda;

- Reparação de bueiros na Lomba da Cruz de Cima;

- Asfaltagem do Caminho da Cancela Velha;

- Beneficiação da Sede da Filarmónica Imaculada Conceição;

- Reparação de Muro na Rua dos Barreiros;

- Manutenção de Bermas e Caminhos.
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Vila de Nordeste

- Construção de muro e reboco/guarnecimento das habitações envolventes à casa demolida - Rua

das Courelas;

- Reabilítação da sede da Pré- Incubadora de Empresas do Nordeste;

- Reparação do Pavimentação do Caminho do Porto;

- Demolição de rumas na rua das Courelas;

- Reparações na EBJI;

- Construção de passagem pedonal;

- Pinturas e limpezas das piscinas, instalações sanitárias e zona envolvente à foz da Ribeira,

- Pinturas e limpezas do acesso ao parque de campismo;

- Recuperação de mobiliário de apoio à zona de lazer do parque de campismo.

Lomba da Pedreira

- Reconstrução em pedra do muro de contenção na rua do Cinzeiro;

- Colocação de Asfalto na Rua do Cinzeiro;

- Construção de muro junto à Capela Funerária;

- Retificação de Placa no Miradouro da Ponta do Sossego;

- Reparação do Caminho da Fajão do Araújo;

- Trabalhos diversos na Pedreira, decorrentes das enxurradas de 3 de setembro;

- Beneficiações no Miradouro da Ponta do Sossego;

- Pinturas e pequenas reparações nos balneários e no acesso à praia do Lombo Gordo;

- Construção de passagem pedonal.

No decurso de 2015 foram iniciadas e finalizadas as seguintes empreitadas:

- Empreitada de Requalificação do Parque de Estacionamento situado no Largo da Igreja Paroquial

da Freguesia da Salga, no âmbito da Obra de Reabilitação Urbana;

- Empreitada de Alteração de um Parque de Merendas para Apoio à Zona Balnear da Foz da Ribeira

do Guilherme;

- Empreitada de Requalificação do Caminho da Rachã no âmbito da Obra de Reabilitação de

Acessibilidades dos Caminhos Municipais e Rurais;

- Empreitada de Reabilitação do Restaurante Tronqueira, no âmbito da Obra de Requalificação dos

Edifícios e Patrimônio Municipal;

- Empreitada de Consolidação Estrutural do Coreto da Vila de Nordeste;

-Empreitada de Pavimentação de Arruamentos do Concelho, no âmbito da Obra de Reabilitação da

Acessibilidade dos Caminhos Municipais e Rurais;

- Empreitada de Contenção dos Terrenos Envolventes ao Futuro Parque de Estacionamento da

Salga, no âmbito da Reabilitação Urbana;

- Empreitada de Reconstrução de Muros de Contenção e Limpeza de Quebradas no Trilho do Forno

da Cal e Caminhos de Acesso, no âmbito da Requalificação do Meio Ambiente;

Câmara Municipal do Nordeste - Relatõrio e Contas 2015



‘j~1 ‘~j,

CÂMARA MUNICIPAL ‘. ORDESTE t 61
Prestação de contas
Exercido 2015

- Empreitada de Remodelação de Moradia no âmbito da Obra de Reparação de Habitação para

Alojamento;

- Empreitada para Reabilitação de Moradia, no âmbito da Obra de Requalificação de Edifício e

Património Municipal, iniciada no ano em análise, no entanto, só ficará concluída no próximo ano.

~
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Danças de Carnaval - Grupo de pessoas da SalgaCortejos de Carnaval da EBS Nordeste e CMN
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Concurso “O Meu Postal de Natal” eiro Festival Amador do Concelho
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1.

Concurso de Presépios 21a Edição da Feira do Livro do Nordeste
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IV Prova de B17 da EBS

do Nordeste

Dia Mundial da

Alimentação

lilum IL.I~~
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Dia da Saúde Mental Promoção do Artesanato do Concelho
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1
Escolinhas do Desporto — Projeto do Prosucesso

1

1
X Corrida das Terras do Priolo
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Dia da Erradicação da Pobreza
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Dia Nacional do Mar
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Projeto Ciência Divertida
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Falar de Colheitas e de Hortofloricultura

-e

Exposição individual “Expressão e Vultos” da artista
plástica Maria Cabral
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Feira do Turismo do Nordeste, tendo por base a

promoção dos produtos locais
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Sessão solene comemorativa dos 501 °aniversário do
Concelho e a Procissãode São Jorge voltaram a ser

transmitidas

4y) 3l.~ 1
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ACâmara Municipal do Nordeste distinguiu com a Medalha
de Mérito Municipal os Serviços Florestais de Nordeste e o
Lions Clube do Nordeste, assim como o nordestense José

Manuel Pimentel Furtado

.3”

A Câmara Municipal do Nordeste atribuiu a Chave de

Honra do Município ao professor doutor Eduardo

Manuel Hintze Paz Ferreira
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Dia dedicado às tradiçoes do concelho do Nordeste

através da reconstituiçao de antigas profissoes da vida

de campo, bem como alguma da doçaria tradicional e

de produtos da terra conciliado com a música

tradicional
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Segundo Forúm da Saúde

Torneio de Futsal Inter-freguesias Passeio ao Pico da Vara
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Corrida de Estafeta
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A Câmara Municipal levou às crianças das freguesias
alguma animação nos dias das festividades das

• - Inauguração darespetivas localidades, levando pula-pulas, babes,
• • • • Incubadora depinturas faciais e jogos.

Empresas

Inauguração do novo Posto de Turismo Requalificação do Restaurante Tronqueira
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A Arrisca, CPCJ e o

Comando da PSP de ( -. ~‘ •

Ponta Delgada ‘j ~
q

estiveram em i r
—~ e- 4

Nordeste para falar -

de’Prevençãoe 4 --

combate às

dependências”
Segundo Campo de Férias da Páscoa

Cozer do Pão à Antiga

- —-- - ¶-J-,- I’i

Dia Mundial da Criança
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Falar de Abril Falar do Espírito Santo

(js~çi
Falar de Música Homenagem aos nordestenses que

combateram na Guerra de Ultramar

4 -C

4’

Moagem do trigo e milho no moinho da Ribeira dos
- Temporada Artística 2015Caldeiroes
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Trilho Noturno da Senhora do Pranto

(.4.

4 a

Segunda edição do Passeio de Bicicleta do Nordeste
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Guia Turístico do Nordeste 2015
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Projeto Inforgeração On-line Dia da Mulher com a promoção da atividade desportiva

O Núcleo de Desporto Adaptado da Nordeste Jovem,
o Clube Uniao Desportiva do Nordeste e o Achada
Futebol Clube foram apoiados com equipamentos

desportivos

1 -

IlMaratona de Voleibol do Nordeste
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e

Hora do Conto
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Apoio às filarmónicas do Concelho, para fazer face às Debate à volta das Potencialidades Turísticas do Nordeste
despesas de funcionamento anuais

O Municipio passou a
disponibilizar aos

utentes uma lista
mensal de livros,

destinados à requisiçao

no hail dos Paços do
Concelho

ré
a
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Código POCAL 8.1.5 - Recursos humanos

‘1
‘4 ‘

ar

Em resultado das eleições autárquicas de 29 de setembro de 2013, o registo dos eleitos para os

órgãos das autarquias locais, ao abrigo do artigo 234° da lei eleitoral dos órgãos das
autarquiaslocais foram

CÂMARA R. Autónoma Açores Concelho do Nordeste Cidadâos
MUNICIPD& Estrang.

DE
NORDESTE

Nome Cargo Prcfissêo dade em Residência Naturalidade Partida ou Eu ER
2013 (Concelho. (Concelho, Coligaçio

Freguesia ou Freguesia ou
Pais) Pais)

Carlos Alberto Estrada Regional 4 Matriz da Ribeira
Medeiros Presidente Fisioterapeuta 39 9630-1 61 Grande, Concelho P5
Mendonça NORDESTE da Ribeira Grande

Vereador Rua da Autonomia São Pedro deMilton Borges
Pacheco em Regime Bancário n.° 22 Nordestinho,
Mendonça deTempo 9630-168 ConcelhodeInteiro NORDESTE Nordeste

Rua do Outeiro n.°Vereador Desenhador
Luís Dutra em Regime da 51 9630-248 SÃO Algarvia, ConcelhoBorges de Tempo Construção PEDRO de Nordeste

Inteiro Civil NORDESTINHO

Técnico Rua D. David Dias Santa Cruz,Rogério Cabral Vereador Profissional 51 Pimentel, n.° 3,
Concelho da Praia PSDde Frias Const. Civil - 9630-221
da VitóriaAposentado ALGARVIA

Secretária
Sara Raquel Geral da Rua Eng. Albano
Mendonça Santa Casa Salvador de Vila de Nordeste,Vereadora 31 Almeida e Sousa Concelho de PSDSousa da n.° 3, 9630-202 Nordeste

Misericórdia NORDESTEde Nordeste
* Em substituição de Victor Sérgio Raposo de Lima, em virtude de o mesmo ter solicitado a suspensão do respetivo mandato.
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Código POCAI. 8.1.6 Organização contabilística

A autarquia dispõe de procedimentos contabilisticos adequados às suas necessidades, nomea.amente

rotinas de análise e controlo.

A informação contabilística é disponibilizada mensalmente, no final da 1a quinzena do mês seguinte a que

se refere,

Diariamente, são confrontados o Resumo diário de tesouraria e os registos contabilísticos validando a sua

conformidade.

Os movimentos contabilísticos são revistos e controlados mensalmente através de análises de
balancetes, de extratos de contas correntes e de conciliações bancárias.

• Os sistemas informáticos utilizados pela Câmara Municipal do Nordeste são: Sistema de

Contabilidade Autárquica (SCA); Sistema de Inventário e Cadastro Patrimonial (SIC); Obras

por Administração Direta (OAD); Sistema de Gestão de Stocks (GES); Sistema de Taxas e

Licenças (TAX); Sistema de Gestão de Tesouraria (SGT); Sistema de Gestão de Pessoal

(SGP); Sistema de Processos de Obras (SPO) e Sistema de Controlo de Empreitadas

(SCE), da Associação Informática de Região Centro e o Sistema de Gestão e Seguimento de

Expediente (GSE); Sistema de Gestão e Seguimento de Processos (GSP); Software para os

serviços de atendimento ao público (SeAP); SeAP@net;atendimento@net;

atendimento@pda, da empresa ANO — Sistemas de Informática e Serviços Lda

No que concerne aos suportes contabilísticos continuam numa fase avançada de

aperfeiçoamento, também devido por vezes das enumeras atualizações legislativas que vão

surgindo, como pode ser verificado pelas alterações das versões dessas aplicações.

Código POCAI 8.1.7 - Outra informação considerada relevante

No decurso do ano de 2005 foram criadas duas Empresas Municipais: a Nordeste Ativo — Empresa

Municipal de Atividades Desportivas, Recreativas e Turísticas, Águas e Resíduos, E.E.M e a H.S.N. —

Empresa Municipal de Habitação Social do Concelho de Nordeste, E.E.M., que atualmente a primeira

após a alteração dos estatutos passou a designar-se por Nordeste Ativo EM., S.A.

Entretanto a DNHS - Sociedade de Desenvolvimento Habitação Social do Nordeste, SA, encontra-se num

processo de integração na H.S.N. — Empresa Municipal de Habitação Social do Concelho de Nordeste,

E.E.M., que após a sua conclusão, a H.S.N. será internalizada no municipio.

A elaboração e aprovação dos documentos previsionais do município para 2015, efetuaram-se dentrodo

prazo previstos pela Lei. A data de aprovação, pelo Órgão Executivo, foi em 27 de outubro de 2014 e pelo

Órgão deliberativo foi em 02 de dezembro de 2014
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A aprovação do orçamento para 2015 fez-se, conjuntamente com a das grandes opções do plano que

integram o plano plurianual de investimentos e as atividades mais relevantes, e foram objeto de revisões

e alterações no decurso do ano a que respeitam

PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES

Nome Desc Espé~Ie TrIbunal Valor da

Ação!

Recurso
Construtora do Ampliação e Tribunal Central 365.858,16€
Tâmega Beneficiação da Administrativo do

Escola Básica e Sul
Integrada de
Nordeste

Construções Construção do Ponta — Delgada 52.456,54€
Couto & Couto parque de Tribunal a)

estacionamento, Administrativo e
passeios iluminação Fiscal
(Conceição/Fazenda) _____________________________

Francisco Ocupação de terreno Administrativo Ponta — Delgada 20.000,00€
Amâncio de privado durante Tribunal
Oliveira Macedo obras municipais Administrativo e

Fiscal
Pedro Nunes Expropriação — Ribeira Grande — 8.000,00€
das Neves Requalificação da Tribunal de b)
Marques Grota do Bravo Comarca

Administrativo

Administrativo

Civel

a) Processo concluído por Sentença Homologatória proferida em 13 de novembro de 2015 pelo
Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada.

b) Processo concluído em 20 de março de 2015 pela Comarca dos Açores Instancia da Ribeira
Grande.

Não foram celebrados no decurso do ano em causa. qualquer contrato com entidades financeiras ou

diretamente com os credores, tendo Dor obietivo a consolidação de divida de curto prazo, sempre que a

duracão dos mesmos ultrapasse o exercicio orçamenta!, em conformidade com a alinea c) do n.° 7. do

artigo 49.° da Lei n.° 73/2013. de 3 de setembro.

Código POCAL 8.1.8 — Informação solicitada nas Notas Técnicas da Resolução n.° 412001 de 8 de

Agosto do Tribunal de Contas:

a) Montante dos fundos atribuidos pelo mapa XIX da Lei n.° 820 - B/ 2014de 31 de dezembro, ao

município no ano a que reporta a gerência em apreciação:
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FEF—4.084.801 00€;

FSM — 116.321,00 €;

PF IRS —71.558,00€.

Mas, apenas foram transferidos:

FEF -.4.057.728,80 €, tendo sido retido do FEF corrente o montante de 27.07220 € que foi

transferido para o serviço Nacional de Saúde, nos termos do art.° 570 do Decreto-Lei n.° 36/2015, de 9 de

março (DL de Execução Orçamental de 2015);

FSM —116.321,00€;

PF IRS—71.558,00€.

b) Montante dos pagamentos relativos a investimentos realizados pelo município na gerência anterior —

1.316.807,36€;

c) Ações inspetivas levadas a efeito por órgàos de controlo interno

Auditoria Financeira ã Divida Pública e Encargos Plurianuais, pela Secção Regional dos Açores do

Tribunal de Contas, cujos trabalhos de campo decorreram de 25 a 27 de março 2013.

Ações de acompanhamento, que decorreram no dia 29 de outubro de 2013, às seguintes operações:

- RAAFDR-09-0184-FEDER-000042- Reabilitação de vias nas freguesias de Algarvia, Santana, Achada,

Achadinha, Salga e Santo António;

- R,8AFDR-09-0184-FEDER-000039- Reabilitação das Vias Municipais e de Passeios;

- RPAFDR-09-0387-FEDER-000013- Requalificação do Centro Urbano da Vila de Nordeste;

- RAAFDR-09-0387-FEDER-000001- Elaboração de Estudo de Reordenamento do Centro Urbano da Vila

do Nordeste.

Inspeção ordinária efetuada pela Inspeção Regional da Administração Pública, cujos trabalhados se

iniciaram no decurso do ano de 2014 e se mantêm no ano em análise.

Ações de acompanhamento, que decorreram no dia 24 de março de 2015, ás seguintes operações:

- RAAFDR-09-0184-FEDER-000051-Construçâo da Variante à Estrada da Tronqueira (Vila);

- RAAFDR-07-0626-FEDER-000003-Agilizaçâo de processos e reforço da Administração Eletrónica;

- RAAFDR-09-0387-FEDER-000008-Elaboração da Revisão do Plano Diretor Municipal de Nordeste;

- RAAFDR-09-0184-FEDER-000059-Reabilitação da Rua da Conceição e do Arruamento do Pico

incluindo a Execução de Zonas de Estacionamento;

- RAAFDR-09-0387-FEDER-000012-Construçâo de lnfraestruturasElétricas e Telefónicas do Concelho;

- RAAFDR-09-0184-FEDFR-000057-Reabilitação da Estrada Municipal entre a Achada e Achadinha,

incluindo Ramal Calhau;
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- RAAFDR-09-0184-FEDER-000073-Requalificaçâo da Via de Acesso à Senhora do Pranto, incluindo o

Largo e Parque de Estacionamento;

d) Empréstimos de participadas e Associações de Municípios, conforme a Resolução n°4/2001 — 2_a

Secção de 18 de agosto de 2001

No decurso do ano em análise a autarquia, não teve nenhuma despesa com amortizações e encargos

financeiros resultantes de empréstimos contraídos pelas associações de municípios em que a entidade

participa e com empresas municipais.

CONTRIBUIÇÃO PARA O ENDIVIDAMENTO LIQUIDO MUNICIPAL— SEL

C ulção ContribuIção Contribuição
Pwtldpação Endividamento EndMdamento para a Divida Fonte Tipo de

eskinação das Entidades NIF Entidade do Municiplo Liquido Bancário Bruta Municipal Juri entidade
Associação
Municípios
Fins

AMRAA - Associação de Especificos
Municípios da Região (dir.priv 2008-
Autónoma dos Açores 512021333 5,00% 0,00€ 0,00€ 1.987,89€ 2013) Não Societária
ANMP - Associação
Nacional de Municípios Outro Não
Portugueses 501627413 0,28% 0,00€ 0,00€ 288.22 € Societária Não Societária
DNHS - Sociedade de
Desenvolvimento
Habitação Social do Empresa
Nordeste, SA 512091820 100% 2.462.924,82€ 2.233.987,81€ 2.702.189,74€ Municipal Societária
H.S.N. - Empresa
Municipal de Habitação
Social do Concelho do Empresa
Nordeste, E.M. 512090319 100% 3.270.270,36€ 2.172.118,56€ 2.468.429,82€ Municipal Societária

Código POCAL. 8.1.9 — informação sobre a Contabilidade de Custos

A Contabilidade de Custostem como suporte as aplicações informáticas de empresa AIRC.

Em 2015, efetuou fecho do Sistema de Contabilidade de Custos com o apuramento dos custos das

funções.

Função Designação da Função Custo 2015 Peso

93111 Administração Geral 1.559.610,69€ 31,91%

931111 custos Diretos a Bens e Serviços 1.235.811,78 €

9311129 custos Indiretos a Bens e Serviços 323.798,91 €

93121 Proteção civil e luta contra incêndios 53.647.27 € 1,10%

931211 Custos Diretos a Bens e Serviços 53.318.86 €

9312129 custos Indiretos a Bens e Serviços 328,41 €

93211 Ensino não superior 73.814,96€ 1.51%

932111 custos Diretos a Bens e Serviços 73.246,26€
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9321129 Custos Indiretos a Bens e Serviços 568,70€

93232 Ação Social 241.505,51 € 4,94%

932321 Custos Diretos a Bens e Serviços 42.593,00 €

9323229 Custos Indiretos a Bens e Serviços 198.912,51 €

93241 HabItação 14.901,08€ 0,30%

932411 Custos Diretos a Bens e Serviços 14.409,66€

9324129 Custos Indiretos a Bens e Serviços 491.40 €

93242 Ordenamento do teriltório 137.377,68€ 2,81%

932421 Custos Diretos a Bens e Serviços 136.962,57 €

9324229 Custos Indiretos a Bens e Serviços 415,11 €

93243 Saneamento 118.783,16 € 2,43%

932431 Custos Diretos a Bens e Serviços 118.667,02€

9324329 Custos Indiretos a Bens e Serviços 116,14€

93244 Abastecimento de água 100.056.74 € 2.05%

932441 Custos Diretos a Bens e Serviços 100.007,11 €

9324429 Custos Indiretos a Bens e Serviços 49,63 €

93245 Resíduos sólidos 100.889,97€ 2,06%

932451 Custos Diretos a Bens e Serviços 43.272,72 €

9324529 Custos Indiretos a Bens e Serviços 57.617,25€

93246 Proteção do meio ambiente e conservação da natureza 73.482.93 € 1,50%

932461 Custos Diretos a Bens e Serviços 73.482.93 €

93250 Serviços culturais, recreativos e religiosos 14.452,38 € 0,30%

932501 Custos Diretos a Bens e Serviços 14.452,38 €

93251 Cultura 142.207,72€ 2,91%

932511 Custos Diretos a Bens e Serviços 142.207,72€

93252 Desporto, recreio e lazer 283.677,40 € 5.80%

932521 Custos Diretos a Bens e Serviços 283.380,00 €

9325229 Custos Indiretos a Bens e Serviços 297,40 €

93253 Outras atMdades civicas e religiosas 6.908,29 € 0,14%

932531 Custos Diretos a Bens e Serviços 6.908,29 €

93320 Indústria e enerqia 95.093,87€ 1,95%

933201 Custos Diretos a Bens e Serviços 90.123,95€

9332029 Custos Indiretos a Bens e Serviços 4.969,92 €

93331 Transportes rodoviários 1.313.494.79 € 26,88%

933311 Custos Diretos a Bens e Serviços 1.302.818,39€

9333129 Custos Indiretos a Bens e Serviços 10.676,40 €

93341 Mercados e feiras 3.115,82€ 0,06%

933411 Custos Diretos a Bens e Serviços 3.115,82 €

93342 Turismo 67.385,35€ 1,38%

933421 Custos Diretos a Bens e Serviços 67.385,35 €

93350 Outras funções económicas 111.44 € 0,00%
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933501 Custos Diretos a Bens e Serviços 111,44 €

93420 Transferéncias entre administrações 306.076,92 € 6.26%

934201 Custos Diretos a Bens e Serviços 303.091,20 €

9342029 Custos Indiretos a Bens e Serviços 2.985,72 €

93430 Diversas não especificadas 180.298,83€ 3.69%

934301 Custos Diretos a Bens e Serviços 180.298,83€

Total 1 4.888.892.78 €1 100,00%

Código POCAI.. 8.2 — Notas ao balanço e à demonstração dos resultados

Código POCAL 8.2.1 — Derrogação do POCAL

As demonstrações financeiras do exerCício foram preparadas, em todos os seus aspetos materiais, sem

prejuízo do referido no parágrafo seguinte, em conformidade Com as disposições do Plano Oficial de

Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL).

Não obstante o referido, é necessário evidenciar o seguinte aspeto, as receitas dos impostos diretos que

constituem receitas dos municípios, de acordo com o artigo 14° da Lei das Finanças Locais (Lei n°

7312013, de 3 de setembro), são o Imposto Municipal Sobre Imóveis, o Imposto Único de Circulação e o

Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas. Estas cobranças encontram-se a cargo dos serviços

competentes do Ministério das Finanças, sendo que estes transferem a respetiva receita liquida dos

encargos de cobrança até ao fim do mês seguinte ao da cobrança.

Face a esta situação e perante a não Comunicação periódica dos direitos vencidos e vincendos referentes

àquelas receitas é desconhecida na totalidade a situação patrimonial da autarquia, nomeadamente

reconhecimento da realidade financeira e económica com a consequente derrogação do principio da

especialização do exercício uma vez que os proveitos são reconhecidos no momento da cobrança e não

no período a que dizem respeito.

Código POCAI. 8.2.2 — Com parabilidade

Os valores apresentados no presente exercício refletem o décimo terceiro ano da implementação do

POCAL. Deste modo a informação referente ao presente exercício é no seu todo comparável com a

informação referente ao exercício findo

Código POCAL 8.2.3 — Critérios valorimétricos e contabilísticos

Imobilizações

Durante o ano de 2001 foi efetuado um inventário dos bens móveis e imóveis do Concelho do Nordeste,

cuja propriedade ou jurisdição pertence ao Município do Nordeste. A totalidade dos bens imóveis
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