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Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.° 105

---Aos dezoito dias do mês de setembro, do ano de dois mil e dezassete, nesta Vila

de Nordeste, edifício dos Paços do Município e Salão Nobre da Câmara Municipal,

pelas catorze 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

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 onze de setembro corrente, a

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

—ANTES DA ORDEM DO DIA-

—Neste período de antes da ordem do dia, o Sr. Presidente informou que no

período da manhã tinha reunido com empresários dos Estados Unidos da América

e com o Diretor da SDEA para melhor esclarecer o assunto relacionado com a

requalificação das piscinas municipais para o desenvolvimento de aquacultura,

cujas negociações tiveram o seu início aquando da sua deslocação aos Estados

Unidos da América, por ocasião do último Encontro de Nordestenses. Disse ainda

que se tratava de um investimento de € 6 milhões de euros, com apoios

comunitários e o seu produto se destinava a exportação.--- —

—-Deu a conhecer ao elenco camarário a certidão permanente da DNHS — Empresa

de Desenvolvimento de Habitação Social do Nordeste, S.A., onde se encontra

registada a respetiva liquidação. —-— — —

Nordeste, 18 de setembro de 2017

Página 1 de 7



1- -= .Z.~. ,J

Câmara Municipal do Nordeste

—-Por fim, entregou ao Sr. Vereador Rogério Frias o oficio número dois mil e

quarenta e sete, de quinze de setembro corrente, contendo os mapas relativos ao

ponto de situação dos projetos comunitários, cuja informação foi solicitada a esta

Câmara Municipal, através do seu requerimento datado de nove de agosto findo.——

- —--— ORDEMDODIA — —

---GRUPO DESPORTIVO GONÇALO VELHO - AGRADECIMENTO -

—-Presente uma carta, datada de sete de setembro corrente, do Grupo Desportivo

Gonçalo Velho, agradecendo a ilustre cortesia dispensada, bem como a

colaboração prestada aquando da sua participação no Torneio “Caldeirões Futsal

Cup 2017”, o qual foi um grande contributo para o desenvolvimento dos atletas

mais jovens daquele clube.— —---------—— —-—-----

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

-—VOTO DE PESAR — FALECIMENTO DO TRABALHADOR SILVÉRIO VALÉRIO

BARBOSA - ----— —-- - —

—-“Presente o Voto de Pesar referenciado em epigrafe, subscrito pelo Sr.

Presidente da Câmara, cujo conteúdo a seguir se transcreve:

---“Faleceu, vitima de um trágico acidente de viação, o trabalhador desta Câmara

Municipal, Silvério Valério Barbosa, de 65 anos de idade, natural e residente nesta

ViladeNordeste. — —--—-— —-—————--—-—-

—-Trabalhador muito dedicado e com brio em tudo o que fazia. Era jardineiro no

Miradouro da Ponta do Sossego, um dos ex libris do Concelho do Nonieste,

cuidando com esmero dos jardins.—— —

—-Reconhecido e sendo até referência por toda a ilha a sua dedicação aos jardins e

à imagem de marca do Nordeste, por todos quantos lá passavam.

—-Homem simples e de bom trato, era um bom comunicador deliciando os visitantes

com as suas histórias.-----—---—--— ——— —--——--—

---O falecido era casado com Rosa Maria Pacheco Duarte Medeiros Barbosa e pai

de Pedro Medeiros Barbosa.---—- ——-- —

—-Proponho que esta Câmara Municipal aprove um voto de pesar pelo falecimento
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do trabalhador desta Câmara Municipal, Sr. Silvério Valério Barbosa e enderece à

família enlutada sentidos pêsames pela perda do ente querido. —

---Que do presente voto de pesar seja dado conhecimento à família do falecido,

Assembleia Municipal e Junta de Freguesia de Nordeste.” —

---A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar o presente voto de pesar.-----------

—-GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃOIATRIBUIÇÃO DE APOIO AO

ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS À
HABITAÇÃO - - — --- -----—

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

do Gabinete de Ação Social, Anabela Medeiros, cujo conteúdo a seguir se

transcreve: — — — — —-—---------------- —-

---“Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, cumpre-me informar que

Duarte Manuel Cabral, residente na Rua das Almas, n.° 1, Feteira Pequena,

freguesia de Santana, requereu apoio no âmbito do Regulamento Municipal de

Atribuição de Apoios à Habitação, destinado às obras de beneficiação da sua

moradia. —-------— — —---- — — —

—-Neste sentido, cumpre-me informar V. Exa que o processo de candidatura

encontra-se devidamente instruído, nos termos do n.°1 da cláusula 4•S, do

mencionado regulamento. —--— ——-- — — —

—-Estamos perante um agregado familiar composto por 3 elementos, o casal e um

filho, cuja subsistência depende da pensão de reforma do requerente, sendo que a

esposa (idosa de 79 anos) não reúne requisitos para receber qualquer prestação da

Segurança Social e o filho encontra-se desempregado, também sem qualquer

prestação da Segurança Social associada à sua condição.-——— —

—-A família reside em moradia própria, contudo esta necessita de obras de

beneficiação, designadamente colocação de porta interior e substituição de janelas

que apresentam elevado estado de degradação, de acordo com os trabalhos

referidos no orçamento em anexo, no montante de € 945,00 (novecentos e

quarenta e cinco euros).-—-—-— — ——-- —

—-Após análise da candidatura verificou-se que o requerente reúne as condições de

acesso previstas no n.° 1, da cláusula 3 a do referido regulamento, como se pode
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comprovar no processo em anexo, elaborado pelo Gabinete de Ação Social desta

Câmara Municipal. —----— — — —------ ___

—Deste modo, estudado e analisado o processo, o Gabinete de Ação Social

considera importante a atribuição de apoio no valor de € 900,00 (novecentos

euros), destinado à realização das obras de beneficiação da habitação objeto de

candidatura, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida do agregado.——----

---Nos termos de informação técnica, inclusa, prevê-se que a obra se realize no

prazo de 1 meses. Deste modo julga-se importante que o beneficiário inicie e

termine a obra no prazo de 3 meses, a contar da data de comunicação de

aprovação do presente apoio. Caso tal não se verifique possível, deverá informar

de forma justificada a Câmara Municipal, para que esta se manifeste sobre o

assunto, sendo que a não atuação em conformidade com o exposto, implica a

cessação do presente apoio. — — — —-----—

-—À superior consideração de V. Exa.” — — —----—

-—A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a presente informação e

atribuir o apoio proposto, nos termos do mencionado regulamento.----

—-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 ternos 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 de Regulamentos para Apoio às

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

Nordeste, para a Mobilidade e Intercâmbio Cultural e para as Atividades

Desportivas;--—----——— — —

—-Considerando que foram recebidas diversas candidaturas das coletividades que

pretendem beneficiar de apoios, no âmbito dos já referidos Regulamentos, a saber:-

-—AO ABRIGO DO REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ÀS
COLECTIVIDADES DE CARÁCTER RECREATIVO, CULTURAl., RELIGIOSO E
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SOCIAL DO CONCELHO DE NORDESTE —

---Assim ao abrigo do presente regulamento apresentaram candidatura aos apoios

financeiros as seguintes instituições deste Concelho para realização de diversas

atividades: — — —----------- —---- —

---Nordeste Jovem — Associação Juvenil do Concelho do Nordeste—

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

Concelho, para o Desporto Adaptado e para a realização do Priolo Cup e ainda

para a cultura Nordestense e sua divulgação. Deste modo, propõe-se a atribuição

de um apoio no valor de € 9.000,00 (nove mil euros), destinado a financiar as

atividades do Desporto Adaptado, bem como a participação no campeonato

nacional, a pagar mediante a apresentação dos respetivos comprovativos de

despesa. —--—----- — — — — — ——

---Associação de Jovens Ser Diferente de Nordeste---— —

—Solicita apoio para o desenvolvimento de atividades culturais, desportivas e

recreativas e sociais, envolvendo a juventude do Concelho, nomeadamente

atividades lúdicas nas festas do concelho, realização

do fim-de-semana da juventude, parceria nas atividades desportivas da Câmara,

nomeadamente nos Jogos Inter freguesias, o Drag Race, Trail Run e Priolo Cup,

campo de férias e divulgação do Concelho do Nordeste na Bolsa de Turismo de

Lisboa. Propõe-se a atribuição de um apoio de € 6.700,00 (seis mil e setecentos

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

despesa.--— —------—------------- —

—-Fábrica da Igreja Paroquial de Santana ——--

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

das festas da respetiva padroeira. Propõe-se a atribuição de um apoio à Fábrica da

Igreja Paroquial de Santana 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;-

-—A importância dessas tradições para a vida comunitária e cultural do Municipio e
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para a identidade das suas gentes. — — —

---No caso de aprovação do apoio financeiro a conceder às Associações cujas

candidaturas ainda não se encontrem devidamente instruídas deverá o respetivo

pagamento ficar condicionado à apresentação da documentação em falta.—---—-----

---A análise dos pedidos de apoios teve em conta a respetiva candidatura, instrução

do procedimento, o dinamismo evidenciado pelas respetivas agremiações e

atividades levadas a cabo. —------------------------------— —

—O valor global dos apoios propostos é de € 16.500,00 (dezasseis mil e quinhentos

euros).-------------- — — — —

---Este valor cumpre a regra contida na Iniciativa 4 do Plano de Saneamento

Financeiro 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

deliberados 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 o saldo global.------———-------------- ——----—--—

—-Anexa-se informação sobre o cabimento orçamental e dos fundos disponíveis.”—-

—-A Câmara 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 16•a alteração ao Orçamento da Despesa, bem como às Grandes

Opções do Plano, nos valores, respetivamente, de € 80.457,00 (oitenta mil

quatrocentos cinquenta e sete euros) e €5.100,00 (cinco mil e cem euros).—

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

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

---Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia doze de setembro

corrente, tendo a Câmara tomado conhecimento que o saldo disponível era:—————
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---Operações Orçamentais - € 1.550.478,79 (um milhão quinhentos cinquenta mil

quatrocentos setenta e oito euros e setenta e nove cêntimos);

---Operações não Orçamentais - € 35.412,60 (trinta e cinco mil quatrocentos e doze

euros e sessenta cêntimos).— —------— —

---E por não haver mais nada a tratar e sendo catorze 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, Maria de

Deus Pacheco de MeIo Franco, Coordenadora Técnica que a redigi e subscrevi.--—
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