
Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.° 17

—-Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, nesta Vila de Nordeste,

edifício dos Paços do Município e sala de reuniões da Câmara Municipal, pelas dez

horas, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal do Concelho de Nordeste, sob a

Presidência do Sr. António Miguel Borges Soares, Presidente da Câmara, estando

presentes os Srs. Vereadores Carlos Alberto Medeiros Mendonça, Luís Jorge Borges

Femandes, Marco Paulo Rebelo Mourão 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.-—

—-ATADA REUNIÃO ANTERIOR-—— ——-— —

—-Foi lida a ata da reunião ordinária realizada no dia vinte e oito de maio findo, a qual

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

— —ANTES DA ORDEM DO DIA——-— — —-— —

—-Neste período, o Sr. Vereador Carlos Mendonça disse que lhe tinha sido enviado

uma denúncia anónima apresentada nesta Câmara Municipal, em janeiro do corrente

ano, relativa à Serralharia do Sr. Heitor MeIo, da freguesia da Salga, tendo perguntado

ao Sr. Presidente da Câmara qual tinha sido o seguimento dado à mesma. —

—-Na sequência de uma notícia publicada recentemente sobre a pretensão deste

executivo em dotar o concelho de iluminação Led nos espaços públicos de

responsabilidade municipal, na qual também faz referência que a primeira intervenção,

de substituição das lâmpadas, já tinha sido realizada na Vila do Nordeste, ao que o Sr.

Vereador Carlos Mendonça clarificou que o anterior executivo já tinha iniciado este

processo, nomeadamente no Bairro da Autonomia e nos bairros sociais das

freguesias, nos termos do Plano de Racionalização Energética, existente na Câmara

Municipal, pelo que questionou a razão pela qual se referiu ao assunto como sendo a

“primeira intervenção”. — ——--—-—--— — —----—
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—-O Sr. Vereador Carlos Mendonça perguntou também quando iria ter inicio a época

balnear neste Concelho e se as respetivas obras de conservação e manutenção iriam

estar concluidas na respetiva data, uma vez que no passado o PSD e alguns

nordestenses criticaram o executivo do PS por fazer obras na época balnear. A esta

questão, o Sr. Presidente da Câmara respondeu que abertura da época balnear

estava agendada para o próximo dia quinze de junho e que tudo estaria concluído

naquele dia. O Sr. Vereador Carlos Mendonça perguntou ainda se algumas das obras

a decorrer na Boca da Ribeira estavam a ser feitas em articulação com o Governo

Regional, ao que o Sr. Presidente da Câmara respondeu que não. A este propósito, o

Sr. Vereador Luís Jorge Fernandes disse ter tido conhecimento de que o Sr. Vereador

Carlos Mendonça nas redes sociais, fez alusão a um protocolo com o Governo

Regional para a realização de obras de proteção da Ribeira, tendo questionado a que

se referia o mesmo. O Sr. Vereador Carlos Mendonça respondeu que na Lei de

Orçamento da Região para 2017, constava uma verba para a reabilitação da Boca da
—----—-- —--------- —---

---O Sr. Presidente da Câmara tomou novamente a palavra para, em relação à

primeira questão colocada pelo Sr. Vereador Carlos Mendonça dizer que, os assuntos

que lhe eram dados a conhecer não eram da sua responsabilidade e que se a

denúncia era anônima não havia forma como responder à mesma, adiantando ainda

que pediu aos serviços para averiguarem o fundamento da queixa apresentada.

Informou também que tinham sido pedidos alguns pareceres técnicos para resolução

do assunto. Seguidamente, questionou o Sr. Vereador Carlos Mendonça se a referida

denuncia tinha sido feita por ele, e caso se confirmasse a situação, ele próprio poderia

responder diretamente—------- —-------------— —--—---- —----- —

---Quanto à iluminação Led, o Sr. Presidente da Câmara referiu não fazer intenção de

cometer os mesmos erros do passado, afirmando que não só se procedeu à colocação

das lâmpadas Led na zona histórica desta Vila, como também à conservação das

respetivas colunas luminárias.----- — —-----— — — — —

--—O Sr. Presidente da Câmara fez notar ainda que os comentários do Sr. Vereador

Carlos Mendonça lhe passavam ao lado, lembrando que quase 60% do eleitorado

tinha votado neste executivo, resultado este ser bem demonstrativo da vontade dos

nordestenses, acrescentando que o Sr. Vereador Carlos Mendonça como responsável
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pela oposição deveria apresentar propostas construtivas, ao invés de continuar com

“mesquinhices”, afirmando uma vez mais que já tinha tido a humildade de dizer

publicamente que o que estava bem feito era para continuar e que não tinha problema

em prosseguir com os projetos que no seu entender eram “bons” para o Nordeste e

nordestenses. ——--—----------- — — —---- — — —-------

---Realçou também que as notícias publicadas na comunicação social não eram da

•sua autoria nem da sua responsabilidade, pelo que em relação à colocação das

lâmpadas Led, clarificou tratar-se da primeira intervenção deste executivo em relação

à colocação das mesmas. O Sr. Vereador Luis Jorge Fernandes perguntou onde se

encontrava o Plano de Racionalização Energética do Município do Nordeste, tendo o

Sr. Vereador Luís Dutra dito que o mesmo não existia e que apenas tinha havido

contatos para esse fim, mas que não chegou a ficar concluído.---—

—-Seguidamente, usou da palavra o Sr. Vereador Marco Mourão para dar conta do

percurso pedestre realizado ao Pico da Vara, no dia dois de junho corrente, promovido

pelo Centro Desportivo e Recreativo do Concelho do Nordeste em parceria com este

Município, tendo este contado com cento e cinquenta e sete participantes. Adiantou

também que iria ser promovido outro ao mesmo local, mas desta vez com crianças

deficientes.—-------——------————----------—- —--- ——

—-Fez também alusão ao “Torneio da Primavera”, promovido pela Associação de

Veteranos do Nordeste, em colaboração com o Centro Desportivo e Recreativo do

Concelho do Nordeste, que contou com a participação das equipas do Mira Mar, Vale

Formoso e Associação de Veteranos do Nordeste.---—— —----——----—----—

——-- —-——-— ORDEMDODIA — —--——

—-MILTON BORGES PACHECO MENDONÇA — PEDIDO DE SUSPENSÃO DE

MANDATO - - — — -

---Presente um email, datado de vinte e nove de maio findo, do Vereador Milton

Borges Pacheco Mendoriça, solicitando a suspensão do mandato de um de junho até

trinta de setembro do corrente ano, considerando que a sua situação de doença ainda

semantem. — — ———-------——-- —-------— — —-

—-A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o referido pedido de suspensão do
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mandato, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 77.° da Lei n.° 169/99 de 18 de

setembro, na sua atual redação. — —------------------ — —--------

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

acordo com o que dispõe o n.° 3 do artigo 579 da Lei n.° 75/2013 de 12 de setembro.-

—-RELATÓRIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADASI2OI7—

‘---Em cumprimento do disposto no artigo 76.° da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro,

foram presentes o Relatório e Prestação de Contas consolidadas do Município do

Nordeste com as entidades que integram o perímetro de consolidação, constituído por

Nordeste Ativo E.M.,S.A. e H.S.N. — Empresa Municipal de Habitação Social do

Concelho do Nordeste, E.EM., referentes ao exercício de 2017.-—

—-Relativamente à H.S.N. - Empresa Municipal de Habitação Social do Concelho do

Nordeste, E.E.M., com a liquidação da DNHS - Empresa de Desenvolvimento de

Habitação Social do Nordeste, S.A. viu os seus resultados transitados integrados de

um valor negativo de € 934.713,86 (novecentos trinta e quatro mil setecentos e treze

euros e oitenta e seis cêntimos). Tal facto, resultou da consequente transmissão global

para a H.S.N. - Empresa Municipal de Habitação Social do Concelho do Nordeste,

E.E.M. dos passivos e ativos da DNHS — Empresa de Desenvolvimento de Habitação

Social do Nordeste, S.A., afetando negativamente os capitais próprios da H.S.N. -

Empresa Municipal de Habitação Social do Concelho do Nordeste, E.E.M. passando

esta no final do período em análise a ter o capital próprio negativo no valor de €

641.671,70 (seiscentos quarenta e um mil seiscentos setenta e um euros e setenta

cêntimos).-----—-------——---——------—---- —----—------— —

---Os presentes Documentos de Prestação de Contas consolidados, elaborados nos

termos do disposto no artigo 75.° da referida Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro e

aplicadas as políticas de consolidação constantes da Portaria n.° 474/2010, de 1 de

julho, constituem um todo e compreendem o relatório de gestão e as seguintes

demonstrações financeiras:———~ ——- —

—-a) Balanço consolidado; —

---b) Demonstração consolidada dos resultados por natureza; ———-- — —

—-c) Demonstração dos Fluxos de Caixa Consolidada;— — —

---d) Anexo às demonstrações financeiras consolidadas. ——-----— —
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—-Integram ainda os documentos em análise a Certificação Legal das Contas e o

parecer sobre as mesmas apresentados por Duarte Giesta & Associado — Sociedade

de Revisores Oficiais de Contas, Lda. — — — —----—

---O Sr. Vereador Carlos Mendonça colocou algumas questões sobre o documento em

apreciação, nomeadamente em relação aos valores da rubrica “Outros Devedores” e

“Dividas a Terceiros”, tendo sido solicitada a presença da Dra. Ana Filipe na reunião

para melhor esclarecimento das mesmas, tendo sido explicado que o aumento do

valor da rubrica “Outros devedores” no ano de 2017 dizia respeito à evidência dos

valores das candidaturas aos fundos comunitários.— —------------------------

—-Ainda neste âmbito, referiu-se à notícia publicada no Açoriano Oriental onde é

referido pelo atual Presidente da Câmara que a dívida da Nordeste Ativo E.M.S.A é de

1.9 milhões de euros e que agora nestes documentos verifica-se que a mesma é de €

461.204,08 e ainda a acusação ao anterior executivo por ter feito muito especulação

em relação à divida total da Câmara Municipal onde chegaram a divulgar que a

mesma rondava os 48 milhões de euros Sobre este último valor o Sr. Vereador Carlos

Mendonça argumentou os mesmos com base na auditoria ao passivo consolidado do

Município do Nordeste e das Empresas Municipais e sua participadas em 31 de

dezembro de 2012 e no Relatório da Auditoria do Tribunal de Contas.--------———

—-Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara disse que o Sr. Vereador Carlos

Mendonça enquanto responsável por este executivo não tinha pago nada em relação

às piscinas, tendo dado como insolvente a Gedernor, e a solução que encontrou para

a referida estrutura foi a intenção de implantar na mesma a criação de camarão, no

entanto estava sempre a gabar-se da sua gestão. Acrescentou ainda que em relação à

diminuição da divida que tanto falava, a sua atividade não foi mais do que o

pagamento á banca das prestações dos empréstimos deste Município exigidas pelo

Pael — — —---- — —------------—- —----

---A Câmara deliberou por maioria, aprovar os documentos de prestação de contas

consolidados, bom como submeter os mesmos á aprovação da Assembleia Municipal,

nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 76.° da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro.-—-

---Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara e os Srs Vereadores Luís Jorge

Borges Fernandes e Marco Paulo Rebelo Mourão.-—--— — —-—————

—-Abstiveram-se de votar os Srs. Vereadores Carlos Alberto Medeiros Mendonça e
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Luís Dutra Borges, que justificaram a sua posição através dos seguintes fundamentos,

os quais foram ditados para a ata pelo Sr. Vereador Carlos Mendonça:

---“Às questões que foram levantadas ao Sr. Presidente da Câmara, nomeadamente

às suas afirmações do Açoriano Oriental sobre a divida da Nordeste Ativo ser de 1.9

milhões de euros, contradizendo de forma clara o que está identificado no quadro

sobre as dívidas a terceiros de médio /longo prazo no valor é de €461.204, 08, não

tendo sido capaz de responder à questão colocada pelo Sr. Vereador Carlos

Mendonça e também não assumi o erro nem esclareceu a sua afirmação no mesmo

Açoriano Oriental que diz que no passado alguém afirmava que a divida do Município

erade48mNhõesdeeuros. —-——----------— —---------—------ —-------

---Lamentamos ainda não ter sido dado oportunidade ao Sr. Vereador Carlos

Mendonça de defender a sua honra, quando o Sr. Presidente da Câmara afirmou que

a “mesquinhice” “vem do berço”.-------------—---------- — —

—-Lamentamos mais uma vez a falta de respeito pelo cidadão Carlos Mendonça e

vereador da oposição nesta Câmara Municipal.”----—-----—-——-----——----—

—-Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara disse ter sido bastante esclarecedor e o

que Sr. Vereador Carlos Mendonça pretende é desviar a atenção deste executivo da

sua atividade em prol dos nordestenstes, dizendo ainda que aquele comentava o que

bem entendia e às respostas dadas ficava muito “ressabiado”.-------—- ——-- —

---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.—

—-PROPOSTA DA 3,~ REVISÃO DA RECEITA E DA DESPESA PARA O ANO

FINANCEIRODE2OI8 — —------- —---—- —

---Presente a proposta da 3Y Revisão da Receita e da Despesa deste Município para

o corrente ano, no valor de € 95.770,00 (noventa e cinco mil setecentos e setenta

euros).——— —------—-- — — —_ _~~__ —

-—Em relação ao presente assunto e seguinte da ordem do dia, o Sr. Vereador Carlos

Mendonça perguntou a que diziam respeito os prédios incluídos na presente revisão,

tendo o Sr. Presidente da Câmara respondido que o prédio urbano referido localiza-se

na Rua do Rocha, freguesia de Santana e que em relação ao mesmo, este executivo

tinha encetado diligências junto do Banco Português de Gestão no sentido da sua
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aquisição para habitação social, após realizadas as respetivas obras de beneficiação. -

---O outro prédio dizia respeito ao terreno onde se encontra implantado o Parque

Infantil do loteamento de habitação social da Lomba da Pedreira e ainda a alguns

quintais.— —---------- —---------- —----------------— —

—-A este propósito, o Sr. Vereador Marco Mourão perguntou como é que era possível

construir um Parque Infantil num terreno que não é pertença do Município, pelo que

frisou que nunca se deve construir em terrenos que não sejam propriedade do

Município. Referiu ainda o facto do tempo indeterminado que o Sr. Vereador Carlos

Mendonça tem para falar e da exigência de resposta, quando nem sequer responde às

questões que lhe são colocadas.—------ —------—-—--—----—- ——

---Após as referidas intervenções, a Câmara deliberou por maioria concordar com a

presente Revisão e submetê-la à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do

disposto na alínea c), do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013 de 12 de setembro,

acompanhada do respetivo parecer técnico a emitir pela Direção — Geral das

Autarquias Locais, tendo seguidamente rubricado as suas páginas e assinado.—---—---

—-Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara e os Srs. Vereadores Luís Jorge

Borges Fernandes e Marco Paulo Rebelo Mourão.—-----—------— —

---Abstiveram-se de votar os Srs. Vereadores Carlos Alberto Medeiros Mendonça e

LuísDutraBorges.---------- —------------— — —-----—----------—-------—

---Seguidamente, interveio o Sr. Presidente da Câmara para dizer que após as

explicações dadas aos Srs. Vereadores da Oposição, estranhava o sentido de voto,

uma vez tratar-se da resolução de um problema de habitação social que se arrasta há

largos anos. Em relação ao terreno referiu que a sua aquisição era para regularizar a

situação, nomeadamente a construção do parque infantil da Lomba da Pedreira

implantado indevidamente em terreno alheio. —------- —----—--

---O Sr. Vereador Carlos Mendonça explicou que a “abstenção” não é “voto contra” e

que congratulava a iniciativa deste Presidente da Câmara em dar continuidade ao

processo de resolução de realojamento na freguesia de Santana. No entanto, os

Vereadores eleitos pelo Partido Socialista necessitavam para o respetivo voto a favor

de mais informação técnica, designadamente o valor da negociação da habitação e do

terreno da Lomba da Pedreira.— —--— —----— —--------

—-Acrescentou ainda que em relação às afirmações do Sr. Vereador Marco Mourão no
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que se refere à construção em terreno alheio ao município, a falta de conhecimento

deste em relação ao fundamento deste Município no passado e com o executivo do

PSD. — —-----—---—--_-----------_--__

---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.-

---PROPOSTA DA 3? REVISÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O

ANOFINANCEIRODE2O18 —-— — — — ~-

---Presente a proposta da 3? Revisão das Grandes Opções do Plano deste Município

para o corrente ano no valor € 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos euros).—

---A Câmara, deliberou por maioria concordar com a presente Revisão e submetê-la à

aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea c), do n.° 1 do

artigo 33.° da Lei n.° 75/2013 de 12 de setembro, acompanhada do respetivo parecer

técnico a emitir pela Direção — Geral das Autarquias Locais tendo seguidamente

rubricado as suas páginas e assinado.—-----— —-------------— —-----

---Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara e dos Srs. Vereadores Luis Jorge

Borges Fernandes e Marco Paulo Rebelo Mourão.—----- — —-------

—-Abstiveram-se de votar os Srs. Vereadores Carlos Alberto Medeiros Mendonça e

Luís Dutra Borges.---— —----------- —-------- —------------------—- —

---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. - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL-----

---Presente o ofício número novecentos oitenta e cinco, de cinco de junho corrente, da

Nordeste Ativo E.M.,S.A, remetendo o Relatório de Execução Orçamental relativo ao
1.0 trimestre de 2018, em cumprimento da alínea e), do artigo 42.° da Lei n.° 50/2012,

de 31 de agosto, na sua atual redação e alínea h) do artigo 13.° dos respetivos

estatutos. — — —------- —

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

---PROPOSTA—ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO ABRIGO DO REGULAMENTO DE
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APOIO ÀS COLETIVIDADES DE CARÁCTER RECREATIVO, CULTURAL,

RELIGIOSO E SOCIAL DO CONCELHO DO NORDESTE ——-- — —

---Presente a proposta referenciada em epígrafe, subscrita pelo Sr. Vereador Marco

Mourão, 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 para o

município.----— —-—------------------------ ---------—----

—-Considerando a existência nesta Autarquia de um Regulamento para Apoio às

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

Nordeste, aprovado na sessão ordinária da Assembleia Municipal de 30 de junho de

2008. —---------—--———-- —-----------------—------------------------—--

---Considerando que foram recebidas diversas candidaturas das coletividades que

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

—-Fundação Padre José Lucindo da Graça e Sousa — — —--——----

—-Solicita apoio para o funcionamento da Fundação, nomeadamente para despesas

correntes, aquisição, conservação e manutenção de material diverso, não financiados

pelo Fundo Social Europeu, bem como para realização de atividades de interesse para

:0 concelho e intercâmbios com outras Escolas Profissionais. Considerando a
importância do ensino profissional no Concelho do Nordeste na qualificação

profissional dos nossos jovens, proponho a atribuição de um apoio no montante de €

2.000,00 (dois mil euros) destinado a despesas de funcionamento.-—-—

—-Santa Casa da Misericórdia de Nordeste —----— —

—-Esta instituição apresentou duas candidaturas, sendo uma para apoio ao

desenvolvimento da atividade artesanal da Casa de Trabalho de Nordeste e

divulgação dos artigos produzidos por aquela instituição e a outra para diversas

atividades desenvolvidas pela instituição e conservação e manutenção do patrimônio

edificado. Propõe-se a concessão de um apoio no montante global de € 5.000,00

(cinco mil euros), sendo € 3.000,00 (três mil euros) para apoio ao Plano de Atividades

da Santa Casa da Misericórdia de Nordeste, onde se incluem as atividades

desenvolvidas pelos Centros de Dia, tendo em conta a missão da instituição, assim

como as atividades desenvolvidas no âmbito do acompanhamento dos idosos,
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promovendo o bem-estar dos mesmos, e € 2.000,00 (dois mil euros) para apoio ao

artesanato produzido na Casa de Trabalho de Nordeste, considerando tratar-se de

uma instituição de referência na preservação e divulgação do artesanato nordestense.

---Amizade 2000 — Associação de Apoio aos Deficientes Inadaptados do Nordeste—----

---Esta Associação solicita apoio para o desenvolvimento das respetivas atividades e

ainda para cobrir as insuficiências permanentes de financiamento, propõe-se a

atribuição de um apoio no montante € 2.000,00 (dois mil euros), considerando a

atividade desenvolvida neste concelho em prol das crianças com necessidades

educativas especiais. — — —-------——-----------—----- — —----—

---Lions Clube de Nordeste——-- ——--——-----—-—----—----—

—-Esta Associação solicita apoio para a realização das atividades do seu plano de

atividades de impacto social. Deste modo, propõe-se a atribuição de um subsidio no

montante global de € 500,00 (quinhentos euros) para despesas de funcionamento,

considerando a importância das atividades desenvolvidas no concelho do Nordeste e

suas populações.—-— ——— —----~-------

---A Filarmónica Imaculada Conceição solicita apoio para o financiamento do programa

comemorativo dos 125 anos, aquisição de fardamento, restauro de alguns

instrumentos e despesas correntes;--——------—----—--—----------——---—-----——------—

---A Filarmónica Estrela do Oriente, solicita apoio para despesas correntes,

designadamente para funcionamento da escola de música, por forma a continuar a

formação dos jovens músicos, promovendo a saudável ocupação dos seus tempos

livres, fomentado o gosto pela música e pelo associativismo;—-—---———— — —

—-A Filarmónica Eco Edificante, solicita apoio para despesas de funcionamento,

aquisição e reparação de instrumentos, aquisição de fardamento e de uma viatura.

—-Face ao exposto, e às disposições legais acima mencionadas, proponho:

—-Que a cada uma das Filarmónicas seja atribuído um apoio para despesas de

funcionamento no montante de € 10.000,00 (dez mil euros), tendo em conta os

seguintes fundamentos: ——-- —----—

---Que as Filarmónicas constituem a manifestação mais representativa da cultura

popular açoriana;——— — — —

---A importância social, cultural e recreativa das Filarmónicas deste Concelho;

---Que, para além de representarem a cultura de um povo, são parte fundamental na
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formação musical de muitos dos nossos jovens, contribuindo também para o seu bem-

estar, mantendo-os ocupados e afastando-os de caminhos menos próprios;----

—-Os encargos que as referidas instituições tem com a manutenção do seu edifício

sede, com a aquisição de instrumental e fardamentos e ainda com o funcionamento

normal das mesmas, realçando o número de elementos que as constituem.— —

—-Grupo de Cantares da Vila do Nordeste — —-----------—------—-------------

---O Grupo de Cantares solicita apoio para fazer face às despesas com as atividades a

levar a efeito no corrente ano. Considerando o vasto programa cultural do Grupo,

propõe-se a atribuição de um subsidio para despesas de funcionamento no valor de €

400,00 (quatrocentos euros).-—--— —-—--—

---Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de São José da Salga - Grupo

Folclórico de São José da Salga-— —------— ——-----—

---Solicita apoio para despesas de funcionamento e para aquisição de trajes, propõe-

se a atribuição de um apoio no valor de € 1.200,00 (mil e duzentos euros), para

despesas de funcionamento, considerando a importância relevante do Grupo na

promoção da identidade do nosso povo, contribuindo para o enriquecimento cultural e

socialdonossoConcelho.--—--------- —---------—--------------- —-—----—

—-Casa do Povo de Lomba da Fazenda - Grupo Folclórico Imaculada Conceição

---Solicita apoio para o desenvolvimento da atividade anual, manutenção de trajes e

instrumentos, obras de manutenção e reparação do edificio sede e aquisição de uma

viatura de 9 lugares, propõe-se a atribuição de um apoio no valor de € 1.200,00 (mil e

duzentos euros), para despesas de funcionamento, considerando a importância

relevante do Grupo na promoção da identidade do nosso povo, contribuindo para o

enriquecimento cultural e social do nosso Concelho.—---—-----—---—-— —

—-Associação Cultural e Desportiva da Escola Básica e Integrada de Nordeste—----—--

---Esta Associação solicita apoio para desenvolvimento do Plano de Atividades, edição

de livro e realização de palestra pelo escritor João de MeIo. Nestes termos, propõe-se

a atribuição de um apoio no valor de € 1.300,00 (mil e trezentos euros) para

financiamento das referidas atividades.-—-———

—-Sol Nascente — Associação Particular de Solidariedade Social (Grupo de Cantares

Vozes do Norte)— — — — —

—-Solicita apoio para aquisição de equipamentos, instrumentos musicais e para
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despesas de deslocação do Grupo de Cantares “Vozes do Norte”, grupo inserido na

valência da área cultural daquela Associação, bem como aquisição de matérias primas

para confeção de roupas e adereços para as marchas de Carnaval e 5. João. Propõe-

se a atribuição de um apoio no montante de € 800,00 (oitocentos euros) para

despesas de funcionamento, considerando a importância relevante do Grupo na

promoção da identidade do nosso povo, contribuindo para o enriquecimento cultural e

social do nosso Concelho.---------- — — —-----------—-------—

---Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 1342 - Santo António de Nordestinho

---Este Agrupamento solicita apoio para concretizar o Plano de Atividades, aquisição

de fardamentos, tendas e outros utensilios.------- — — — —----—

—-Corpo Nacional de Escutas — Agrupamento 968 - Lomba da Fazenda

---Solicita apoio para o desenvolvimento das suas atividades e aquisição de

fardamento, e ainda realização de pequenas obras de manutenção da sua sede.-—--—

---Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 720 — Nordeste—-—

---Este Agrupamento solicita apoio para desenvolvimento das suas atividades e

aquisição de diverso material.---------——-------— —----—---—-— ——----——

—-Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 1300— Pedreira---—

—-Este Agrupamento pede apoio para desenvolvimento das suas atividades, aquisição

de material didático e fardamento. —------------— —-—-—--— —

---Face ás candidaturas apresentadas pelos quatro Agrupamentos de Escuteiros deste

Concelho, proponho que seja atribuido ao Agrupamento 968 - Lomba da Fazenda um

apoio no valor de € 500,00 (quinhentos euros).--——-—— —--—----———--—

—-Para o Agrupamento 720— Nordeste, Agrupamento 1300 - Pedreira e Agrupamento

1342 - Santo António de Nordestinho propõe-se que seja atribuído a cada um dos

Agrupamentos um apoio no valor de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros),

atendendo a que estes últimos se encontram instalados em edifícios cedido pela

Câmara Municipal, não tendo encargos com água e luz. Os valores propostos

destinam-se a despesas de funcionamento dos referidos Agrupamentos.—--—

---Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nordeste —

—-Esta Associação solicita apoio para obras de beneficiação do Quartel, conservação

de viaturas, promoção de ações de sensibilização, manutenção da Charanga dos

Bombeiros e aquisição de farda de gala.--———------—--—--——----- —
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---Propõe-se a atribuição de um subsídio no montante de € 5.000,00 (cinco mil euros),

destinado a despesas de funcionamento, considerando o importante papel que

desempenham neste concelho sob diversos pontos de vista, onde se realça as ações

de socorro, combate a incêndios, apoio nos transportes de doentes, ações de

sensibilização e prevenção e formação de jovens. De referir também a função sócio

cultural da Associação, através da sua charanga que abrilhantam diversos eventos

neste Concelho.—-----------— — — — —

—-Associação Grupo Motard de Nordeste — GMN — — —

—-Solicita apoio para as despesas inerentes à criação e constituição do Grupo,

nomeadamente a escritura e a inscrição obrigatória no Registo Nacional de Pessoas

Coletivas, bem como para despesas de funcionamento. Propõe-se a concessão de um

apoio no montante de € 500,00 (quinhentos euros) para despesas de funcionamento,

considerando a divulgação que é feita do Nordeste através do referido Grupo, através

da prática da modalidade. —-— — —--------—

—--Fábrica da Igreja Paroquial da Salga e São Pedro de Nordestinho—-—--------——-——

---Solicitam apoio para as atividades de índole cultural a levar a efeito por ocasião das

festas dos respetivos padroeiros. Propõe-se a atribuição de um apoio a cada uma das

Comissões no montante de € 1.000,00 (mil 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 Município e

para a identidade das suas gentes —------ ——— ——-------

---Proponho ainda a aprovação dos Contratos — Programa anexos à presente
— — —

—-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
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levadasacabo.-— — —----— — —--------— —

—-Os valores a atribuir cumprem 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 a autarquia está a cumprir

osaldoglobaL--------------- — — —---------—------

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

---A Câmara tomou conhecimento da presente proposta e procedeu à sua votação na

globalidade, com exceção de dois apoios, pelo facto de haver membros deste Órgão

que têm interesse nos mesmos, tendo a mesma sido aprovada por maioria, bem como

os respetivos contratos programas, nos termos do disposto na alínea u) do n.° 1 do

artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro. —------- —------- —-

---De seguida, passou-se à votação dos apoios a conceder à Associação Humanitária

dos Bombeiros Voluntários do Nordeste e à Amizade 2000 - Associação de Apoio aos

Deficientes Inadaptados do Nordeste sem a presença dos membros que se encontram

impedidos de nelas participar, nos termos do disposto no artigo 69°, n.° 1, alínea a) e

artigo 70.° do Decreto- Lei n.° 4/2015, de 7 de janeiro, designadamente: —----

---O Sr. Vereador Luís Jorge Borges Fernandes por integrar o Conselho Fiscal da

Amizade 2000 — Associação de Apoio aos Deficientes Inadaptados do Nordeste;—-----

---O Sr. Vereador Carlos Mendonça por desempenhar o cargo de Presidente da

Assembleia Geral da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de

Nordeste.----—-—----------- —--—------- — —-------- ——----— —

---Os apoios a conceder às duas instituições referidas foram aprovados por maioria, O

apoio a conceder à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Nordeste

obteve os votos a favor do Sr. Presidente da Câmara e dos Srs. Vereadores Luís

Jorge Borges Fernandes e Marco Paulo Rebelo Mourão e a abstenção do Sr.

Vereador Luís Dutra Borges. --- — — — — —

---O outro apoio obteve os votos a favor do Sr. Presidente da Câmara e do Sr.
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Vereador Marco Mourão e a abstenção dos Srs. Vereadores Carlos Alberto Medeiros

Mendonça e Luis Dutra Borges.— — —-------- —----— —

---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.--

---PROPOSTA - ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO ABRIGO DO REGULAMENTO DE

MUNICIPAL DE ATIVIDADES DESPORTIVAS — —

---Presente a proposta referenciada em epígrafe, subscrita pelo Sr. Vereador Marco

Mourão, 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 para o

município;--------—-— —-----—--------------- —— —

---Considerando que esta autarquia dispõe de um Regulamento Municipal de

Atividades Desportivas, aprovado na sessão da Assembleia Municipal de 29/04/2011.-

—-Considerando que ao abrigo do referido regulamento foram recebidas nesta Câmara

Municipal, as seguintes candidaturas: —-----—-----—----—

---Centro Desportivo e Recreativo do Concelho do Nordeste---—

---Solicita apoio para o desenvolvimento de várias atividades desportivas a realizar ao

longo do corrente ano, no concelho do Nordeste, cumprindo os objetivos estipulados

nos estatutos, nomeadamente, a promoção do desporto não federado, da atividade e

do exercício físico. Assim, conforme o descrito na candidatura as atividades a

desenvolversão:-----——--------- —---- —-------——------- —---—---

---Torneio NordesteVolei; Torneio Futsal Feminino: Atividade Física direcionada para

Idosos e para populações Especiais; Cicloturismo; Torneio de Futebol 7 Inter-Juntas

de Freguesia Sub 16: Torneio Escolinhas Badminton Nordeste (Núcleos de Escolinhas

de Badminton do Nordeste com a participação de Pais e Encarregados de Educação):

Sábados da Natureza — Percursos Pedestres; FitNordeste; Torneio Voleibol S. João:
!Priolo Cup: Torneio de Pesca Desportiva; Dinamização das Piscinas da Boca da

Ribeira; Torneio de Pesca Desportiva em Alto Mar: Torneio de Futsal Nordeste 2018;

Encontro MotardNordeste; Maratona Noturna Futsal III; Trail Run do Nordeste;

Desportos Motorizados — Todo o Terreno — Rampa da Tronqueira; Drag Race: Torneio
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de Setas; Torneio Futebol Veteranos Nordeste; Desporto Aventura Nordeste —

Canyoning, Slide e Rappel; Corrida — Terras do Priolo; Apoio logístico e sonorização

de eventos, incluindo as respetivas licenças.----------- —------- —

---Considerando o interesse deste Município na promoção do desporto e da atividade

física no Concelho do Nordeste, abertos a toda a população e a vários grupos etários,

os quais são essenciais para a saúde e bem-estar e pilares para um estilo de vida

saudável, propõe-se a concessão de um apoio no valor de € 47.190,00 (quarenta e

sete mil cento e noventa euros) para o desenvolvimento das propostas do Centro

Desportivo e Recreativo do Concelho do Nordeste.--------—-------------------

—-Associação de Veteranos de Nordeste —-—-—---------- — — —

—-Solicita apoio para as atividades a desenvolver no âmbito do seu Plano,

nomeadamente: Intercâmbios com os Veteranos de Santa Maria e Madeira, Vale

Formoso e Miramar; Torneio de Veteranos Inter Freguesias do Concelho do Nordeste;

Aquisição de um Kit composto por equipamento completo, fato de treino, polo e saco

camiseiro.---—-----—-------—----—— — —-- —----—---—----— —

---Propõe-se a atribuição de um apoio no montante de € 500,00 (quinhentos euros),

considerando que as atividades a desenvolver irão contribuir para a fomentação da

prática desportiva no referido escalão e para o desenvolvimento desportivo de todos

os participantes. Outro apeto a realçar é a promoção da qualidade de vida de todos os

atletas, a atração de visitantes e a divulgação de nome e da identidade concelhia, com

evidentes repercussões no processo de desenvolvimento local.

—-Clube União Desportiva de Nordeste——-———-—- ————

—-Pretende apoio para as atividades a desenvolver na época desportiva 2018/2019,

onde irá participar nas provas da Associação de Futebol de Ponta Delgada, com seis

escalões de formação, num total de 95 atletas, designadamente Petizes; Traquinas;

Benjanins Sub 10; Benjamins Sub 11; Infantis Sub 13; Iniciados.-——————

—-Considerando o relevante interesse desportivo do Clube União Desportiva de

Nordeste, nomeadamente na formação de jovens, na prática de desporto e na criação

de hábitos de vida saudável, propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €

10.000,00 (dez mil euros). — — —-—————

—-Achada Futebol Clube—-— —--——--———— —-—————

—-O Achada Futebol Clube solicita apoio para as respetivas atividades a desenvolver
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na próxima época desportiva, nomeadamente na modalidade de futsal, com três

escalões de formação (Iniciados, Juniores e seniores) que integrarão as competições

das provas da Associação de Futebol de Ponta Delgada. Propõe ainda a criação de

uma parceria com esta Autarquia para a realização do” Caldeirões Summer Fest”.

—-Considerando o relevante interesse desportivo do Achada Futebol Clube,

nomeadamente na formação de jovens, com destaque no futsal, bem como na criação

de hábitos de vida saudável, propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €

10.000,00 (dez mil euros).— ——-- — — —-----— —

—-Foi ainda registado nesta Câmara Municipal um pedido relativo a: —

—-David Furtado Paiva-----—------—-—--—-————--—----—-------------—

—-Solicita apoio para o projeto Rally para a época 2018, nos termos do documento

apresentado para o efeito, no qual vem referenciado a calendarização das provas a

participarnocorrenteano.-——-—--—- ———-----------———-~

—-No presente ano tem como objetivo participar nas seguintes provas: RaIIye Azores

Airlines; RaIlye Sical; Rallye Ilha Azul; RaIlye Lotus; Rallye de Santa Maria; Rallye Ilha

Lilás; RaIIye Pico.------——--—-——-—-—-——————-———---—--------—---— —--—

—-Considerando que o valor da exposição que o município terá, por conta da evidência

no carro da publicidade efetuada, é, inegavelmente, muito superior ao valor do apoio

requerido.-———---- ——-———-—--—-—-—-—-————-—-—---—-— ——-—-—-—- —-

—-Considerando que o deferimento do apoio concedido permite a publicidade ao

concelho de Nordeste em três provas desportivas de cariz regional ----—

—-Considerando que é um facto público e notório que a participação nestas provas

desportivas acarreta um custo muito elevado, razão pela qual o apoio requerido é

essencial para a participação do concorrente nas respetivas provas. Propõe-se a

atribuição de um apoio no montante de € 750,00 (setecentos e cinquenta euros).————

---Proponho ainda a aprovação dos Contratos — Programa de Desenvolvimento

Desportivo anexos à presente proposta. —----—--—--—--—-----—----—--—-— —

—-No caso de aprovação do apoio financeiro a conceder às referidas instituições cujas

candidaturas ainda não se encontrem devidamente instruídas deverá o respetivo

pagamento ficar condicionado à apresentação da documentação em falta. —

---Os valores propostos conjuntamente com os já atribuidos cumprem a regra contida

na Iniciativa 4 do Plano de Saneamento Financeiro relativo ao empréstimo para
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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 a autarquia está a cumprir

osaldo globaL-—--- — — —-- _-_ ~

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

---A Câmara deliberou, por maioria aprovar a presente proposta, bem como os

respetivos contratos programas de desenvolvimento desportivo, nos ternos do

disposto na alínea u) do n.° 1 do artigo 33? da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro.---—

---Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara e dos Srs. Vereadores Luis Jorge

Borges Fernandes e Marco Paulo Rebelo Mourão.—

---Abstiveram-se de votar os Srs. Vereadores Carlos Alberto Medeiros Mendonça e

LuísDutraBorges. — — —------- —-- — _-

—-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.--

---PROPOSTA - ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO ABRIGO DO REGULAMENTO DE

APOIO À MOBILIDADE E INTERCÂMBIO CULTURAL — —------

---Presente a proposta referenciada em epígrafe, subscrita pelo Sr. Vereador Marco

Mourão, 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 para o

município; — —-----— —---- — —---- —

—-Considerando que esta autarquia dispõe de um Regulamento de Apoio à Mobilidade

e Intercâmbio Cultural aprovado na sessão da Assembleia Municipal de 29/04/2011.—-

—-Considerando que ao Abrigo do Regulamento de Apoio à Mobilidade e Intercâmbio

Cultural foram recebidas 2 candidaturas apresentadas pela Associação Cultural e

Desportiva da Escola Básica e Secundária de Nordeste uma para apoio à visita de

estudo dos alunos finalistas do 12.° ano do ensino secundário e a outra para uma
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visita de estudo de alunos do secundário, a saber —----~----——-- —

---O 1 ° Projeto consiste numa visita de estudo dos Alunos do 12.° ano da Escola

Básica e Secundária de Nordeste, no âmbito do Projeto NordesteEduca e tem como
objetivo o complemento de conteúdos temãticos lecionados em diversas áreas

curriculares disciplinares;-----—---------- — —------—--

---Conforme consta da candidatura a deslocação irá ter lugar de 2 a 7 de julho do

corrente ano, sendo o n.° de participantes de 19, pelo que nos termos do artigo 17.° do

Regulamento de Apoio à Mobilidade tem direito a 4 passagens aéreas. — —

---Nestes termos, propõe-se um apoio no valor de € 536,00 (quinhentos trinta e seis

euros) correspondente a 4 passagens aéreas para o destino requerido (Porto), a pagar

contra a apresentação do respetivo comprovativo (fatura, recibo e cartão de

embarque). —-- —--- —---— —---------- —--------

—-O 2.° Projeto de visita de estudo de alguns alunos do 10.°, 11.0 e 12.° ano do ensino

secundário da Escola Básica e Secundária de Nordeste no âmbito do Projeto

NordesteEduca tem como objetivo o complemento de conteúdos temáticos lecionados

em diversas áreas curriculares disciplinares;------------- —-—

---Conforme consta da candidatura a deslocação tem lugar de 18 a 21 de maio do

corrente ano e o n.° de participantes é de 19, pelo que nos termos do artigo 17.° do

Regulamento de Apoio à Mobilidade tem direito a 4 passagens aéreas.——

---Propõe-se um apoio no valor de € 134,00 (cento e trinta e quatro euros)

correspondente a uma passagem aérea para o destino requerido (Porto), a pagar

contra a apresentação do respetivo comprovativo (fatura, recibo e cartão de

embarque);-------------- ——-— —-------- —------- —--—--

---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 ã data a autarquia está a cumprir

osaldo globaL-— —--— —--— —---- —

---Anexa-se informação sobre o cabimento orçamental e dos fundos disponíveis.”
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—-A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar a presente proposta, bem como os

respetivos contratos programas, nos termos do disposto na alínea u) do n.° 1 do artigo

33° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro. —------------------- —------

---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.—

—-GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃOIATRIBUIÇÃO DE APOIO AO

ABRIGO 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 Mota 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 as munícipes abaixo identificadas

reúnem as condições gerais para beneficiar do presente incentivo e os respetivos

processos de candidatura encontram-se devidamente instruídos, tudo nos termos do

artigo 5.o 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

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 atribuído;— —--— —

—-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).-— ——- ——------———
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—-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:-------—----- —-------------------------- —-------------—----—--—----

---Vanessa Sofia Sousa Alonso Cabral - € 300,00 (trezentos euros);----—----— —

---Lucélia Soares Câmara - € 300,00 (trezentos euros); — —----—-----------—

---Sofia de Fátima Cabral Mota -€300,00 (trezentos euros).-— —----—----—-----—-

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

---A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do Regulamento Municipal de

Incentivo à Natalidade do concelho do Nordeste atribuir os apoios propostos na

presenteinformação-—-—---— —---- —

---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃO/ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO

ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL

DE NORDESTE/MARTA LIMA COSTA PACHECO— —--------— —

---Presente a informação referenciada em epigrafe, subscrita pela Técnica Superior do

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

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

---“Relativamente ao assunto referido em epigrafe, cumpre-me informar V. Exa. que a

munícipe Marta Lima Costa Pacheco, requereu apoio destinado à resolução da sua

situação de carência, prevista no Regulamento do Fundo Municipal de Emergência

SocialdeNordeste.----------------------------- —----- —------------------- — —

—-O agregado reúne cumulativamente as condições gerais de acesso, previstas no

artigo 5.°, do regulamento em apreço. O processo de candidatura encontra-se

devidamente instruído, de acordo com a documentação solicitada no n.° 1 do artigo
7•0, do mesmo regulamento.

---A família encontra-se em situação de carência económica e social, resultante de

fatores externos à sua vontade, nomeadamente carência estrutural (insuficiência

económica), sendo que já foram esgotados os recursos existentes, nos termos do n.°

2, do artigo 2.° do referido regulamento.-— — — — —--------

---Após uma análise detalhada à situação económica e social do agregado da Sra.
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Marta, com base nos fundamentos apresentados na informação social, anexa à

presente informação, e no Regulamento em apreço, julgo que a mesma deverá

beneficiar do presente apoio, de modo a proceder ao pagamento de divida em

mercearia. Este apoio deverá ser atribuído sob forma pontual, no montante de £

240,00 (duzentos euros), nos ternos do n.° 2, do artigo 9.° do mencionado

Regulamento.-— —--- —--— —-— ——--------------

---A munícipe fica obrigada à apresentação de documento comprovativo de que o

montante atribuído foi aplicado para o fim a que se destina (n.° 1, artigo 10°), sendo

que a não apresentação deste documento implica a reposição do valor total do apoio.--

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

---A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o apoio proposto na presente

informação, ao abrigo do Regulamento do Fundo Municipal de Emergência Social de

Nordeste. — —-— — —-----—--— — —------

---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃOIATRIBUIÇÃO DE APOIO AO

ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL

DE NORDESTE!HELENA MARGARIDA AGUIAR DA COSTA GAMBOA-----

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

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

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

—-Relativamente ao assunto referido em epigrafe, cumpre-me informar V. Exa. que a

munícipe Helena Margarida Aguiar da Costa Gamboa, requereu apoio destinado à

resolução da sua situação de carência, prevista no Regulamento do Fundo Municipal

de Emergência Social de Nordeste.—---— ———--— —

—-O agregado reúne cumulativamente as condições gerais de acesso, previstas no

artigo 5.°, do regulamento em apreço. O processo de candidatura encontra-se

devidamente instruído, de acordo com a documentação solicitada no n.° 1 do artigo

7.°, do mesmo regulamento. — —-----— —

—-A família encontra-se em situação de carência económica e social, resultante de

fatores externos à sua vontade, nomeadamente carência estrutural (insuficiência

económica), sendo que já foram esgotados os recursos existentes, nos termos do n.°

2, do artigo 2.° do referido regulamento.-— —---—
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---Após uma análise detalhada à situação económica e social do agregado da Sra.

Helena, com base nos fundamentos apresentados na informação social, anexa á

presente informação, e no Regulamento em apreço, julgo que o mesmo deverá

beneficiar do presente apoio, de modo a proceder à aquisição de frigorífico. Este apoio

deverá ser atribuido sob forma pontual, no montante de € 200,00 (duzentos euros),

nos termos do n.° 2, do artigo 9.° do mencionado Regulamento.— —---------—

—-A munícipe fica obrigada à apresentação de documento comprovativo de que o

montante atribuído foi aplicado para o fim a que se destina (n. 01, artigo 10.°), sendo

que a não apresentação deste documento implica a reposição do valor total do apoio.-

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

---A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o apoio proposto na presente

informação, ao abrigo do Regulamento do Fundo Municipal de Emergência Social de

Nordeste.— —-———---- ———-- —-----———----—----------

---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃO!ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO

ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIOS À HABITAÇÃO! VIRIATO

MANUEL BORGES DE MEDEIROS — —--— —

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

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

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

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

Viriato Manuel Borges de Medeiros, residente na rua Padre Moniz, n.° 13, freguesia de

Santo António Nordestinho, requereu apoio no âmbito do Regulamento Municipal de

Atribuição de Apoios à Habitação, destinado à conclusão de obras.—--———--—-—--—-—-

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

se devidamente instruído, nos termos do n° 1 da cláusula 4•a, do mencionado

regulamento. — — —----- — — —

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

filhas, cuja subsistência depende do rendimento proveniente da integração do

munícipe em programa ocupacional PROSA e da prestação de Rendimento Social de

Inserção (RSI), considerando que ambas as filhas estudam.-—-—-—

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

Nordeste lide junho de 2018

Página 23 de 27



4
Câmara Municipal do Nordeste

acabamento, designadamente colocação de tetos falsos em PVC e colocação de

pavimento cerâmico, que se considera uma necessidade para a promoção da

qualidade de vida do agregado. Contudo a família destaca como prioridade de

intervenção a colocação dos tetos falsos. A ausência desta estrutura, verificável nas

fotografias apensas ao presente processo, origina constrangimentos para a família,

especialmente no conforto e higienização da moradia.--- —------ —

A impossibilidade do agregado fazer face às obras necessárias, sustentada pelos

parcos rendimentos apresentados, fê-los recorrer ao presente apoio, apresentando

orçamento para o efeito no valor de € 2.184.86 (dois mil cento e oitenta e quatro euros

e oitenta e seis cêntimos). — — —-------------- —----—-----

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

acesso previstas no n° 1, da cláusula 3a do referido regulamento, como se pode

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 € 1.000,00 (mil euros), destinado à

colocação de tetos falsos em PVC, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida

doagregado.—---—--—--- ——--—--------- ——-------—--—--— —------—

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

---Em relação ao presente apoio o Sr. Vereador Carlos Mendonça informou que o

mesmo não era prioritário e que o beneficiário já tinha recebido apoio de outras

entidades. — — —----—----—- —------------——------—

—-Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara disse que tinha confirmado essa situação

e estava a trabalhar com base na informação dos serviços.— —----—

—-A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o apoio proposto na presente

informação, ao abrigo do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios à

Habitação.——---———-----— —---— — —---—------——--

---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃOÍATRIBUIÇÃO DE APOIO AO

ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIOS À HABITAÇÃOIPAULO

MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA — — — —-----—
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---Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pela Técnica Superior do

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

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

—-Relativamente ao assunto mencionado em epigrafe, cumpre-me informar V. Exa.

que o munícipe Paulo Miguel Mendonça de Sousa, residente na rua do Arraiado, n° 8,

freguesia de Lomba da Fazenda, 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 4a, do mencionado

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

—-Estamos perante um agregado familiar composto pelo casal, e três filhas menores,

cuja subsistência depende, atualmente, do valor proveniente da ocupação em

programa ocupacional SEI.—--— —-——------—-----— —-------------—---— —

—-O munícipe reside em moradia da qual é proprietário, contudo esta necessita de

obras de beneficiação, designadamente ao nível da cobertura, considerando a

existência de problemáticas relacionadas com o desnível de parte da cobertura, que

se tem revelado uma condicionante que importa corrigir.

—-A munícipe apresenta orçamento para o fornecimento dos materiais necessários à

execução dos trabalhos (em anexo), no montante de €2.131,38 (dois mil cento e trinta

e um euros e trinta e oito cêntimos), considerando que será o próprio a realizar a obra.

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

acesso previstas rio n° 1, da cláusula 3a do referido regulamento, como se pode

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 € 1.000,00 (mil euros), destinado à

realização das obras de beneficiação da habitação objeto de candidatura, contribuindo

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

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

—-A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o apoio proposto na presente

informação ao abrigo do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios à Habitação.-
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---INFORMAÇÕES DO SR. VEREADOR LUÍS JORGE BORGES FERNANDES NO

ÂMBITO DAS DECISÕES QUE PROFERIU NO USO DA COMPETÊNCIA QUE LHE

FOI SUBDELEGADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, SOBRE:------

—-Pedido de Informação Prévia---------- —----

---Alteração de anexo para adaptação a oficina de reparação e manutenção de

veículos — Christopher Pacheco Sousa, freguesia de Lomba da Fazenda.----- —

—-Licenciamento de Obras Particulares —--— — —--——--

---Alteração de moradia — Mário Dalbuono, freguesia de Achada; —---— —

---Legalização de anexo e adaptação a estação de serviço — José Manuel Couto

Moniz, freguesia de Lomba da Fazenda;------——-—---------— — —

—-Construção de Anexo — Rui Manuel Raposo Borges — freguesia de Lomba da

Fazenda.— —--- —-----—— —--— —— —------ ~-——--

—-Em relação ao presente assunto, o Sr. Vereador Luis Dutra chamou a atenção para

a necessidade de se ter algum cuidado com a aprovação dos respetivos

licenciamentos, referindo-se especificamente ao caso do Sr. José Manuel Couto.

---Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara disse que os mesmos foram aprovados

com base em pareceres técnicos e de acordo com a lei vigente sobre a matéria em
questão.—-———------—------—-—--—------—-

——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 Alteracões Orçamentais-—--—----—— —-----—-

—-Foram aprovadas a 9Y e 10~a alterações ao Orçamento da Despesa, bem como às

Grandes Opções do Plano do ano de 2018, nos valores, respetivamente, de €

94.780,00 (noventa e quatro mil setecentos e oitenta euros, € 158.695,00 (cento e

cinquenta e oito mil seiscentos noventa e cinco euros, € 95.000,00 (noventa e cinco

mil euros) e € 56.000,00 (cinquenta e seis mil euros). —-------- — —

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

—-INFORMAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA NO ÂMBITO DAS

DECISÕES QUE PROFERIU NO USO DA COMPETÊNCIA QUE LHE FOI
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DELEGADA PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, SOBRE —------

---Assuncão de ComDromissos Plurianuais —------ —

---Foi assumido o compromisso plurianual com a prestação de serviços de

implementação do Regime de Proteção de Dados no Município de Nordeste, que

compreende dois anos económicos, a pagar da seguinte forma:-—-—-

---Anode2Ol8-€3.830;O0;--— — — —--—-----—---— —

---Anode2Ol9-€700,0O.----.----—-— — —-—----—---— —---—

—-Aos valores suprarreferidos acresce o IVA à taxa legal em vigor.—

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

—-Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia cinco de junho corrente,

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

---Operações Orçamentais - € 1.247.287,65 (um milhão duzentos quarenta e sete mil

duzentos oitenta e sete euros e sessenta e cinco cêntimos);--—-— —----—

—-Operações não Orçamentais - € 35.535,24 (trinta e cinco mil quinhentos trinta e

cinco euros e vinte e quatro cêntimos).--— —---------—- —-——--—-—

—-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 doze horas e dez minutos, o Presidente

declarou, 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 da Secção de Expediente, que

a redigi e subscrevi.— —— — — — —

ri
j a, 1, a,
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