
Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.° 25

---Ao primeiro dia do mês de outubro 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 Fernandes e Marco Paulo Rebelo Mourão.

---Faltou o Sr. Vereador Milton Borges Pacheco Mendonça, que apresentou um pedido

de suspensão de mandato, o qual será apreciado na próxima reunião deste órgão.

---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 catorze de setembro findo, a qual

foi aprovada por unanimidade.

ANTES DA ORDEM DO DIA

---O Sr. Vereador Marco Mourão pediu a palavra para congratular a atividade realizada

no sábado, pelo Centro Desportivo e Recreativo de Nordeste, em parceria com esta

Câmara Municipal, a qual consistiu num percurso pedestre onde foi percorrido parte do

trilho da Lomba da Fazenda e do trilho do Forno da Cal, tendo referido ter sido uma

atividade muito participada que decorreu dentro da normalidade.

—-Aproveitou ainda este período para dar conhecimento ao elenco camarário da forma

como decorreram as festas do Nordeste 2018, bem os custos envolvidos nas mesmas,

realçando que, embora o Município não tivesse alcançado o seu objetivo,

nomeadamente uma poupança de 40% em relação às festas de 2017, conforme havia

sido anunciado aquando da apresentação do programa das festas, mas que tinha sido
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possível efetuar uma poupança na ordem dos 30% em relação ao ano transato,

mantendo a qualidade do programa, com um recinto cheio nos três dias, conseguindo

assim dinamizar a economia local, trazer muita gente ao concelho e divulgar o

Nordeste.

---Referiu também que tudo isto tinha sido possível, sem receita de bilheteira porque,

como era do conhecimento público a entrada no recinto tinha sido gratuita, com uma

grande adesão de público, quer local como de fora, e com um cartaz de qualidade,

onde foi proporcionado, também a todos os nordestenses, o acesso gratuito às festas.-

---Acrescentou ainda que da informação que este executivo municipal conseguiu

apurar, a realização das Festas do Nordeste 2017 envolveu uma despesa à volta dos

€ 171.335,00, tendo sido arrecadado pelas bilheteiras e aluguer dos espaços

comerciais o montante de € 36.564,00. Subtraída a receita à despesa, a organização

das festas de 2017 teve o gasto de cerca de €134.771,00. Em relação às festas deste

ano, disse que, a Câmara Municipal teve uma despesa na ordem dos € 107.906,00,

tendo obtido de receita, e apenas do aluguer dos espaços comerciais, o valor de €

10.146,00. Deduzido este valor, os gastos deste ano representaram uma poupança de

aproximadamente € 37.000,00, traduzindo-se assim os custos com a organização das

festas do Nordeste 2018 em €97.760,00.

---Ainda neste âmbito informou que, no que concerne ao torneio do Priôlo Cup este

tinha decorrido da melhor forma, tendo enaltecido a equipa organizadora do mesmo,

fazendo referência que todos os objetivos tinham sido alcançados, uma vez que o

feedback dos clubes e das entidades e pessoas envolvidas tinha sido muito positivo,

tendo mesmo as equipas participantes manifestado o desejo de voltar na próxima

edição.

—-Quanto às despesas com a realização do referido torneio, salientou sobretudo, a

disparidade da despesa verificada entre a edição deste ano e a edição do ano

passadó, organizada pela anterior câmara, a qual rondou em 2017, pelo que foi

conseguido apurar, os € 40.000,00 e no corrente ano, o Centro Desportivo e

Recreativo do Concelho do Nordeste teve um gasto residual de € 3.000,00, sendo a

restante despesa, cerca de € 9.000,00, apoiada pelas várias empresas que se

associaram ao evento.

---Seguidamente o Sr. Vereador Carlos Mendonça questionou sobre o montante dos €
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97.000.00, qual o valor que dizia respeito à atuação dos Calema, Paulo Gonzo, DJ

Ride e Miller, dizendo discordar que o cartaz tenha sido idêntico, ao nível da qualidade

do ano passado, argumentado que o valor das taxas pagas à Sodiedade Portuguesa

de Autores e Pass Music foram muito inferiores em relação às das bandas que

atuaram nas festas de 2017, reafirmando mesmo que o cartaz deste ano tinha sido

diferente e bem inferior ao do ano transato.

---No seguimento de algumas declarações proferidas pelo Sr. Presidente da Câmara

Municipal, na última sessão da Assembleia Municipal e, por lhe ter suscitado algumas

dúvidas quanto às mesmas, informou de que deu entrada hoje na secção de

expediente dois documentos relacionados com o Priolo Cup e com a construção da

ciclovia, tendo em conta o afirmado pelo Sr. Presidente da Câmara que esta última

atividade não era considerada prioritária.

---Referiu ainda que também na última sessão da Assembleia Municipal, o Sr.

Presidente da Câmara tinha informado que, em relação ao fontenário do Canto da

Cruz, em São Pedro de Nordestinho, iria resolver o assunto colocado pelo Sr.

Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro de Nordestinho, no prazo de dois

dias, o que na realidade não se tinha verificado e que o assunto continuava igual.

---No seguimento das questões colocadas pelo Sr. Vereador Carlos Mendonça quanto

à despesa com os artistas das festas deste ano, nomeadamente o Pass Music e a

Sociedade Portuguesa dos Autores, o Sr. Vereador Marco Mourão informou de que o

Sr. Vereador deveria consultar nos serviços o respetivo processo, adiantando que no

que dizia respeito ao Pass Mussic o montante tinha sido de € 1.585, 82 e a Sociedade

Portuguesa de Autores no valor de € 3.836,00, ao contrário do sucedido com o

pagamento das mesmas despesas o ano passado, das quais foram pedidas aos

serviços os respetivos documentos e foi referido que nada existia.

---Seguidamente, usou da palavra o Sr. Presidente da Câmara para esclarecer quanto

à prioridade de construção da Ciclovia, afirmando que o quis dizer quando se referiu

ao assunto na Assembleia Municipal era que, comparativamente a outras grandes

obras que pretende para o concelho, esta não era considerada prioritária.

---Relativamente ao fontenário do Canto da Cruz disse estranhar a questão, uma vez

que a beneficiação daquele e de outros fontenários no concelho eram da autoria do

anterior executivo, dizendo tratar-se de um processo um pouco complexo, dada a
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:grande quantidade de trabalhos a menos que se verificou, nomeadamente de torneiras

de qualidade péssima, estranhando uma vez mais o valor da empreitada e o facto

ainda de estar a questionar a resolução deste assunto que advém de situações

criadas anteriormente

---Esclareceu também que no sábado passado a autarquia teve algum pessoal, de

serviço desde as 8:00 horas até às 13:00 horas e que se não ía exigir ao mesmo

trabalhar também no domingo para resolver o assunto, relatando que em outras

freguesias do concelho já tinham acontecido situações idênticas e as mesmas foram

resolvidas pelas próprias Juntas de Freguesia, no entanto afirmou que, se as

condições climatéricas assim o permitissem ia tentar resolver o assunto ainda no dia

de hoje.

---Quanto às festas acrescentou que as mesmas foram realizadas exclusivamente pela

Câmara Municipal, com o apoio dos trabalhadores e de alguns voluntários e o modelo

utilizado para a contenção de despesas tinha sido muito benéfico para o concelho, não

tendo havido necessidade de recrutar nenhuma empresa e trabalhadores da Madeira

paraareahzaçãodasmesmas.

---Ainda no que diz respeito a este assunto e depois de várias interrupções do Sr.

Vereador Carlos Mendonça e o Sr. Presidente ter pedido 3 vezes ao mesmo para se

calar, o Sr. Vereador Marco Mourão reforçou uma vez mais que as festas do Nordeste

no corrente ano foram organizadas pelo Município, tendo também para o efeito

contratado uma empresa promotora de eventos, nomeadamente MIA — Produção e

Gestão de Eventos, Lda que promoveu a produção musical do cartaz das Festas do

Nordeste 2018.

ORDEM DO DIA

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

ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL

DE NORDESTE/CRISTINA MARIA RODRIGUES PEREIRA SIMAS

---Presente a informação subordinada ao assunto referenciado em epígrafe, subscrita

pela Técnica Superior do Gabinete de Ação Social, Anabela Mota Medeiros, cujo

conteúdo a seguir se transcreve:
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---“Relativamente ao assunto referido em epígrafe, cumpre-me informar V. Exa. que a

munícipe Cristina Maria Rodrigues Pereira Simas, 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.

---Após uma análise detalhada à situação económica e social do agregado da Sra.

Cristina, 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 dívida em

mercearia, culo valor totaliza 420.78 €. Este apoio deverá ser atribuído sob forma

pontual, no montante de € 300,00 (trezentos 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.° 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 disposto no 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 NORDESTEICARLOS MEDEIROS PACHECO

---Presente a informação subordinada ao assunto referenciado em epígrafe, subscrita

pela Técnica Superior do Gabinete de Ação Social, Anabela Mota Medeiros, cujo
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conteúdo a seguir se transcreve:-

---“Relativamente ao assunto referido em epígrafe, cumpre-me informar V. Exa. que o

munícipe Carlos Medeiros Pacheco, requereu apoio destinado à resolução da sua

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

Emergência Social de Nordeste.

---O munícipe 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.

---O Sr. Carlos encontra-se em situação de carência económica e social, resultante de

fatores externos à sua vontade, bem como de carência estrutural, designadamente

problemas habitacionais, 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 munícipe, com base

nos fundamentos apresentados no relatório social e informação técnica, anexos à

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

beneficiar do presente apoio, de modo a contribuir para a segurança habitacional

daquele.

---O apoio deverá ser atribuído sob forma pecuniãria, na modalidade temporária, no

valor total de € 1.800,00, não ultrapassando o período máximo de 6 meses, de acordo

com o n.° 2 do artigo 9.° do mencionado regulamento, destinado à aquisição de

materiais para substituição de parte da cobertura.

---Os trabalhos de que a moradia carece e a importância da execução dos mesmos

encontram-se reportados em relatório técnico e medições e orçamento, anexo ao

presente procedimento e podem verificar-se nas fotografias, igualmente, apensas ao

processo.

---O munícipe fica obrigado à apresentação de documento comprovativo de que o

montante atribuído foi aplicado para o fim a que se destina, sendo que a não

apresentação deste documento condiciona o pagamento da prestação seguinte.

---À superior consideração de V.Exa.”

---A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o apoio proposto na presente
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informação, ao abrigo do disposto no 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 NORDESTEIDINA MARGARIDA FESTA COSTA RODRIGUES

---Presente a informação subordinada ao assunto referenciado 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 epígrafe, cumpre-me informar V. Exa. que a

munícipe Dina Margarida Festa Costa Rodrigues, 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.

---Após uma análise detalhada à situação económica e social do agregado da Sra.

Dina, 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 à amortização de parte de valor em

dívida em mercearia local. Este apoio deverá ser atribuído sob forma pontual, no

montante de € 300,00 (trezentos 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.° 1, artigo 10.°), sendo

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

---À superior consideração de V. Exa.”
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---A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o apoio proposto na presente

informação, ao abrigo do disposto no Regulamento do Fundo Municipal de

Emergência Social de Nordeste.

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

ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL

DE NORDESTE/ MARIA EVELINA MONIZ COUTO

—-Presente a informação subordinada ao assunto referenciado 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 epígrafe, cumpre-me informar V. Exa. que a

munícipe Maria Evelina Moniz Couto, 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.

---Após uma análise detalhada à situação económica e social do agregado da Sra.

Maria Evelina, 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 que a família consiga libertar parte do

rendimento para o pagamento de valores em atraso. Este apoio deverá ser atribuído

sob forma temporária, no montante de € 720,00 (setecentos e vinte euros), nos termos

do n° 2, do artigo 9° do mencionado Regulamento, ou seja, 120,00 € (cento e vinte

euros) durante o período de 6 meses.

---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 10.9, sendo
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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 disposto no 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! MARIA DA CONCEIÇÃO BOTELHO CABRAL

---Presente a informação subordinada ao assunto referenciado 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 epígrafe, cumpre-me informar V. Exa. que a

munícipe Maria da Conceição Botelho Cabral, 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.

---Após uma análise detalhada à situação económica e social do agregado da Sra.

Maria da Conceição, 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 à aquisição de óculos

graduados (lentes e armações). Este apoio deverá ser atribuído sob forma pontual, no

montante de € 248,00 (duzentos e quarenta e oito euros), tendo como base o melhor

orçamento apresentado, nos termos do n.° 2, do artigo 9.° do mencionado

Regulamento.
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---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 disposto no Regulamento do Fundo Municipal de

Emergência Social de Nordeste.

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

ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE INCENTIVO Á NATALIDADE DO

CONCELHO DO NORDESTE

---Presente a informação subordinada ao assunto referenciado 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 datAutarquia proceder à análise das

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

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

as condições gerais para beneficiar do presente incentivo e o respetivo processo de

candidatura encontra-se devidamente instruído, tudo nos termos do artigo 5.° e do n.°

4 do artigo 6.° do Regulamento em apreço.

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

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
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estipulado anteriormente, tem direito a um apoio, Guio valor não deverá ultrapassar a

quantia de €50,00 (cinquenta euros).

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

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

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

utilização do mesmo.”

---Assimtemos:

---Tatiana Alexandra Medeiros Lopes - € 300,00 (trezentos euros);

Lúcia de Fátima Meio Câmara - € 300,00 (trezentos euros).

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

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

informação, ao abrigo do disposto no Regulamento Municipal de Incentivo à

Natalidade do Concelho do Nordeste.

---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃOIABERTURA DE CONCURSO

PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS DO ENSINO

SUPERIOR

---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 supra mencionado, cumpre-me informar V. Exa. do

seguinte:

---Está em vigor o REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A

ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, destinado a estudantes do ensino superior

oriundos de famílias economicamente mais carenciadas, com o objetivo de ultrapassar

as dificuldades socioeconómicas que dificultam o acesso àquele ensino.

---Atendendo que o n.° 1 do artigo 2.°, do mencionado regulamento estabelece que a

apresentação de candidaturas terá lugar no mês de outubro, é necessário que a

Câmara Municipal delibere sobre a intenção de abertura de concurso público para este

fim.

---Caso se confirme esta intenção, a Câmara Municipal deverá, nos termos do n.° 2 do

referido artigo, publicar ampla e atempadamente a abertura do concurso, prazos e

condições de admissão de candidaturas, assim como os seus resultados, definindo um
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prazo para eventuais reclamações.

---A Câmara Municipal poderá atribuir anualmente o máximo de cinco bolsas de

estudo, no montante de € 1.100,00 (mil e cem euros) cada, devendo ser pago em

duodécimos (n.° 1 do artigo 1.0 e n.° 1 do artigo 2.°).

---A Autarquia poderá, sempre que razões de natureza orçamental o justifiquem,

alterar o número de bolsas de estudo a conceder anualmente, sendo que a atribuição

do número de bolsas pressupõe o cumprimento integral da Lei dos Compromissos e

Fundos Disponíveis (n.°s 3 e 4 do artigo 1.°).

---É o que me cumpre informar, pelo que coloco o assunto à sua superior

consideração.”

---A Câmara deliberou, por unanimidade abrir concurso público para atribuição de

cinco bolsas de estudo a alunos do ensino superior, no âmbito do “Regulamento para

Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino Superior”, sendo o montante de

cada bolsa de estudo de € 1.100,00, a pagar em duodécimos.

---Nos termos do disposto no artigo 2.° do mencionado Regulamento, a Câmara

deliberou ainda, por unanimidade definir que o prazo para apresentação das

candidaturas terá início no próximo dia dois de outubro e termo no dia 9 de novembro.-

---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.° 75/201 3, de 12 de setembro.

---FAM - FUNDO DE APOIO MUNICIPAL - PARECER RELATIVO À ~ REVISÃO

AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DO NORDESTE

---Presente o parecer referenciado em epígrafe, emitido pelo Fundo de Apoio

Municipal, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 31.° da Lei n.° 53/2014, de 25 de

agosto, na sua atual redação.

---A Câmara tomou conhecimento.

---NATÉRSIA DA CONCEIÇÃO VIVEIROS TORRES - PEDIDO DE PARECER

SOBRE CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO RÚSTICO

---Presente um requerimento apresentado por Natérsia da Conceição Viveiros Torres,

residente na Estrada Regional n.° 13 - A, freguesia de Achadinha, concelho de

Nordeste, solicitando nos termos no disposto no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de
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setembro, alterada e republicada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto, parecer sobre

a constituição de compropriedade do prédio rústico, com a área de 670 m2, sito à Fajã

do Araújo, freguesia e Coricelho de Nordeste, que confronta a norte e poente com

Manuel Correia Machado, sul com José do Rego Meio e nascente com Servidão,

inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Nordeste sob o artigo 77 e descrito na

Conservatória do Registo Predial de Nordeste sob o número 1605.

---O prédio ficará em regime de compropriedade numa proporção de 1/2 para cada um

dos seguintes comproprietários:

---Jonathan Jean Philipe Jossart;

---HenryWilliamRHoeK.

—-A Câmara deliberou, por unanimidade, com base na informação da Sra. Arquiteta

Lihana Ferreira, emitir parecer favorável à compropriedade do prédio acima

identificado, desde que não haja divisão física do mesmo.

---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 - GRAVAÇÃO ÁUDIO DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL----

---Presente a proposta referenciada em epígrafe, subscrita pelos Vereadores do

Partido Socialista nesta Câmara Municipal, cujo conteúdo a seguir se transcreve:

---“De acordo com o artigo 87.° da Lei n° 169/99 de 18 de setembro, os vereadores

eleitos pelo Partido Socialista apresentam a seguinte proposta para que seja presente

na ordem do dia da próxima reunião de câmara.

---Uma vez que todos os nordestenses devem ter conhecimento de todo o

funcionamento da autarquia e como é gerida pelos seus protagonistas eleitos;

---Uma vez que na passada reunião do dia 3 de setembro do corrente ano, surgiu um

incidente, que posteriormente foi exposto à comunicação social, com argumentos

diferentes por cada um dos intervenientes, se existissem gravações do momento,

poder-se-ia comprovar o que realmente sucedeu. Desta forma os nordestenses

ficariam elucidados, sem margem para dúvida e conhecedores do modelo de reunião

atualmente utilizado pelos eleitos locais.

---Uma vez que as gravações áudio vão facilitar também, a elaboração da respetiva

ataeporquemaredige.
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---Uma vez que o anterior executivo já tinha adquirido um gravador profissional que

está á responsabilidade do gabinete de cultura e comunicação e a despesa desta

atividade é praticamente nula, os vereadores eleitos pelo Partido Socialista vêm

solicitar que este executivo autorize e divulgue através do sítio na internet do

município, as gravações de todas as reuniões ordinárias e extraordinárias do executivo

camarário.

---A Câmara deliberou, por maioria recusar a presente proposta, com os votos contra

do Sr. Presidente da Câmara e dos Srs. Vereadores Luis Jorge Borges Fernandes e

Marco Paulo Rebelo Mourão e com um Voto a favor do Sr. Vereador Carlos Alberto

MedeirosMendonça.

---De seguida, o Sr. Vereador Carlos Mendonça ditou para a ata a seguinte declaração

devoto:

---“O vereador do Partido Socialista lamenta que o PSD se esconda dos nordestenses,

escondendo, com a não aprovação desta proposta de, como está gerindo a autarquia

do Nordeste.

---Lamentamos ainda que o PSD nesta autarquia não tenha a capacidade de mostrar

aquilo que tem sido o seu modo de fazer política no poder local e em especial como

age com a oposição durante as reuniões de câmara. Durante os últimos quatros anos

do executivo Socialista, o PS abriu-se como nunca à comunidade nordestense,

aproximando o poder local às populações, através do agendamento mais adequado à

participação dos nordestenses nas Assembleias Municipais que decorreram por todas•

as freguesias. Do mesmo modo foram criadas as presidências abertas em todas as

freguesias, disponibilizando os serviços da autarquia às populações nas suas próprias

freguesias.

---Sabemos ainda que estas gravações seriam de enorme utilidade para os relatores

das respetivas atas dos mesmos e evitava ainda, dúvidas perante comportamentos

não desejados em reuniões de Câmara Municipal como o que já sucedeu num

passado recente, algo que nunca se sucedeu no mandato anterior.

---Com esta não aprovação por parte do PSD de gravar as reuniões de câmara e

promover a sua divulgação pelos nordestenses, abrindo assim o poder local aos

nordestenses com mais clareza na gestão e funcionamento, o PSD mostra mais uma

vez receio de confrontos políticos e receios de perder o populismo reconhecido em

Nordeste, 1 de outubro de 2018

Página 14 de 16



Câmara Municipal do Nordeste

todo o concelho. O populismo do PSD Nordeste não se compadece de forma alguma

com a democracia que todos desejamos e com a clareza e daquilo que é dirigir os

destinosdoNordeste.”

---No seguimento da apresentação da referida declaração de voto, o Sr. Presidente da

Câmara também ditou para a ata o seguinte texto.

---“Nós temos conhecimento que durante quatro anos passados, o Sr. Vereador Carlos

Mendonça teve a oportunidade de propor e aprovar esta proposta. facilitando-se assim

os relatos das atas, mas também o esclarecimento democrático a todos os

nordestenses. Os mesmos custos que alegou em anos anteriores para implementar as

gravações são os mesmos para este executivo.

---Este executivo prima pela democracia, respeita todos os nordestenses e não só

alguns. Não entendo as afirmações do Sr. Vereador Carlos Mendonça como sendo um

executivo que não transmite clareza perante os nordestenses, prova disso está o

atendimento constante duas vezes por semana aos munícipes e também sempre que

é abordado para resolução de algum problema, ao contrário do que aconteceu nos

últimos quatro anos. Afirmo ainda que este executivo prima pela legalidade,

transparência, situação esta que fica comprovada nos registos das atas e no site do

Município.

---Faz hoje um ano que este executivo ganhou as eleições e tem defendido sempre a

democracia no Nordeste e o direito de opinião de todos os nordestenses.

---Não tem e nunca teve nenhum confronto com qualquer força politica para bem de

todos os nordestenses.”

---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:

---Licenciamento de Obras Particulares

---Construção de moradia — Ana Rosa Amaral da Silva, freguesia de Nordeste;

---Alteração e ampliação de casa de recolha de alfaiais agrícolas e adaptação a

moradia — António Fernando Pacheco de Sousa, freguesia de Santo António de

Nordestinho.

---A Câmara tomou conhecimento.
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---BALANCETE — RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

---Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia vinte e cinco de setembro

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

---Operações Orçamentais - € 1.456.819,28 (um milhão quatrocentos cinquenta e seis

mil oitocentos e dezanove euros e vinte e oito cêntimos);

---Operações não Orçamentais - € 31.054,59 (trinta e um mil cinquenta e quatro euros

e cinquenta e nove 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 onze horas e vinte minutos, o Sr.

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,

o&. 7k~~ Ç~~tucca- d~c Coordenadora

Técnica da Secção de Expediente, qup a redigi e subscrevi.

rPa,t~ clflkita P~~t~3
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