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Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.°30

---Aos dez dias do mês de dezembro 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, 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.

---ATA DA REUNIÃO ANTERIOR

---Foi lida a ata da reunião ordinária realizada no dia vinte e seis de novembro findo, a

qual foi aprovada por unanimidade.

ANTES DA ORDEM DO DIA

---Neste período, o Sr. Presidente da Câmara iniciou a sua intervenção com a leitura

de uma carta de agradecimento enviada pela Associação Humanitária dos Bombeiros

Voluntários do Nordeste, relativa à colaboração deste Município no Campeonato

Regional de Trauma, realizado no Concelho de Nordeste, de vinte e três a vinte e

cinco de novembro findo.

—-Informou ainda o elenco camarário que, no dia trinta de novembro findo foi

celebrada a escritura de compra e venda do prédio rústico sito ao Quarteiro, lugar da

Lomba da Pedreira, freguesia de Nordeste, ficando assim regularizada a situação da

implantação indevida do respetivo Parque Infantil e salvaguardada a respetiva

titularidade, realçando tratar-se de uma obra cofinanciada por fundos europeus. Ainda

nesse dia foi também outorgada a escritura de aquisição de um prédio urbano sito na

Feteira Grande, freguesia de Santana, permitindo assim a este Município realizar as

obras de beneficiação do imóvel, criando as devidas condições de habitabilidade para
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a família residente no mesmo.

---Ainda neste âmbito informou que o valor global de aquisição dos referidas imóveis

foi de € 29.000,00, sendo € 4.000,00 respeitante ao prédio rústico e € 25.000,00 ao

prédio urbano, realçando serem estes valores idênticos aos negociados em 2010.

---Seguidamente, interveio o Sr. Vereador Marco Mourão para congratular o Município

e respetivos funcionários pelo excelente trabalho desenvolvido na ornamentação desta

Vila, proporcionando a todos uma excelente abertura da época natalícia, com a

inauguração da iluminação no dia sete de dezembro corrente. Disse tratar-se de uma

mais valia para o concelho e para os nordestenses, onde foi visível a satisfação de

todos aqueles que puderam assistir a este evento. Informou também que no mesmo

dia teve inicio neste concelho o Epic Trail Rain, prova de 120 Kms, com saída da

Praça do Município, trazendo ao Concelho aproximadamente setenta atletas mais a

equipa organizadora. Tratou-se de uma prova de grande importância para o concelho,

considerando a promoção feita do Nordeste, a nível regional, nacional e internacional--

---Aproveitou ainda a ocasião para, em seu nome pessoal felicitar a Filarmónica

Imaculada Conceição pela comemoração dos seus cento e vinte e cinco anos, dizendo

tratar-se de um marco importante na história daquela instituição, fazendo ainda

referência ao papel fundamental de todas as direções e respetivos músicos no alcance

de tão importante efeméride.

---Felicitou também o Achada Futebol Clube, nomeadamente a equipa de Iniciados

daquele Clube por ter conquistado a Taça de Honra de 5. Miguel, sendo motivo de

grande satisfação, enaltecendo o esforço de todos os membros da direção,

treinadores, colaboradores e atletas do Clube que têm conseguido um apoio

incondicional não só das gentes da freguesia da Achada, como também de muitas

pessoas das diferentes freguesias do Concelho do Nordeste, pessoas essas que

acompanham, de forma entusiasta e ordeira, todos os jogos dos diferentes escalões

disputados pelo Achada Futebol Clube.

ORDEM DO DIA

---RELATÓRIO TRIMESTRAL DE MONITORIZAÇÃO DO PROGRAMA DE

AJUSTAMENTO MUNICIPAL
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---Presente o relatório referenciado em epígrafe, referente ao 3.° trimestre do corrente

ano, elaborado nos termos do disposto na alínea d) do artigo 9.° e artigo 29.°, ambos

da Lei n.° 53/2014 de 25 de agosto.

---A Câmara deliberou, por maioria aprovar o presente relatório e remeter o mesmo ao

Fundo de Apoio Municipal e Assembleia Municipal de Nordeste.

---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

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.

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

ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL

DE NORDESTEIJOSÉ FRANCISCO PACHECO SOUSA

---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 epígrafe, cumpre-me informar V. Exa. que o

munícipe José Francisco Pacheco Sousa, 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, resultante de fatores externos à sua

vontade, 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 do Sr.

José, com base nos fundamentos apresentados na informação social, anexa à

presente informação, e no Regulamento em apreço, julgo que o mesmo deverá
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!beneficiar do presente apoio, de modo a proceder a parte do pagamento da divida em

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

30000 (trezentos euros), nos termos do n.° 2, do artigo 9.° do mencionado

Regulamento. —

---O munícipe fica obrigado 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

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 NORDESTEILÚCIA MARIA MELO PERPÉTUA

---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 epígrafe, cumpre-me informar V. Exa. que a

munícipe Lúcia Maria MeIo Perpétua, 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•o do mesmo regulamento.

---A família encontra-se em situação de carência, resultante de fatores externos à sua

vontade, 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.

Lúcia, com base nos fundamentos apresentados na informação social e informação do

NAS de Nordeste, anexas à presente informação, e no Regulamento em apreço, julgo
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que a mesma deverá beneficiar do presente apoio, de modo a proceder ao pagamento

de divida em Agência Funerária. Este apoio deverá ser atribuído sob forma pontual, no

montante de € 185,00 (cento e oitenta e cinco 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 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 HABITAÇÃOIJOSÉ DE

MELO E MENDONÇA

---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 V. Exa.

que o munícipe José de Meio e Mendonça, residente na rua Vale de Paiva, n.° 34,

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 agrSgado familiar composto pelo próprio, pela esposa e por

três netos menores, cuja subsistência depende da Pensão de Reforma do requerente.

---O agregado reside em moradia própria, que necessita de obras, nomeadamente,

substituição de armação, obras gerais de beneficiação da instalação sanitária, e os

demais trabalhos inerentes a estas obras, nos termos de orçamento apresentado (em

anexo), no montante de € 6 641 .90 € (seis mil, seiscentos e quarenta e um euros e
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noventa cêntimos).-—-

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

acesso previstas no n.° 1, da cláusula 3Y 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 € 5.000,00 (cinco mil euros), destinado ã

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 Apoios à Habitação.

---EQUIPA DE SAÚDE ESCOLAR DA UNIDADE DE SAÚDE DE ILHA DE SÃO

MIGUEL — PARCERIA NA INTERVENÇÃO EM SAÚDE ESCOLAR NAS ESCOLAS

DO CONCELHO DO NORDESTE

---Presente um email, datado de dezasseis de novembro findo, da Equipa de Saúde

Escolar da Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, enviando informação e

documentação relativa à parceria de intervenção em saúde escolar nas escolas do

Concelho do Nordeste, nomeadamente sobre os projetos “Clube do Pequeno Almoço”,

“SMS©Água” e “Sexo sem Tabus”.

---A implementação do projeto “Clube do Pequeno Almoço” visa facilitar a inclusão

social e igualdade, bem como as ligações positivas entre a saúde, escola e famOia e

abrangerá cem alunos do ensino pré - escolar.

---Assim, no âmbito deste projeto pretendem fornecer dois pequenos almoços por

trimestre, sendo os dois primeiros financiados pela Câmara Municipal e os restantes!

pelos pais e encarregados de educação.

---No que respeita ao projeto “SMS~Água” pretendem promover a água como

elemento de companhia do dia-a-dia, com o objetivo de sensibilizar os jovens para a

importância do consumo de água potável e de adoção de comportamentos de

consumo mais responsáveis.

---Esta iniciativa terá como público alvo os alunos do 2.° e 3.° ciclos e ainda do
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secundário, que serão também convidados a realizarem pequenos vídeos, fotografias,

artigos, onde apresentem de forma criativa, as vantagens do consumo de água potável

para a saúde, trabalhos esses que serão divulgados numa exposição itinerante em

todos os municípios da ilha de São Miguel, com vista a reconhecer e dar visibilidade e

premiar o trabalho desenvolvido. —

---Assim, no âmbito deste projeto pretendem criar a “Brigada da Água”, através da

aquisição por esta Câmara Municipal das mochilas de distribuição de água com

dispensadores de copos de cartão reciclado, que serão transportados pelos alunos

que servirão a água no intervalo das aulas.

---Por se tratar de um projeto que envolverá não só a comunidade escolar, como

também a comunidade em geral, propõem a aquisição de uma Estação Portátil de

Água que ficará estacionada à entrada das escolas onde tiver a atuar as brigadas de

água.

---Sugerem também que as mochilas de distribuição de água e a Estação Portátil de

Água, sejam rentabilizadas pela Câmara Municipal nos seus eventos, nomeadamente

festivais de verão e nas zonas balneares.

---No que se refere à atividade “Sexo sem Tabus”, destinada aos alunos do

Secundário, incluindo os da Escola Profissional de Nordeste, propõem a colaboração

deste Município, através da cedência do Centro Municipal de Atividades Culturais e o

respetivo financiamento, sendo esta atividade desenvolvida no período letivo de 2019,

pelo que aguardam ainda o respetivo orçamento.

---A Câmara, considerando o interesse dos referidos projetos, deliberou por

unanimidade apoiar a iniciativa.

---O Sr. Vereador Carlos Mendonça não participou na votação do presente assunto por

se encontrar impedido, nos termos do disposto no artigo 69°, n.° 1, alínea a) e artigo

70.° do Decreto - Lei n.° 4/2015, de 7 de janeiro, por nele ter interesse,

nomeadamente por integrar a referida Equipa de Saúde Escolar.

—-Em cumprimento do preceituado no artigo 55.°, n.° 6 da Lei n.° 75/2013, de 12 de

setembro, o Vereador ausentou-se da sala no momento da discussão e da votação do

presenteassunto.
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---SECÇÃO DE TAXAS E LICENÇAS - INFORMAÇÃOIATUALIZAÇÃO DOS

VALORES DAS TAXAS MUNICIPAIS PARA 2019

---Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pela Coordenadora

Técnica da Secção de Taxas e Licenças, Maria Gorete Lopes Amaral Dutra, cujo

conteúdo a seguir se transcreve: —-

---“De acordo com o artigo 7.° do Regulamento da Tabela de Taxas e Outras Receitas

do Município do Nordeste, os valores desta deverão ser atualizados anualmente em

função da evolução do índice de preços do consumidor.

---Considerando que os valores atuais das taxas da referida Tabela entraram em vigor

no início do corrente ano, é chegada a altura de se proceder à atualização destes, a

fim de produzirem efeitos no início do próximo ano.

---Segundo dados fornecidos pelo Serviço Regional de Estatística dos Açores, através

do respetivo sítio na lnternet, constantes no documento em anexo, a taxa de variação

média nos últimos doze meses do Índice de Preços no Consumidor fixou-se em 1.52

% na Região Autónoma dos Açores.

---Para cumprimento deste imperativo legal, procedeu-se ao cálculo de atualização

dos quantitativos das taxas da Tabela, do que resultou os valores que constam na

tabela anexa, na coluna denominada ‘Proposto”.

---Assim, os referidos valores deverão ser aprovados apenas pela Câmara Municipal,

não necessitando de aprovação pela Assembleia Municipal, em virtude da atualização

que os originou se conter no âmbito do disposto no artigo 7? do Regulamento da

Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município do Nordeste.

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

---A Câmara deliberou por maioria aprovar a atualização dos valores das taxas

municipais a vigorar no ano de dois mil e dezanove, de acordo com a proposta

apresentada.

---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

Luís Dutra Borges. —
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---DANIEL DE TEVES MELO — PEDIDO DE PARECER NOS TERMOS DO

DISPOSTO NO ARTIGO 51.° DA LEI N.° 11112015, DE 27 DE AGOSTO

---Presente um requerimento, datado de trinta e um de outubro último, apresentado

por Daniel de Teves Meio, residente na Estrada Regional - Vale, n.° 18, freguesia de

Lomba da Fazenda, concelho do Nordeste, solicitando a emissão de parecer, nos

termos do disposto no n.° 3 do artigo 51.° da Lei n.° 111/2015 de 27 de agosto, para

efeitos de ser reconhecida pelo Serviço de Finanças de Nordeste a isenção de

Imposto Municipal Sobre Transmissões Onerosas de Imóveis, referente à aquisição do

prédio rústico de terra de cultivo, com a área de 1393 m2, sito na Fonte Velha ou

Junqueiras, freguesia de São Pedro de Nordestinho, concelho de Nordeste, inscrito na

respetiva matriz predial sob o artigo 142, confinante com prédio da mesma natureza,

propriedade do adquirente, inscrito na matriz predial da freguesia de São Pedro de

Nordestinho sob o artigo 1406.

---A Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo do referido preceito legal, emitir

parecer favorável à presente pretensão, considerando que a referida aquisição irá

contribuir para melhorar a estrutura fundiária da exploração, nos termos da informação

do IROA transmitida a esta Câmara Municipal através do ofício número mil e oitenta e

dois, de quatro de dezembro corrente.

---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.-

---ADELAIDE MARIA DE DEUS ROCHA PIMENTEL — PEDIDO DE PARECER

SOBRE ALTERAÇÃO DO NÚMERO DE COMPROPRIETÁRIOS DE UM PRÉDIO

RÚSTICO

---Presente um requerimento apresentado por Adelaide Maria de Deus Rocha

Pimentel, residente na Rua Dr. Hugo Moreira, n.° 8, 4. Dt.° Norte, freguesia de São

Pedro, concelho de Ponta Delgada, solicitando nos termos no disposto no artigo 54.°

da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.° 64/2003, de 23

de agosto, parecer sobre o aumento de comproprietários do prédio rústico de terra de

cultivo, com a área de 4.877 m2, sito ao Cavaco, freguesia de Santana, concelho do

Nordeste, que confronta a norte com José Resendes Nogueira, sul com Francisco

Macedo Albergaria, nascente com Grota do Cavaco e poente com Caminho do Mato,
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inscrito na matriz predial sob o artigo 99 e descrito na Conservatória do Registo

Predial de Nordeste sob o número 270.

---O prédio ficará em regime de compropriedade nas proporções abaixo indicadas para

cada um dos seguintes comproprietários:

---Herdeiros de Manuel Lopes Furtado — 159/364;

---Herdeiros de Natalina Rocha Soares — 5/13; —

---Adelaide Maria de Deus Rocha Pimentel — 5/112;

---Alberto da Rocha Furtado —5/112;

---Maria Rosa Lopes CabralFurtado—5/112;

—-Manuel Francisco da Rocha Furtado—5/112.

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

Liliana Ferreira, emitir parecer favorável, ao aumento do número de comproprietários

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.-

---H.S.N. — EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL DO CONCELHO DO

NORDESTE, E.E.M. — RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO

---Pressente o ofício número sessenta e nove, de cinco de dezembro corrente, da

H.S.N. — Empresa Municipal de Habitação Social do Concelho do Nordeste, E.E.M.,

remetendo em cumprimento do disposto na alínea g) do artigo 11.° dos respetivos

estatutos e artigo 1579 do Código das Sociedades Comerciais, o Relatório de

Liquidação, para efeitos de aprovação.

---Sobre este assunto, o Sr. Presidente da Câmara interveio para referir que com a

aprovação do presente Relatório de Liquidação será registado na Conservatória o

encerramento da liquidação da Empresa, ficando assim concluído este processo.

---Ainda sobre este processo, o Sr. Presidente da Câmara disse que, no âmbito do

acordo existente com o Governo Regional, a autarquia iria receber um milhão de euros

para pagamento das habitações sociais, tendo o Sr. Vereador Carlos Mendonça

questionado quais as habitações a que se estava a referir, ao que Sr. Presidente

respondeu serem as trinta e cinco habitações da Empresa Municipal HSN. O Sr.

Vereador Carlos Mendonça esclareceu que o protocolo existente foi para o apoio ao
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arrendamento, o qual foi negociado com o Governo Regional, pelo então Presidente

da Câmara Municipal, José Carlos Carreiro, tendo sido das poucas Câmaras

Municipais da Região Autónoma dos Açores que tinha optado pela modalidade de

apoio ao arrendamento, e que o seu executivo tinha alterado a modalidade de

comparticipação para apoio à construção, tendo assim surgido um apoio direto à

Banca no valor de 1.2 milhões de euros para abater a divida de habitação social.

---A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar o referido Relatório de Liquidação e

remeter o mesmo à Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação, com o pedido

de inclusão do presente assunto, na ordem do dia da sessão agendada para o dia

doze de dezembro corrente, depois de cumprido o estipulado no n.° 2 do artigo 50.° 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.-

---VOTO DE CONGRATULAÇÃO - FILARMÓNICA IMACULADA CONCEIÇÃO

---Presente o Voto de congratulação referenciado em epígrafe, subscrito pelos

membros deste executivo eleitos pelo Partido Social Democrata, cujo conteúdo a

seguir se transcreve:

—-“Fundada a 8 de dezembro de 1893, a Filarmónica Imaculada Conceição cumpre

neste ano de 2018 o seu 125.° aniversário. Ao longo dos seus 125 anos esta

instituição pautou o seu trabalho em benefício da Freguesia que a viu nascer,

promovendo, dinamizando e perpetuando o património musical, não só das gentes da

Freguesia da Lomba da Fazenda mas também da cultura Nordestense e Açoriana.

---Hoje, 125 anos passados continua a ser um referência da cultura Nordestense

difundindo-a pelas ilhas dos Açores, território nacional e, até, promovendo o Nordeste

eosAçoresnoestrangeiro.

---A Filarmónica Imaculada Conceição assume hoje um papel de relevo e importância

na cultura Nordestense. Cento e vinte e cinco anos volvidos, para além da divulgação

do património cultural do Nordeste, assume, também, um papel essencial no

crescimento e enriquecimento da população, nomeadamente, da população mais

jovem. É uma instituição de referência, servindo de escola às gerações mais jovens,

transmitindo-lhes o gosto pela música e pela cultura Nordestense, assim como,
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passando-lhes valores e ensinamentos para o seu crescimento enquanto pessoas,

enquanto Nordestenses.

---Pelo seu dinamismo, trabalho realizado junto das várias gerações de Nordestenses,

pela divulgação, promoção, enriquecimento da cultura Nordestense e pela importância

no panorama cultural do Concelho do Nordeste o Executivo da Câmara Municipal de

Nordeste propõe um voto de congratulação à Filarmónica Imaculada da Conceição da

Freguesia da Lomba da Fazenda, Concelho de Nordeste.

---Assim, nos termos aplicáveis, este Executivo propõe a aprovação deste VOTO DE

CONGRATULAÇÃO pelos 125 anos da Filarmónica Imaculada Conceição e que do

mesmo seja dado conhecimento à sua Direção, Direção Musical, Músicos da

Filarmónica Imaculada Conceição, Junta de Freguesia da Lomba da Fazenda,

Assembleia Municipal de Nordeste, Governo Regional dos Açores, aos Grupos

Parlamentares com assento na Assembleia Legislativa Regional dos Açores e

Assembleia Legislativa Regional dos Açores”.

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

---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.--

---VOTO DE CONGRATULAÇÃO - ACHADA FUTEBOL CLUBE

---Presente o Voto de congratulação referenciado em epígrafe, subscrito pelos

membros deste órgão executivo eleitos pelo Partido Social Democrata, cujo conteúdo

aseguirse transcreve:

---“Fundado a 19 de janeiro de 2006 e após uma paragem prolongada da sua atividade

desportiva o clube Achada Futebol Clube em 2013 reinicia a sua atividade desportiva

dedicando-se à modalidade de Futsal e, apesar da sua tenra idade, o clube tem-se

destacado no panorama regional na modalidade de Futsal nos vários escalões onde

tem competido.

---No dia 18 de novembro a equipa do escalão de Iniciados disputou a Final da Taça

de Honra de São Miguel da época desportiva de 2018/2019, tendo vencido a sua

congénere do Clube Escolar de Vila Franca do Campo pelo resultado de 4 a 2 e com

isso conquistado, brilhantemente, o referido Troféu.

---Ao longo dos seus poucos anos esta instituição tem pautado o seu trabalho em
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benefício da sua Freguesia e do Concelho do Nordeste, promovendo, dinamizando e

reforçando o panorama desportivo do Concelho do Nordeste, graças ao esforço de

todos os membros da direção, treinadores, colaboradores e atletas que do Achada

Futebol Clube fazem parte. O Achada Futebol Clube fruto da dedicação, ambição e

trabalho efetuado tem conseguido um apoio incondicional não só das gentes da

Freguesia da Achada mas também de muitas pessoas das diferentes freguesias do

Concelho do Nordeste, pessoas essas que acompanham, de uma forma entusiasta e

ordeira, todos os jogos dos diferentes escalões disputados pelo clube.

---No dia 18 de novembro de 2018 o Achada Futebol Clube, através da sua equipa de

Iniciados, conquistou a Taça de Honra de São Miguel da época desportiva de Futsal

de 2018/2019, enriquecendo a sua história e promovendo, uma vez mais, a sua

Freguesia da Achada e o seu Concelho do Nordeste.

:.~Pela conquista desta prova, pelo seu dinamismo, trabalho realizado junto da

população Nordestense, pela divulgação, promoção, enriquecimento desportivo e pela

importância assumida no panorama desportivo do Concelho do Nordeste o Executivo

da Câmara Municipal de Nordeste propõe um voto de congratulação ao Achada

Futebol Clube e à sua equipa de Iniciados pelo brilhante trabalho que têm feito e em1

especial pela conquista da Taça de Honra de São Miguèl da época desportiva de

Futsal de 2018/2019.

---Assim, nostermos aplicáveis, este Executivo propõe a aprovação deste VOTO DE

CONGRATULAÇÂO e que do mesmo seja dado conhecimento à Direção do Achada

Futebol Clube, Atletas da equipa de Iniciados, Treinador da equipa de Iniciados,

Ruben Soares, colaboradores Álvaro Raposo, Pedro Sousa e Mário João, demais

técnicos, colaboradores e atletas do clube, Junta de Freguesia da Achada, Assembleia

Municipal de Nordeste, Associação de Futebol de São Miguel, Governo Regional dos

Açores, aos Grupos Parlamentares com assento na Assembleia Legislativa Regional

dos Açores e Assembleia Legislativa Regional dos Açores.”

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

---Esta deiberação 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.—
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Câmara Municipal do Nordeste

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

DECISÕES QUE PROFERIU NO USO DA COMPETÊNCIA QUE LHE FOI

DELEGADA PELA CÂMARA MUNICIPAL, SOBRE: -

---Aprovação de Alterações Orçamentais:----- —---------—

---Foram aprovadas a 1V e 18•a alterações ao Orçamento da Despesa, bem como às

Grandes Opções do Plano, nos valores, respetivamente, de € 53.787,00 (cinquenta e

três mil setecentos oitenta e sete euros), € 920,00 (novecentos e vinte euros) e €

1.000,00 (mil euros). —----— —--------— — — —

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

---BALANCETE - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA —

---Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia quatro de dezembro

corrente, tendo a Câmara tomado conhecimento que o saldo disponível era:—---------
—-Operações Orçamentais - € 1.743 91791 (um milhão setecentos e quarenta e três

mil novecentos e dezassete euros e noventa e um cêntimos);----------- —

---Operações não Orçamentais - € 45.262,84 (quarenta e cinco mil duzentos sessenta

e dois euros e oitenta e quatro cêntimos). —-- —---—------- —

—-PERÍODO DE INTERVENÇÂO ABERTO AO PÚBLICO — — —

---Por ser esta a 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 trinta 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

c~i~ c4 r4~~
Coordenadora Tecnica da Secçao de Expediente, que a redigi e subscrevi ----—-

ri’
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