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Exmo.s Senhores 
Vereadores pelo Partido Socialista 
na Câmara Municipal de Nordeste 

 

 

ASSUNTO: RESPOSTA AO VOSSO PEDIDO DE INFORMAÇÕES. 

N.º 23 A 

23/07/2018 

 

Exmo.s Senhores Vereadores pelo Partido Socialista, 

Relativamente ao pedido de informações efetuado por Vossas Excelências, 
com o registo nº 1097 dos serviços camarários, cumpre-me informá-los de que o 
Centro Desportivo e Recreativo do Concelho do Nordeste não apresentou o 
Relatório Final da execução do contrato até 31 de janeiro de 2018, uma vez que, 
esta associação, como os senhores bem sabem, esteve inativa durante os últimos 
quatro anos e como tal durante esse período não celebrou qualquer Contrato 
Programa com este Município. 

No que concerne à alínea b) do vosso pedido informo-os que os elementos 
solicitados se encontram nos serviços do Município e disponíveis para efeitos de 
consulta. 

Sobre o teor da alínea c) do vosso pedido de informações, a opção por 
esta instituição para desenvolver, em parceria com o Município, os eventos 
desportivos não federados no Concelho prendeu-se por razões de interesse 
público, por conhecida e reconhecida qualidade do seu corpo dirigente no 
desempenho de atividades similares com manifesto interesse para a comunidade 
Nordestense. 

No que se refere à alínea d) do vosso pedido, no montante atribuído ao 
Centro Desportivo e Recreativo do Concelho do Nordeste está contemplada a 
remuneração dos coordenadores do Centro Desportivo e Recreativo do Concelho 
do Nordeste, 650 euros para o Dr. Hélder Camarinha e 350 para o Sr. Jorge 
Lopes que, por sinal, juntos auferem um valor inferior ao que era auferido pela 
técnica do então Gabinete de Desporto. Acresce ainda que, ao contrário do que 
anteriormente sucedia com a técnica do Gabinete de Desporto que acrescia à sua 
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remuneração os Subsídios de alimentação e férias, os atuais responsáveis pelo 
desporto não federado do Concelho não recebem qualquer tipo de subsídio.  

No que diz respeito à alínea e) do vosso pedido cumpre-me informá-los 
que o mesmo se passa por questões de confiança, proximidade da parceria, 
interesse público, conveniência de serviço na proximidade de espaço e contacto 
com a parceria estabelecida entre as duas instituições, sempre em prol dos 
superiores interesses dos munícipes. 
 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal do Nordeste 

 

 

(António Miguel Borges Soares) 

 


