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Câmara Municpal do Nordeste

ATA N.°45

—-Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e dezanove, 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, Luís Jorge Borges Fernandes, Marco Paulo

Rebelo Mourão e Luís Dutra Borges.—-—----—------—--—-- ——-----—

—-Faltou a Sra. Paula Torres Tavares, em substituição do Sr. Vereador Carlos alberto

Medeiros Mendonça.------—-——— —-----— —-------------------—

—-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 sete de junho corrente, a qual foi

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

ANTES DA ORDEM DO DIA - — —

—-O Sr. Vereador Luís Dutra pediu a palavra para questionar e tecer algumas

considerações de interesse para o concelho:------—-------———

—-Fez alusão à rampa de acesso ao adro da Igreja de Santo António de Nordestinho,

propondo a sua melhoria, de acordo com imagens 3D que apresentou na ocasião,

dizendo que a existente nada dignifica o espaço, considerando tratar-se de um dos

dois melhores adros do concelho;— —

—-A razão pela qual foram colocadas manilhas no leito da ribeira junto à ponte da zona

balnear da Boca da Ribeira e o que referiu a Direção Regional do Ambiente em

relação a esta situação; —--—---———-—- — ——-— — —

—-Se este executivo tinha conhecimento da polémica existen e sobre o depósito de lixo
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nas contentores colocados na zona da Conceição, freguesia de Lomba da Fazenda,

junto a um estabelecimento comercial, porque lhe tinha sido transmitido que, quando

algum munícipe deposita lixo no referido contentor, um funcionário do estabelecimento

de restauração (Cardoso) da zona retira o mesmo dos contentores, como se o

contentor se destinasse exclusivamente áquele estabelecimento;

---Observou que na Canada da Escola, freguesia de Lomba da Fazenda tem um

monte de lixo de limpezas, matéria essa que, no anterior executivo foi alvo de

sistemáticas reclamações, questionando por isso se o Sr. Presidente da Câmara tem

tido esse tipo de queixa ou será que o assunto era um problema de lixo ou do Carlos

Mendonça; —

~~~Disse ainda que era provável que o Sr. Presidente da Câmara em conversa que

teve com um beneficiário de um apoio concedido por esta Câmara Municipal, onde lhe

deu cópia da respetiva ata, tenha desvirtuado o comentário que o Sr. Vereador Carlos

Mendonça fez sobre o assunto. Referiu que esta atitude dava a entender que o Sr.

Presidente estava com a intenção de colocar as pessoas umas contra as outras.

---Às questões colocadas o Sr. Presidente da Câmara respondeu:

---Sobre a alteração da rampa do adro da Igreja de Santo António de Nordestinho, o

Sr. Presidente da Câmara pediu ao Sr. Vereador Luís Dutra para lhe enviar as

referidas imagens, para efeitos de consultar a Diocese, bem como a respetiva

Comissão Fabriqueira, para equacionar o assunto em termos orçamentais, e que após

a obtenção dos referidos pareceres o assunto seria novamente alvo de apreciação na

reunião deste órgão.

---Quanto às manilhas, esclareceu que se tratava de uma situação provisória e que

teve como intuito facilitar o acesso de viaturas à zona balnear aquando das respetivas

obras de beneficiação e para instalação de uma roulotte para venda de bebidas, por

parte de um particular, afirmando também que a Direção Regional do Ambiente não

tinha conhecimento da situação, mas sendo esta provisória a qualquer momento se

poderiaretirar.

---Quando ao depósito de lixo nos contentores existentes nas imediações de um

estabelecimento de restauração, na freguesia da Lomba da fazenda, referiu que os

mesmos eram públicos, explicando que a Nordeste Ativo tinha optado por colocar na

zona um contentor para depósito de resíduos, considerando a exigência do delegado
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de saúde, mas o que se tem vindo a verificar é que as pessoas ao fim de semana

também colocam os resíduos domésticos nos contentores existentes, em vez de os

acondicionar nas suas moradias. —

---Acrescentou ainda que a Nordeste Ativo está a analisar a situação e outras

existentes no concelho e estava mesmo a ponderar a hipótese de retirar os referidos

contentores, embora estando ciente do prós e contras do impacto desta decisão.

---No que concerne ao lixo da Canada da Escola, na freguesia de Lomba da Fazenda,

o Sr. Presidente da Câmara disse que nada tinha a ver com as “hipóteses”

apresentadas pelo Sr. Vereador Luís Dutra, explicando que quando é detetada alguma

situação, a mesma é reportada ao encarregado para que este providencie a sua

recolha, admitindo que por vezes aconteça que alguma situação não seja detetada

comarapidezdesejada.

—-Fez referência ainda que algumas pessoas não tem a verdadeira noção do que é ou

não da sua responsabilidade no que se refere ao destino final dos resíduos,

salientando que os munícipes também podem fazer o respetivo depósito no Aterro

Sanitário. — —

—-Abordou também que uma das soluções para a resolução deste assunto seria a

construção de um ecoponto subterrâneo, estando este executivo sempre numa

perspetiva de melhoria de diversos serviços, mas infelizmente a nível de investimentos

não é possível concretizar todos eles, dada a dimensão da empresa municipal,

entidade responsável por esta matéria.

---Quanto ao assunto do apoio concedido, o Sr. Presidente da Câmara esclareceu que

as atas eram públicas e que por vezes quando é apresentado nesta autarquia um

pedido de apoio para determinado fim, as pessoas pensam que o Município tem a

obrigação de resolver todos os problemas, fazendo por isso algumas exigências, daí a

necessidade que tem por vezes de esclarecer os beneficiários do porquê do montante

atribuído.

---Referiu ainda sobre o caso em concreto que verificava que para além de algumas

promessas que tinham sido feitas pelo anterior executivo, estranhava que sobre os

pedidos de apoio submetidos à aprovação deste órgão com toda a transparência

fossem proferidos comentários que considerava “vergonhosos” tais como: “ a família

não sabe gerir” “os apoios não são pagar isto ou aquilo”.-—
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---Seguidamente, interveio o Sr. Vereador Marco Mourão para congratular o Centro

‘Desportivo e Recreativo do Concelho do Nordeste que, em parceria com este

Município organizou a V Edição do Priolo Cup 2019, realçando que os respetivos

coordenadores começaram a trabalhar no evento há muitos meses atrás, pelo que era

de felicitar o trabalho de mérito desenvolvido pelos dois técnicos. Salientou que foram

muitas horas de trabalho para servir o concelho e as suas populações, tendo o próprio

padrinho do torneio, confidenciado que já tinha participado em vários torneios desta

natureza e que estava à vontade para dizer que o Priolo Cup do Nordeste era um

evento de grande dimensão, tendo por isso dado os parabéns pela organização do

mesmo.

---Deixou também uma palavra de apreço aos voluntários que abdicaram do seu fim

de semana para colaborarem neste evento que, para além de ser um torneio de

futebol, foi um momento de diversão, de recreio e de formação, salientando que neste

ano tiveram a colaboração de alguns alunos da Escola Básica e Secundária de

Nordeste, com idades compreendidas entre os 12 e os 14 anos, sendo de faixas

etárias idênticas às dos respetivos atletas, realçando a forma brilhante como se

portaram.

---Manifestou também a sua satisfação por terem participado 14 equipas no torneio,

em que três delas eram de fora da ilha, nomeadamente de Coimbra, São Vicente da

MadeiraeMadalenadoPico.

---Referiu também que estava prevista a participação de uma equipa da Ucrânia, mas

devido à logística da Sata, a mesma não se concretizou, apesar das diligências deste

Município, facto que lamentou.

---Por último disse que o objetivo tinha sido cumprido e essencialmente porque os

jovens atletas se divertiram, dentro de um espírito competitivo saudável, com fair play

e troca de experiências e vivências fora de campo.

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

que tinha constatado no torneio do Priolo Cup era que as equipas participantes

estavam ao mesmo nível em termos competitivos e que para definição dos respetivos

lugares de classificação teve-se por vezes de recorrer às grandes penalidades,

salientando por isso ter sido um campeonato equilibrado. Disse ainda estar muito

orgulhoso e satisfeito pela prestação da equipa do Clube União Desportiva de
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Nordeste no torneio do Priolo Cup que no seu entender merecia ganhar o

campeonato, dada a evolução que se verificou na mesma em relação ao ano transato,

salientando ser também fruto do trabalho dos atletas e dos técnicos.

ORDEM DO DIA

---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃO 1 ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO

ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS À
HABITAÇÃOINUNO ALBERTO AMARAL MELO

---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 Nuno Alberto Amaral MeIo, residente na rua da Canada, n.° 8,

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

Atribuição de Apoios à Habitação, destinado à realização de obras de beneficiação.---

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

se devidamente instruído, nos termos do n.° 1 da cláusula 4Y, do mencionado

regulamento.

---Estamos perante um agregado familiar composto por quatro elementos, a saber, o

próprio, a esposa e dois filhos menores, cuja subsistência depende do rendimento do

seu trabalho, como trabalhador independente e do rendimento do trabalho da esposa.

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

nomeadamente correção de humidades, colocação de portas interiores e porIa~

exterior, beneficiação de instalação sanitária e pinturas gerais, cujas obras estão

orçamentadas em 5.177,04 € (cinco mil, cento e setenta e sete euros e quatro

cêntimos), de acordo com orçamento anexo.

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

acesso previstas no n.° 1, da cláusula 3•a 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
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importante a atribuição de apoio no valor de 1.700,00 (mil e setecentos euros),

destinado à realização das referidas obras de beneficiação.

---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.

---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃO 1 ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO

ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS À
HABITAÇÃOIANTONIETA MARIA DE MEDEIROS TAVARES PACHECO

---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 a munícipe Antonieta Maria de Medeiros Tavares Pacheco, residente na rua

Direita, n.° 106, freguesia de Achadinha, requereu apoio no âmbito do Regulamento

Municipal de Atribuição de Apoios à Habitação, destinado ã realização de obras de

beneficiação. —

—-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 apenas pela própria, cuja

subsistência depende da pensão de sobrevivência daquela.

---A munícipe reside em moradia da qual é coproprietária, que necessita de obras de,

beneficiação, nomeadamente intervenção ao nível da cobertura (revisão da estrutura

de madeira existente e substituição de telha), cujas obras estão orçamentadas em

6.822,20 (seis mil, oitocentos e vinte e dois euros e vinte cêntimos), de acordo com

orçamentoanexo.

---Após análise da candidatura verificou-se que a 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

CâmaraMunicipaL —
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—-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 de obras de beneficiação.— —---- —---- — — —

—-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.— —---------- —---- — —

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

ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS À
HABITAÇÃO/MARIA ODETE CORREIA MELO ——— —

---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 a munícipe Maria Odete Correia Meio, residente na rua de 5. João n O 167,

freguesia de Salga, requereu apoio no âmbito do Regulamento Municipal de Atribuição

de Apoios à Habitação, destinado à realização de obras de beneficiação.----——----—---

—-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 quatro elementos, a saber, a

própria, o marido e dois filhos maiores, cuja subsistência depende do rendimento do

trabalho do filho e da prestação de subsidio de desemprego, do marido.

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

nomeadamente da instalação sanitária, correção de humidades e pinturas gerais. O

orçamento apresentado, no valor de 1.904,92 € (mil novecentos e quatro euros e

noventa e dois cêntimos), diz respeito apenas ao fornecimento de materiais

necessários para a execução das obras, considerando que a mão-de-obra ficará a

cargodafamília.--— —-----—- —----—----------- — ——------—

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

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

CâmaraMunicipaL —

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

importante a atribuição de apoio no valor de 1.800,00 (mil e oitocentos euros),

destinado à realização das referidas obras de beneficiação.

—-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. —

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

APOIO ÀS COLETIVIDADES DE CARÁTER RECREATIVO, CULTURAL,

RELIGIOSO E SOCIAL DO CONCELHO DO NORDESTE

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

Paulo Rebelo Mourão, cujo teor 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 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

---Filarmónica Estrela do Oriente, solicita apoio para despesas de funcionamento e

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;

---Sociedade Recreativa Filarmónica Imaculada Conceição, solicita apoio para as

atividades a desenvolver no corrente ano, funcionamento de um curso de Formação

Musical (Escola de Música), aquisição de fardas, beneficiação de instrumentos
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t
musicais e melhoria da qualidade artística da Filarmónica;

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

aquisição e reparação de instrumentos, aquisição de fardamento.

---Face ao exposto e ãs 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

seguintesfundamentos: — —

---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

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.----—

---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 o desenvolvimento de atividades com os utentes de todas as

valências da instituição, intercâmbios com outras instituições, conservação e

manutenção dos edifícios, deslocações e transportes, despesas de funcionamento

com os Centros de convívio e despesas de funcionamento das várias valências.

---Propõe-se a concessão de um apoio no montante global de € 5.500,00 (cinco mil e

quinhentos euros), sendo € 3.000,00 (três mil euros) para apoiar as referidas

atividades desenvolvidas pela Santa Casa tendo em conta a missão da instituição,

assim como as atividades desenvolvidas no âmbito do acompanhamento dos idosos,

promovendo o bem-estar dos mesmos, e €2.500,00 (dois mil e quinhentos 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
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Nordeste - Esta Associação solicita apoio para manutenção de viaturas, do edifício

sede, do elevador, instalação de gaz e equipamento de segurança contra incendio e

intrusão, despesas de funcionamento e desenvolvimento das respetivas atividades,

propõe-se a atribuição de um apoio no montante € 2.500,00 (dois mil e quinhentos

euros), considerando a atividade desenvolvida neste concelho em prol das crianças

com necessidades educativas especiais.

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

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

se a atribuição de um apoio no valor de € 400,00 (quatrocentos 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 despesas de deslocação do Grupo de Cantares “Vozes

do Norte”, grupo inserido na valência da área cultural daquela Associação, e despesas

de funcionamento das respetivas valências. 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.

---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 programa cultural do Grupo, propõe-se a atribuição de um subsídio

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 social do nosso Concelho.

---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 edifício sede, realização das

marchas de São João e do festival de Folclore, propõe-se a atribuição de um apoio no
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valor de € 2.000,00 (dois mfl euros), para despesas de funcionamento, marchas de

São João e festival de folclore, considerando a importância relevante do Grupo na

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

socialdonossoConcelho. —------

---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 o 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.

---Lions Clube de Nordeste - Solicita apoio para a realização das atividades do seu

plano de atividades de impacto social, publicação de livro comemorativo dos 25 anos,

receção dos jovens do campo internacional da Juventude Lions e confeção da

respetiva bandeira. Deste modo, propõe-se a atribuição de um apoio no montante de €

800,00 oitocentos euros) para apoio à confeção da bandeira do Lions Clube do

Nordeste, campo internacional da juventude, e despesas de funcionamento,

considerando a importância das atividades desenvolvidas no concelho do Nordeste &

suas populações, bem como a projeção que será feita do concelho do Nordeste no

âmbito da referida atividade.

---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 promoção de ações de sensibilização. 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 o
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desenvolvimento do Plano de atividades, ações de cariz social e aquisição de

equipamentos. 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 qelo referido Grupo, através da prática da modalidade.

---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 utensílios.

---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, aquisição de diverso material

e pagamento anual dos censos.

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

pede apoio para desenvolvimento das suas atividades, aquisição de material didático e

fardamento.

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

Concelho, proponho que seja atribuído 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.

---Fábrica da Igreja Paroquial de Lomba da Pedreira, Lomba da Fazenda, Santo

António, Algarvia, Santana, Achadinha e Salga - Solicitam apoio para as atividades

de índole cultural levadas 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, com exceção da Paróquia de Santana que

será de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), em virtude das comemorações do 150.°

aniversário da Paróquia, os quais serão pagos mediante a apresentação do
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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. —

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

---Comunidade das Irmãs Doroteias na Salga - Solicita apoio para o Projeto Social

de Desenvolvimento Local em Angola, Província da Huíla, Município da Matala, nas

aldeias de Freixiel, Mumbe, Kamphandji e Mucope, denominado “Açores em Saída

Missionária. Integra a missão um grupo de oito voluntários especializado em serviço

social, educação, saúde e pastoral/espiritual que irão apoiar os beneficiários do projeto

MELIKA concebido e implementado pelas Irmãs Doroteias em 1999. O Projeto visa o

desenvolvimento global das Comunas de Capelongo e Mulondo em geral e das suas

aldeias mais remotas em particular, através de várias ações, destacando-se a

formação de professores do ensino primário e a promoção da mulher rural. A missão

incidiu sobre: saúde, educação e pastoral. Além disso pretendem apoiar na construção

de fornos a lenha, em três aldeias onde não existe pão para as crianças tomarem o

pequeno-almoço.

---Considerando o interesse da iniciativa no ponto de vista solidário, os relevantes

serviços prestados e a projeção do nome do Nordeste, proponho que seja atribuido

um apoio no montante de € 500,00 destinado a custear parte das despesas inerentes

com a referida missão.

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

proposta.

---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

levadasacabo. —

—-Os valores a atribuir cumprem a regra contida na Iniciativa 4 do Plano de
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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

o saldo global.

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

---A Câmara deliberou, por maioria aprovar a presente proposta.

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

Borges Fernandes e Marco Paulo Rebelo Mourão.

---Absteve-se de votar o Sr. Vereador 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.--

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

MUNICIPAL DE ATIVIDADES DESPORTIVAS

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

Paulo Rebelo Mourão, cujo teor 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:

---Associação de Veteranos de Nordeste - Solicita apoio para o desenvolvimento do

Plano de Atividades, nomeadamente Intercâmbio com os veteranos de Canidelo,

Torneio Primavera e outros e ainda aquisição de um Kit. Propõe-se a atribuição de um

apoio no montante de € 600,00 (seiscentos euros), considerando que as atividades a

desenvolver irão contribuir para a fomentação da prática desportiva no referido
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escalão e para o desenvolvimento desportivo de todos os participantes. Outro apeto a

realçar é a promoção da qualidade de vída 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 2019/2020, onde irá participar nas provas da

Associação de Futebol de Ponta Delgada. 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 - € 10.500,00 (dez mil e quinhentos euros).

---Achada Futebol Clube - Solicita apoio para as respetivas atividades a desenvolver

na próxima época desportiva, nomeadamente na modalidade de futsal, com três

escalões: Juvenis, Juniores e Seniores. Pretendem ainda formar treinadores do

Concelho. 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 e sua participação na 2.~ Divisão Nacional — Série Açores,

propõe-se a atribuição de um apoio no valor de € 15.000,00 (quinze mil euros).

---Fazenda Sport Clube - Solicita apoio para o desenvolvimento do atletismo

adaptado e regular, futsal, Krav Maga e torneios desportivos. Considerando o

interesse das iniciativas a desenvolver, propõe-se a atribuição de um apoio no!

montante de € 3.500,00 (três mil e quinhentos euros).

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

---David Furtado Paiva - Solicita apoio para o projeto Rally para a época 2019, nos

termos do documento apresentado para o efeito, no qual vem referenciado a

calendarizaçâo das provas a participar no corrente ano.

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

Airlines; Rallye Sical; Rallye Ilha Azul; RalIye Lotus; RaIIye de Santa Maria; Rallye Ilha

Lilás; RallyePico.

---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
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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

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

o saldo globaL —

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

---A Câmara deliberou, por maioria aprovar a presente proposta.

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

Borges Fernandes e Marco Paulo Rebelo Mourão.

---Absteve-se de votar o Sr. Vereador 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.--

---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

Paulo Rebelo Mourão, cujo teor a seguir se transcreve:

—-“Considerando que nos termos do disposto na alínea u) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei
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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 as seguintes candidaturas.

---Sol Nascente — Associação Particular de Solidariedade Social - O projeto tem

como objetivo a divulgação e conhecimento de música popular e tradicional, dinamizar

as atividades do grupo de cantares, sendo esta uma oportunidade de aperfeiçoamento

do seu conhecimento na área musical. A deslocação para o continente português,

nomeadamente ao Algarve, terá lugar de 22 a 24 de novembro próximo e terá a

participação de 18 elementos, 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 correspondente a 4 passagens aéreas para o

destino requerido (Continente Português), a pagar contra a apresentação do respetivo

comprovativo (fatura, recibo e cartão de embarque).

---Filarmónica Eco Edificante - Pretende levar a efeito um intercâmbio cultural com a

Filarmónica Lira Madalense, de 19 a 24 de julho próximo, sendo o n.° de participantes

de 50, pelo que nos termos do artigo 17.° do Regulamento de Apoio à Mobilidade tem

direito a 6 passagens aéreas.

---Considerando o interesse público da iniciativa que será uma oportunidade de

partilha de experiências, conhecimentos e ideias e ainda uma forma de motivação

adicional especialmente para os músicos mais jovens, propõe-se um apoio

correspondente a seis passagens aéreas para o destino requerido (Pico), 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
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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

o saldo globaL

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

---A Câmara deliberou, por maioria aprovar a presente proposta.

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

Borges Fernandes e Marco Paulo Rebelo Mourão.

—-Absteve-se de votar o Sr. Vereador Luís Dutra Borges.

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

acordo como 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 sete, de seis de junho corrente, da

Nordeste Ativo E.M.,S.A. remetendo o documento referenciado em epígrafe, relativo

ao 1.0 trimestre do corrente ano, em cumprimento do disposto no artigo 42.°, alínea e)

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.

---NORDESTE ATIVO E.M.,S.A. — MINUTA DE CONTRATO DE COMODATO

---Presente o ofício número novecentos oitenta e nove, de dezoito de junho corrente,

da Nordeste Ativo E.M.,S.A. informando de que é proprietária do veículo ligeiro de

mercadorias da marca Toyota Hilux, com a matricula 48-RQ-1 1, com tração 4X4 e

cabine simples e que, atualmente as respetivas características não são as mais

adequadas aos serviços, que operam maioritariamente em meio urbano e com

necessidade de transportar simultaneamente mais de dois trabalhadores, salientando

que para os serviços executados pela referida empresa é indicado um veículo de caixa

aberta com tração às duas rodas e cabine dupla.

---Informam ainda que têm conhecimento que este Município possui um veículo ligeiro

de mercadorias, da marca Mitsubishi L200, com a matrícula 54-XO-72 e que é do seu

interesse a permuta da mesma pela viatura acima identificada, propriedade da

Nordeste Ativo, E. M,S.A..-
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---Considerando o exposto, e uma vez que os interesses e necessidades da ambas as

partes se entroncam, o Conselho de Administração da referida Empresa, na reunião

ordinária de cinco de junho corrente, deliberou propor a este Município a permuta das

referidas viaturas, nos termos da minuta do contrato de comodato que anexam.

-—A Câmara, considerando os argumentos apresentados, deliberou por maioria

concordar com a proposta de permuta de ambas as viaturas, bem como aprovar o

respetivo contrato de comodato.

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

Borges Fernandes e Marco Paulo Rebelo Mourão. —

---Absteve-se de votar o Sr. Vereador 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.--

---SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO - INFORMAÇÃO ASSUNÇÃO DE

COMPROMISSO PLURIANUAL

---Foi presente uma informação da Secção de Aprovisionamento, dando conta do!

despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara, no uso da competência que lhe foi

delegada pela Assembleia Municipal, relativo à assunção do compromisso plurianual

com a prestação de serviços de Auditoria Externa das Contas do Município,

adjudicado a Duarte Giesta & Associado, SROC, Lda, no valor total de € 10.500,00, a

pagar em dois anos económicos, conforme se indica:

-—Anode2Ol9-€3.150,00;

---Anode2O2O-€7.350,00.

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

---A Câmara tomou conhecimento da presente informação e deliberou, por

unanimidade, enviar a mesma à Assembleia Municipal. —

---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:
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---Foram aprovadas a g•a e a io a alteração ao Orçamento da Despesa, bem como às

Grandes Opções do Plano, nos valores, respetivamente de € 22.000,00 (vinte e dois

mil euros), € 10.550,00 (dez mil quinhentos e cinquenta euros), €40.000,00 (quarenta

mil euros) e €7.000,00 (sete mil euros). — —

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

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

---Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia dezassete de junho

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

—-Operações Orçamentais - € 3 066.800,30 (três milhões sessenta e seis mil

oitocentos euros e trinta cêntimos); —-------

---Operações não Orçamentais - € 13.463,49 (treze mil quatrocentos sessenta e três

euros e quarenta e nove cêntimos) —

—-E por não haver mais nada a tratar e sendo onze horas, o Presidente declarou, em

nome da Lei, encerrada a reunião pelo que de tudo para constar se lavrou a presente

ata ue vai ser assinada pelo Sr Presidente e por m

Coordenadora

Técnica da Secção de Expediente, que a redigi e subscrevi.————— — —-

~
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