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DL443/2020 -Pelo senhor Presidente foi apresentado o oficio nº4433 da Escola Básica e
Secundária da Calheta, onde é solicitado um apoio para deslocação à Ilha de São Jorge do
senhor Doutor Henrique Levy, o qual irá apresentar a obra da poetisa jorgense Marianna Belmira
de Andrade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do pedido de apoio em causa resulta como encargo para a Câmara Municipal o pagamento de
uma passagem aérea Ponta Delgada (São Miguel)/são Jorge/Ponta Delgada (São Miguel), cinco
refeições e estadia pelo período de cinco noites.--------------------------------------------------------------A Câmara Municipal aprovou por unanimidade e em minuta suportar as despesas referentes à
Jeslocação à Ilha de São Jorge, passagens aéreas, alimentação e estadia, do senhor Doutor
Henrique Levy para apresentação da obra da poetisa jorgense Marianna Belmira de Andrade.-----DL444/2020 - Pelo senhor Presidente foi apresentado a Proposta de Deliberação Nº19, de 4 de
novembro de 2020, sobre Elaboração de Regulamento de Apoio à. Natalidade do Município da
Calheta, na qual é solicitado à Câmara Municipal que seja autorizado o inicio do procedimento de
elaboração do Regulamento de Apoio à Natalidade e a publicitação do inicio do respetivo
procedimento, pelo prazo de 15 dias, na página eletrónica da Câmara Municipal e em edital a fixar
nos Paços do Concelho.--------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara aprovou por unanimidade e em minuta.--------------------------------------------------------------
DL445/2020 - Pelo senhor Presidente foi apresentado a informação interna nº0B/2020 da Área de
Património e Inventário, na qual é solicitado a aprovação, por parte da Câmara Municipal, dos
autos de abate dos bens móveis pertencentes ao município, anexos à presente informação.---------

A Câmara aprovou por unanimidade e em minuta autorizar a proposta de abate dos bens móveis
constantes da listagem em anexo à informação interna nº0B/2020 da Área de Património e
1 nventá rio.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DL446/2020- Pelo senhor foi apresentado o oficio do Clube Desportivo Escolar do Topo, o qual já
fora presente a reunião de Câmara de 13/10/2020, onde foi deliberado por unanimidade solicitar
informação à Á rea de Gestão Financeira da Câmara Municipal de Calheta sobre qual a
disponibilidade financeira da autarquia para atribuição de apoios às instituições desportivas do
Concelho, de forma a se poder fazer uma proposta de cabimento para o Clube Desportivo Escolar
do Topo, bem como para o Futebol Clube de Calheta.-----------------------------------------------------------

Por informação da Área de Gestão Financeira da Câmara Municipal de Calheta foi dado
conhecimento que a GOP por onde é atribuído este tipo de apoio não tem saldo suficiente, sendo
que solicitam informação sobre qual o valor a atribuir a cada uma das instituições desportivas para
dotar a GOP dos valores necessários á atribuição do apoio.----------------------------------------------------
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Pelo senhor Presidente foi proposto a atribuição de um apoio financeiro ao Clube Desportivo
Escolar do Topo no valor de 3.000,00€ (três mil euros), e ao Futebol Clube de Calheta no valor de
1 O. 000, 00€ (dez mil euros).--------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara aprovou por unanimidade, sendo que o assunto deverá ser presente a nova reunião de
Câmara para ratificação da deliberação tomada, face à presença do devido cabimento da
despesa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DL447/202O -Pelo senhor Presidente foi apresentado, para apreciação, um pedido de apoio,
requerido pela Escola Básica e Secundária da Calheta, para aquisição de alguns equipamentos
lú dicos que se destinam ao parque infantil dos alunos do pré-escolar e do 1º ciclo.---- ----------------Pelo senhor Presidente foi dito que o pedido de apoio em causa lhe deixava algumas duvidas,
uma vez que a tutela da educação pertence ao Governo Regional e não às Câmaras Municipais, e
que os mesmos deverão ter verbas próprias para equipamentos recreativos/desportivos a instalar
nas escolas de ensino público da região.-------------------------------------------------------------------------Pelo senhor Vereador Victor Fernandes foi dito que a Câmara Municipal deveria tentar perceber
qual a posição da Secretaria Regional da Educação na aquisição deste tipo de equipamentos, e
que então em função daquilo que for informado a Câmara decidirá qual o apoio a conceder.--------A Câmara Municipal deliberou por unanimidade que seja solicitada informação à Escola Básica e
Secundária da Calheta de qual a posição da Secretaria Regional da Educação relativamente à
aquisição dos equipamentos lúdicos propostos.------------------------------------------------------------------

Paços do Concelho da Calheta, 7 de dezembro de 2020

O Presidente

()i,.

p

.

1

Décio Natálio Almada Pereira

