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Câmara Municipal do Nordeste
ATA N.° 19
---Aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e catorze, nesta Vila de
Nordeste, edifício dos Paços do Município, Gabinete do Presidente, pelas dez horas,
reuniu ordinariamente a Câmara Municipal do Concelho de Nordeste, sob a
Presidência do Sr. Carlos Alberto Medeiros Mendonça, Presidente da Câmara,
estando presentes os Senhores Vereadores Rogério Cabrai de Frias, Sara Raquel
Mendonça de Sousa e Luís Dutra Borges.
---Faltou à reunião o Sr. vereador Milton Mendonça, por estar ausente do concelho
em representação da autarquia num evento.
---Secretariou a reunião a Secretária do Gabinete de Apoio à Presidência, Vânia da
Graça Araújo Ferreira, em substituição da Coordenadora Técnica da Secção de
Expediente, Maria de Deus Pacheco de Meio Franco, que se encontra em gozo de
férias.

—

-—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 três de Junho findo, a
qual foi aprovada por unanimidade.
ORDEM DO DIA
---ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

-

PROPOSTA DE

LEI N.° 232IXll 1 FUNDO DE APOIO MUNICIPAL
---Presente circular número setenta e seis, datada de vinte de junho findo, da
Associação Nacional de Municípios Portugueses, referente à Proposta de Lei n.°
232/XiI que cria o Fundo de Apoio Municipal (FAM).
---A Câmara tomou conhecimento.
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---ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

-

CONSELHO DE

CONCERNAÇÃO TERRITORIAL / ESTRATÉGIA PARA A REORGANIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
---Presente oficio número oitocentos e vinte e oito, datado de dezanove de junho
findo, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, referente à proposta de
Estratégia para a Reorganização dos Serviços de Atendimento da Administração
Pública.
---A Câmara tomou conhecimento.
---UNIDADE DE SAÚDE DA ILHA DE SÃO MIGUEL

—

ALTERAÇÃO DE HORÁRIO

1 ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA DO CENTRO DE SAÚDE DE
NORDESTE
---Presente ofício número SAI-USISM/2014/3101, datado de vinte e sete de junho
findo, da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel, no qual se informa o Município de
Nordeste da alteração do horário de atendimento dos Centros de Saúde da Ribeira
Grande, Nordeste e Vila Franca do Campo.

—

---A Câmara tomou conhecimento.
---COMISSÃO DE FESTAS DE LOMBA DA FAZENDA, PARÓQUIA DE NOSSA
SENHORA DA CONCEIÇÃO
Presente o convite da Comissão de Festas da Lomba da Fazenda, Paróquia de
Nossa Senhora da Conceição, no qual se convida o Sr. Presidente da Câmara a
incorporar-se na procissão em honra da sua Padroeira, que se realiza no dia três de
Agosto do corrente ano, pelas dezanove horas.
---Sobre este assunto, o Presidente de Câmara informou que foi contatado o sr.
Ernesto Cabral, assinante do convite pela comissão de festas, a sugerir que seja
convidado a câmara toda em vez de somente o presidente, de forma a estar
representado todas as forças politicas que compõem esta câmara. Mais informou
que após esta explicação, o sr. Emesto Cabral concordou com o proposto.
---A Câmara tomou conhecimento.
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---DIREÇÃO

REGIONAL

DA HABITAÇÃO

—

PEDIDO

DE

ISENÇÃO

DE

PAGAMENTO DE TAXAS
---Presente ofício número S-HABITAC/2014/3641, datado de vinte de junho findo, da
Direção Regional da Habitação e informação da Coordenadora Técnica da Seção de
Taxas e Licenças, Maria Gorete Dutra, sobre o pedido de isenção de pagamento de
taxas municipais inerentes as licenças de utilização relativas ás habitações
edificadas na Rua Direita, com os números de polícia 35A (lote 17) e 356 (lote 16),
no loteamento da Achadinha, freguesia de Achadinha.
---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido
acima mencionado.
---DIREÇÃO

REGIONAL

DA HABITAÇÃO

—

PEDIDO

DE

ISENÇÃO

DE

PAGAMENTO DE TAXAS
Presente ofício número S-HABITAC/2014/3641, datado de vinte de junho findo, da
Direção Regional da Habitação e informação da Coordenadora Técnica da Seção de
Taxas e Licenças, Maria Gorete Dutra, sobre o pedido de isenção de pagamento de
taxas municipais inerentes as licenças de utilização relativas ás habitações
edificadas na Rua Direita, com os números de polícia 35A (lote 17) e 358 (lote 16),
no loteamento da Achadinha, freguesia de Achadinha.
---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido
acima mencionado.
---VOTO DE PESAR

—

FILOMENA ALICE COSTA AMARAL ABRANTES

Presente Voto de Pesar, pelo falecimento de Filomena Abrantes, que se passa a
transcrever
---“A Câmara Municipal de Nordeste não podia deixar de apresentar um Voto de
Pesar pelo desaparecimento prematuro da Sra. Filomena Alice Costa Amaral
Abrantes.
---Com o desaparecimento de Filomena Abrantes, o Nordeste perdeu uma das
referências do artesanato nordestense, pois era reconhecida pelos Açorianos, na
Região e na Diáspora, através do trabalho que desenvolvia, há muitos anos, na Casa•
do Trabalho do Nordeste.
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---Colaborou, de forma voluntária e dedicada, também, na área da cultura, dando voz
ao Grupo Folclórico de São Jorge, da Vila de Nordeste.
---Filomena Abrantes, de 48 anos, faleceu de doença súbita, na madrugada do dia
um de Julho de dois mil e catorze. Era natural da Vila de Nordeste e residia na
localidade da Pedreira.
---Endereçamos, igualmente, à família enlutada, sentidos pêsames pela perda do seu
ente querido.
---Que este voto de pesar seja dado a conhecer aos familiares, Casa do Trabalho do
Nordeste, Grupo Folclórico de São Jorge e todas as juntas de freguesia do concelho
deNordeste.”
---A Câmara aprovou, por unanimidade, o Voto de Pesar pelo falecimento de
Filomena Abrantes nos termos propostos.
VEREADORES DO PSD

-

PROPOSTA 1 REALIZAÇÃO DE COROAÇÃO DO

DIVINO ESPÍRITO SANTO
---Presente proposta dos Vereadores do PSD para a realização de Coroação do
Divino Espírito Santo que passa a transcrever:
---“Em artigo de opinião publicado no jornal Açoriano Oriental de 22.03.2014, tive
oportunidade de comentar e dar algumas sugestões muito simples sobre eventos
para as festividades do concelho, os quais poderiam, caso o executivo camarário,
assim o entendesse, ser implementados.
-—Ademais, sabendo-se que a comemoração da elevação dos 500 anos do Nordeste
a concelho está associada às festividades do concelho, seria de todo interessante e
importante promover pelo menos uma grande festa do povo, merecendo ser, neste
caso, um projeto mobilizador que ajude a compreender melhor esta terra e as suas
gentes.
---Já que o Sr. Presidente da Câmara anunciou festas em regime de “low cost”, a
ideia consiste em fazer algo simples e de fácil e rápida execução.
---A ideia consiste em algo que se identifique com todo o povo do Nordeste, que seja
mobilizador de vontades, que congregue pessoas e que fundamentalmente
permaneça como fator de unidade de todos os nordestenses.
---Face ao exposto, sabendo-se que o culto do Divino Espírito Santo foi introduzido
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na região no século )& por altura dos Descobrimentos e ainda hoje tem a
caraterística enunciada no parágrafo anterior, “união” seria prestigiante para o
município realizar um cortejo deste cariz envolvendo todos os impérios
concelhios, culminando com a respetiva missa solene de coroação. Decerto que
neste dia a Vila de Nordeste abarrotará de gente.

---Os Vereadores do

Partido social Democrata (PSD) apresentam e gostavam de ver

aprovada a proposta de realização referida no parágrafo que antecede a este”.
---Considerando tratar-se de uma proposta dos vereadores do Partido Social
Democrata o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Vereador Rogério Frias.
---O Vereador Rogério Frias sublinhou as palavras constantes na proposta acima
transcrita e acrescentou que se trata de um evento de baixo custo que promoverá a
união entre os nordestenses e que já foi realizada anteriormente, com êxito, sendo
do agrado de todos.
---O Sr. Presidente perguntou ao Vereador Rogério Frias qual seria o melhor dia para
realização do evento em causa ao que lhe foi respondido que seria num Sábado ou
Domingo, dias que foram considerados ideais portodo o executivo camarário.
---De seguida o Sr. Presidente leu a nota que a seguir se transcreve:
---“Um dos princípios base da expansão quinhentista foi a propagação da religião
católica, não fosse as expedições da descoberta e povoamento acompanhadas de
um membro do clero (frades).

—

---No povoamento do Arquipélago dos Açores esta metodologia também foi adotada,
já escrevia Gaspar Frutuoso na sua obra “Saudades da Terra, Livro IV”, no século
XVI que

“. .

.tem a vila de Nordeste uma freguesia do bem-aventurado 5. Jorge... e

almas de confissão quinhentos e oitenta e quatro, das quais são de comunhão
quatrocentos e quarenta e quatro, povoada de nobre gente

.

---Com este excedo da obra de Gaspar Frutuoso, percebe-se que a fé do Povo
Nordestense se encontra enraizada desde o início do povoamento.

É

esta Fé que

acompanhou esta gente durante os quinhentos anos de vida deste povo. Foi a ela
que se agarraram nos momentos bons e principalmente nos momentos de aflição.------Importa referir que a realização de um evento a nível concelhio, que envolva de
modo abrangente toda a população do concelho sob o tema, Um Povo

—

Uma Fé,

está programado para a Agenda Cultural dos meses de Setembro, Outubro e
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Novembro que será divulgada no final do mês de Agosto. Por isso, a proposta
apresentada pelos vereadores do PSD com representação nesta Câmara Municipal,
para assinalar as crenças do nosso Povo merece total apoio. Apenas, propõe-se que
numa perspetiva de maior abrangência, se incluem

“

neste evento os romeiros, os

Foliões, cuja tradição remosta a centenas de anos atrás na história deste concelho;
também poderão integrar este evento, outros agrupamentos ou movimentos
diretamente ligados à Religião Católica”.
---Após a leitura da nota acima transcrita o Sr. Presidente apresentou uma proposta
de alteração à proposta dos Vereadores do Partido Social democrata que se passa a
transcrever:
---“PROPOSTA DE ALTERAÇÃO

À

PROPOSTA APRESENTADA PELO PSD:

“REALIZAÇÃO DE COROAÇÃO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO”
---O Presidente da Câmara Municipal, o Vice-Presidente e o Vereador a tempo inteiro
apresentam as seguintes propostas de alteração de acordo com a Lei n.° 75/2013 de
12 de Setembro e do respetivo artigo 6°, alínea n.° 3 do regimento da Câmara
Municipal de Nordeste para o Mandato 2009/201 3, ainda em vigor.
---ASSUNTO:

-

Nordeste a ViNa

Comemorações dos 500 anos de “Elevação do Logar do
—

Um Povo-Uma Fé.

---Face ao exposto, sabendo-se que o culto do Divino Espírito Santo foi introduzido
na região no século XV por altura dos Descobrimentos e ainda hoje tem a
caraterística enunciada no anterior parágrafo, “união” seria prestigiante para o
município realizar um cortejo envolvendo todos os impérios concelhios, romeiros
das freguesias do concelho, foliões, escuteiros ou outros agrupamentos ou
movimentos diretamente ligados à Religião Católica, culminando com a respetiva
missa solene de coroação.”
---A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração, proposto
pelo Presidente de Câmara, vereador Milton Mendonça e vereador Luís Dutra.
Aprovando de seguida por unanimidade a proposta dos vereadores do Partido Social
Democrata com a proposta de alteração apresentada pelos membros Carlos
Mendonça, Milton Mendonça e Luís Dutra.
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-—INFORMAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, NO ÂMBITO DAS
DECISÕES QUE PROFERIU NO USO DA COMPETÊNCIA QUE LHE FOI
DELEGADA PELA CÂMARA MUNICIPAL, SOBRE:—
—-Aprovacão de Alteracões Orçamentais—-------—-Foi aprovada a

6•a

----

—----—--—

—-——-------—--

Alteração ao Orçamento da Despesa no valor de €35.000,00

(trinta e cinco mil euros),respeitante ao ano de dois mil e catorze.—BALANCETE

—

RESUMO DIÂRIO DA TESOURARIA

—

—

-—Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia um de julho corrente,
tendo a Câmara tomado conhecimento que o saldo disponível era:

—

—-Operações Orçamentais € 1.673.673,68 (um milhão seiscentos setenta e três mil,
-

seiscentos e setenta e três euros e sessenta oito cêntimos);--—-——-Operações não Orçamentais

-

—-—

€ 114.376,47 (cento e catorze mil, trezentos e

setenta e seis euros e quarenta e sete cêntimos).—-——-

—----—---—

—-E por não haver mais nada a tratar e sendo onze horas e cinquenta e cinco
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,
que a redigi e subscrevi.~2~
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