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Assembleia Municipal do Nordeste
ATA N.° 5
---Aos vinte e quatro dias do mês de abril, do ano de dois mil e catorze, em Santo
António de Nordestinho, edifício do Centro Cultural Padre Manuel Raposo, pelas
dezoito horas, reuniu em sessão ordinária a Assembleia Municipal do Concelho de
Nordeste, sob a presidência da Sra. Anabela Miranda Isidoro, Presidente da
Assembleia Municipal, estando presentes os membros Srs. João de Deus Andrade de
Sousa, Emílía Isaura Soares de Mendonça, Dinis Alberto Pereira Miranda, António
Carlos Teves Cabrai de Meio, Isabel da Conceição Alvernaz Meio Oliveira, Auditon
Manuel de Meio Moniz, Cláudio Ernesto Borges Botelho, Paulo César Pereira
Pacheco, Marco Paulo Rebelo Mourão, António Fernando Pacheco de Sousa, Nélia
Moniz Vaz, João de Deus Furtado Amaral, Zélia de Fátima Silva Amaral Teixeira e
Nuno Jorge Duarte Amaral.
---Por força do disposto no n.° 2 do artigo 42.° da Lei n.° 169/99, de 18 de setembro,
estiveram presentes os Srs. Luís Jorge Borges Fernandes, Presidente da Junta de
Freguesia de Nordeste, António Miguel Borges Soares, Presidente da Junta de
Freguesia de Lomba da Fazenda, José Miguel de Medeiros Mendonça, Presidente da
Junta de Freguesia de São Pedro de Nordestinho, José Nemésio Cabral Pacheco,
Presidente da Junta de Freguesia de Santo António de Nordestinho, Alexandra de
Fátima Barbosa Cabral Mestre, Presidente da Junta de Freguesia de Algarvia, Manuel
Francisco Cabral Costa, Presidente da Junta de Freguesia de Santana, Paulo Manuel
de Medeiros Franco, Presidente da Junta de Freguesia de Achada, António José
Cabral Medeiros, Presidente da Junta de Freguesia de Achadinha e Armado Correia
Vicente, Presidente da Junta de Freguesia da Salga.
—

—-—

—

—

—

—----—----—

—

—

---Assistiram ainda á sessão os Srs. Vereadores Rogério Cabral de Frias, Milton
Borges Pacheco Mendonça, Sara Raquel Mendonça de Sousa e Luis Dutra Borges.-----Secretariaram a sessão os Srs. Paulo César Pereia Pacheco e Isabel da Conceição
Alvernaz Meio Oliveira, 1.0 secretário e 2a secretária, respetivamente.—
---Verificada assim a presença de todos os membros que constituem a Assembleia
Municipal, a Sra. Presidente declarou, em nome da Lei, aberta a sessão.
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ANTES DA ORDEM DO DIA
---ATA DA SESSÃO ANTERIOR
---Foi lida a ata de sessão ordinária realizada no dia vinte e um de fevereiro último, a
qual foi aprovada por unanimidade.
---CORRESPONDÊNCIA
---A Assembleia tomou conhecimento do ofício número novecentos e cinquenta e
quatro, de quinze de abril corrente, da Câmara Municipal de Nordeste, enviando cópia
das atas das reuniões da Câmara Municipal realizadas nos meses de janeiro, fevereiro
e março do corrente ano, em cumprimento do disposto na alínea x), do n.° 1, do artigo
35.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
---COMEMORAÇÃO DOS 40 ANOS DO 25 DE ABRIL
---A propósito da efeméride referenciada em epígrafe, a D. Emília Mendonça leu um
texto alusivo à mesma, que se anexa à presente ata e da qual faz parte integrante
(Anexo A), e em simultâneo a Mesa da Assembleia procedeu à distribuição de cravos
atodos os presentes.
---VOTOS DE CONGRATULAÇÃO
---Nos termos da alínea b) do n.° do artigo 19.° do Regimento da Assembleia
Municipal, foram apresentados à Mesa da Assembleia os Votos de Congratulação que
se anexam à presente ata e da qual fazem parte integrante (Anexos B e C), referentes,
respetivamente à equipa de Benjamins do Achada Futebol Clube e à Comemoração
do 25 de Abril, tendo a Sra. Presidente da Assembleia colocado os mesmos à
apreciação e votação do órgão:
—-No seguimento da apresentação dos referidos votos de congratulação, o Sr. João de
Deus Sousa pediu a palavra para referir que nos termos do artigo 50.° da Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro só podiam ser objeto de deliberação os assuntos
incluídos na ordem do dia, e que para esta Assembleia Municipal pudesse deliberar
sobre os referidos votos de congratulação tinha de ser reconhecida a urgência do
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assunto por maioria de dois terços dos seus membros.------------------Em resposta, a Sra Presidente da Assembleia Municipal disse que estranhava as
dúvidas suscitadas sobre o assunto, uma vez que o regimento era claro e tinha sido
elaborado pelo Grupo de Trabalho criado para o efeito, com elementos de ambos os
partidos representados neste Órgão, acrescentando ainda que o referido documento
tinha sido objeto de discussão antes da sua aprovação na última sessão desta
Assembleia e não tendo sido suscitada qualquer questão sobre a matéria.
Colocado á votação o Voto de Congratulação pelos resultados obtidos pela equipa
de Futsal “Benjamins” do Achada Futebol Clube foi o mesmo aprovado por dezoito
votos a favor, cinco votos contra e uma abstenção:-------------------De seguida, votou-se o Voto de Congratulação alusivo ao 25 de Abril, tendo o
mesmo sido aprovado por dezoito votos a favor, três votos contra e três abstenções
---Seguindo-se um período de intervenções, no qual foram colocadas ao Sr.
Presidente da Câmara algumas questões e tecidas algumas considerações de
interessegeral:
---O Sr Armando Vicente pediu a palavra para felicitar a D. Emilia Mendonça pela
apresentação do texto alusivo ao 25 de abril, efeméride marcante na sua memória,
bem como o facto de alguém se ter lembrado falar neste órgão do acontecimento,
situação esta que nunca tinha acontecido no decurso dos doze anos que integra esta
Assembleia Municipal.-----------De seguida, interveio o Sr. João de Deus Sousa para dizer que o Órgão Executivo
já estava em funções há já algum tempo e que uma das promessas do Sr. Presidente
da Câmara era a reabertura da Estalagem dos Clérigos, apesar das dificuldades, aliás
generalizadas a toda a Região, dando origem ao encerramento de 10 unidades
hoteleiras, acrescentou que, enquanto o Governo Regional insistir na sua política
desastrosa de transportes aéreos seria muito difícil a reabertura da Estalagem dos
Clérigos.---—-----—---------------—----—
---O Sr. José Miguel Mendonça interveio para dizer que o Bebedouro da Zona do
Cabeço, o Largo da Rua Abel Dinis e o Caminho da Rachã, em S. Pedro de
Nordestinho encontram-se muito danificados devido á obra da Scut e que já tinha
reclamado junto daquela entidade a sua reparação, tendo obtido como resposta, de
que tudo o que havia sido acordado com a Autarquia tinha sido executado, e que
—

—--—

—

—---------------

—

—

—

—

—

—---------

—--—----—

—----—
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perante isto questionava como se podia resolver o assunto.
Seguidamente, foi dada a palavra ao Sr. Nuno Amaral que alertou para a queda de
pedras na Estrada Regional entre a Feteira Grande e Algarvia, referindo ainda que
deveria ser dado conhecimento do facto à Direção Regional de Ciência, Tecnologia e
Obras Públicas tendo em vista a resolução do assunto.
---O Sr. Dinis Miranda alertou para o mau estado em que se encontram alguns
caminhos agrícolas da freguesia da Achada, assim como para a necessidade do
alargamento de uma parte do Caminho do Lenho, o qual oferece perigo para os seus
transeuntes e ainda um muro de suporte, em estado de degradação, questionando por
isso se a Câmara tinha algum piano de intervenção para aquela zona.
---O Sr. Cláudio Botelho chamou à atenção para o estado de degradação em que se
encontra a Estrada Regional de ligação do Nordeste á Povoação, sendo esta uma via~
bastante utilizada por pessoas de um concelho que vão trabalhar para o outro e
também muito utilizada pelos truístas que visitam os nossos miradouros, questionando
se a Câmara Municipal e o Governo Regional já tinham diligenciado no sentido de
resolver a situação.
---Por último, a Sra. Nélia Vaz chamou á atenção para a necessidade da Câmara
Municipal adaptar o Regulamento dos Vendedores Ambulantes do Nordeste à nova
legislação que foi publicada em abril do ano transato, cujo prazo de atualização do
referido regulamento terminou em novembro de dois mil e treze e nada tinha sido
feito.
---Às questões colocadas o Sr. Presidente da Câmara respondeu:
---Relativamente à observação do Sr. João de Deus Sousa, sobre a reabertura da
estalagem dos Clérigos esclareceu que, aquando do início das suas funções definiu-se
prioritariamente reequilibrar as contas do Municipio, e que sobre o assunto abordado

já tinha reunido com o Grupo Bensaúde e com o Secretário Regional do Turismo de
forma a reestruturar a Estalagem dos Clérigos. Referiu ainda que o encerramento da
Estalagem dos Clérigos deveu-se à falta de toda uma dinâmica e de atividades no
Concelho, e não propriamente devido ao preço das passagens, como insinuado alguns
meses atrás. Relembrou ainda os inúmeros eventos desportivos a realizar no concelho
muito brevemente, alguns dos quais a envolver mais de 1000 atletas, como é o caso
do Copa Foot 21, em que parte destes poderiam ficar alojados no Concelho, bem
Nordeste, 24 de abril de 2014
Página 4 deli

4$
Assembleia Municipal do Nordeste
como e ainda o facto do dia da Região, este ano a celebrar no Nordeste, envolvendo
muitas individualidades que, caso a referida unidade hoteleira estivesse em
funcionamento de certeza ficariam instalados no nosso Concelho.----Quanto à questão levantada pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro
de Nordestinho, confirmou existir um levantamento dos caminhos danificados pela
obra da Scut, elaborado pelo Eng ° Tavares Vieira, mas que os locais enunciados pelo
referido autarca não estavam contemplados nesse documento No entanto, informou
que este executivo estava a fazer um novo levantamento de forma a solicitar a
colaboração do Governo Regional, para se diligenciar junto da Euroscut a respetiva
reparação.--—
——Registou o alerta do Sr. Nuno Amaral e que irá providenciar o envio de um oficio à
Direção Regional da Ciência, Tecnologia e Obras Públicas a solicitar a sua
intervenção neste assunto.————
—-Em relação à questão colocada pelo Sr. Dinis Miranda informou de que já tinha
recebido várias reclamações sobre o assunto, mas que de momento não era possível
avançar com o alargamento do troço referido. Questionou o facto de apenas terem
ficado 100 metros de caminho por alargar, e que o que iria fazer de imediato era
avaliar a situação e verificar a existência ou não de eventuais reclamações sobre a
matériaemquestão.----———-—
--Quanto à reparação do troço da Estrada Regional entre o Nordeste e a Povoação
informou de que está prevista o início da 1•a fase das obras em 2015.
-——Finalmente, quanto à chamada de atenção da Sra. Dra. Nélia Vaz informou que os
Serviços já estavam a trabalhar na adaptação do Regulamento dos Vendedores
Ambulantes à nova legislação, lembrando que para além disso havia taxas no mesmo
que careciam de fundamentação e que a autarquia já tinha adjudicado esse serviço a
uma empresa exterior. Alertou ainda que se o anterior executivo tivesse dado
cumprimento à legislação provavelmente neste momento estaríamos a aprovar o novo
Regulamento-—
—

—-—-———

—---—--------—

—

——-—-----—-—------------

—

—-

—----—

—

—

—-----—--—--—-—-

———

ORDEMDODIA

——-—

—

—--——--—
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---INFORMAÇÃO SOBRE A ATIVIDADE CAMARÁRIA, BEM COMO DA SITUAÇÃO
FINANCEIRA DO MUNICIPIO
Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.° 2 do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013,
de 12 de setembro, o Sr. Presidente da Câmara apresentou à Assembleia Municipal a
atividade camarária, bem como a situação financeira do Município, a qual foi remetida
a este árgão, através do ofício número novecentos e quarenta e um, de catorze de
abrilcorrente.
---APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE 2013
---A Câmara Municipal, no uso da competência que lhe confere o artigo 33.°, n.° 1
alínea i) da Lei n.° 75/2013 de 12 de setembro, submeteu á apreciação e votação
deste Órgâo os “Documentos de Prestação de Contas do Município”, relativos ao
período que decorreu de um de janeiro a trinta e um de dezembro do ano transato.

---Á exceção dos documentos

a seguir enunciados, que não foram elaborados por não

existir movimentos, todos os outros elencados no Anexo 1 da Resolução do Tribunal de
Contas n.° 4/2001, publicada no Diário da República, n.° 191, de 18 de agosto,
encontram-se integralmente elaborados, estiveram presentes nesta reunião, e ficarão
devidamente arquivados, e disponíveis para consulta quando para tal forem
solicitados:
Mapa dos Subsídios obtidos;
Mapa dos Ativos de Rendimento Fixo;
Mapa dos Ativos de Rendimento Variável;
Mapas de Fundos de Maneio;
Relação de emolumentos notariais e custas de execuções fiscais.
---Verificou-se que os documentos em apreciação acusavam na Receita Orçamental o
valor de €15.888.935,14 (quinze milhões oitocentos oitenta e oito mil novecentos trinta
e cinco euros e catorze cêntimos) e na Despesa Orçamental o valor de €
15.729.067,70 (quinze milhões setecentos vinte e nove mil sessenta e sete euros e
setenta cêntimos). No que concerne aos recebimentos das operações de tesouraria o
valor apurado foi de € 362.174,71 (trezentos e sessenta e dois mil cento e setenta e
quatro euros e setenta e um cêntimos) e quanto aos pagamentos das operações de
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tesouraria o valor apurado foi de € 305.080,01 (trezentos e cinco mil oitenta euros e
um cêntimo). O saldo da gerência anterior apresentava o valor € 77.765,15 (setenta e
sete mil setecentos e sessenta e cinco euros e quinze cêntimos), sendo que o saldo
da execução orçamental era de € 37.859,46 (trinta e sete mil oitocentos cinquenta e
nove euros e quarenta e seis cêntimos) e de operações de tesouraria de € 39.905,69
(trinta e nove mil novecentos e cinco euros e sessenta nove cêntimos), enquanto o
saldo para a gerência seguinte é de € 294.727,29 (duzentos e noventa e quatro mil
setecentos e vinte e sete euros e vinte e nove cêntimos), sendo que o saldo da
execução orçamental é de 197.726,90 (cento e noventa e sete mil setecentos e vinte e
seis euros e noventa cêntimos) e o de operações de tesouraria de € 97.000,39
(noventa e sete mil euros e trinta e nove cêntimos).
---Conforme consta no referido documento propõe que o resultado liquido apurado
para o exercício seja afeto a resultados transitados e que se proceda nos termos da
nota 273 do POCAL ao reforço da conta 571 reservas legais no valor minino de 5% do
resultado líquido do exercício.
---O Inventário de Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais e respetiva avaliação do
ano de dois mil e treze encontra-se discriminado nos mapas próprios dos documentos
emapreciação.------Após, o Sr. Presidente da Câmara, ter feito a apresentação dos documentos de
Prestação de Contas, foram os mesmos colocados à discussão, e não havendo nada
a observar, a Sra. Presidente da Assembleia determinou que se passasse à sua
votação, conforme determina o artigo 25.°, n.° 2 alínea 1) da já referida Lei n.° 75/2013
de 12 de setembro, tendo-se obtido o seguinte resultado: onze votos a favor e treze
abstenções.
---Foi ainda deliberado por maioria:
---1. Aprovar a proposta de aplicação do resultado líquido do exercício;
---2. Aprovar a presente deliberação 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.
—-De seguida os membros do Partido Socialista apresentaram a Declaração de Voto
que se anexa à presente ata e da qual faz parte integrante (Anexo D).
—

—----—--------------------

—----

—

—----

—----—

—

—

—----

—-

—--—-—----

—---------------------

—

—

—

—--—--—

—--—

—

—--—----

—
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---PROPOSTA DA 1? REVISÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O
ANO FINANCEIRO DE 2014
---Presente a proposta da 1 ~a Revisão das Grandes Opções do Plano deste Município
para o corrente ano no valor de € 1.451.581,22 (um milhão quatrocentos cinquenta e
um mil quinhentos oitenta e um euros e vinte e dois cêntimos), acompanhada da
apreciação técnica da Direção-Geral das Autarquias Locais, em conformidade com o
disposto na alínea b), do n.° 1 do artigo 10.° da Lei n.°43/2012, de 28 de agosto.
---A Assembleia tomou conhecimento e deliberou por catorze votos a favor e dez
abstenções, o seguinte:
---1. Aprovar o referido documento, no uso da competência que é conferida a este
árgão pelo artigo 25.°, n.° 1, alínea a) da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
---2. Aprovar a presente deliberação em minuta para efeitos de execução imediata, de
acordo com o que dispõe o n.° 3 do artigo 57.° do referido diploma.

—

---PROPOSTA DA »1.a REVISÃO DA RECEITA E DA DESPESA PARA O ANO
FINANCEIRO DE 2014
---Presente a proposta da 1 ~a Revisão da Receita e da Despesa deste Município para
o corrente ano no valor de € 1.300.216,77 (um milhão e trezentos mil duzentos e
dezasseis euros e setenta e sete cêntimos), acompanhada da apreciação técnica da
Direção-Geral das Autarquias Locais, em conformidade com o disposto na alínea b),
do n.° 1 do artigo 10.° da Lei n.° 43/2012, de 28 de agosto.
---A Assembleia tomou conhecimento e deliberou por catorze votos a favor e dez
abstenções, o seguinte:
---1. Aprovar o referido documento, no uso da competência que é conferida a este
órgâo pelo artigo 25.°, n.° 1, alínea a) da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
---2. Aprovar a presente deliberação em minuta para efeitos de execução imediata, de
acordo com o que dispõe o n.° 3 do artigo 57.° do referido diploma.
---RELATÓRIO DA AUDITORIA AO MUNICIPIO DO NORDESTE

—

DIVIDA PÚBLICA

E ENCARGOS PLURIANUAIS
---Presente o oficio número setecentos noventa e sete, de vinte e oito de março, da
Câmara Municipal de Nordeste, remetendo o relatório referenciado em epígrafe, nos
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termos do disposto na alínea o) do n.° 2 do artigo 35.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de
setembro.---—--—
---A Assembleia tomou conhecimento.
—--------—

—

—----—

—

—

—

—--—

—----

---RELATÓRIO SEMESTRAL AO AUDITOR EXTERNO SOBRE A SITUAÇÃO
ECONÓMIA E FINANCEIRA DO MUNICíPIO DO NORDESTE
---Para efeitos do disposto na alínea d) do n.° 3 do artigo 48.° da Lei n.° 2/2007, de 15
de janeiro, foi presente a informação sobre a situação económica e fínanceira do
Município de Nordeste, elaborada pelo auditor externo Duarte Giesta Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas Unipessoal, Lda., referente ao segundo semestre do ano
findo.—
-—A Assembleia tomou conhecimento.
—

—

—

——

——--———

——---

—

—

—--—

—------

———

—-PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DO SUPLENTE DO FISCAL ÚNICO DA
NORDESTEATIVO---——-----Presente o ofício número novecentos quarenta e dois, de catorze de abril corrente,
da Câmara Municipal de Nordeste, propondo a este Órgão a designação de Leopoldo
Alves & Associados Sociedade de Revisores Oficiais da Contas para o cargo de
fiscal único suplente da Nordeste Ativo, E.M. S.A., nos termos do disposto na alínea
e), n.° 2, do artigo 11.0 dos estatutos da respetiva Empresa Municipal e no n.° 3 do
artigo 26.° da Lei n.° 50/2012, de 31 de agosto.
-—A Assembleia tomou conhecimento e deliberou, por catorze votos a favor e dez
abstenções, o seguinte:
-—1. Aprovar a referida proposta;
---2. Aprovar a presente deliberação 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.—
——-—

—--——

———

—----—

—

———--

———

—

—

—

——--—

—

—-PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO
---Assistiram à presente sessão os seguintes cidadãos, residentes neste Concelho:
António Borges Machado, Filipe Ponte Sousa, Alcides Adelino Raposo Pacheco,
Ernesto Manuel Moniz Rebelo Paulo Jorge Vizinho Rebelo, Luís Jacinto Rebelo,
—--—--
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Eusébio Costa Medeiros, Renato Feleja Silva, José Manuel Furtado e Emanuel Torres
Raposo.
---Do público presente, apenas se inscreveu, nos termos do disposto do artigo 21.° do
Regimento da Assembleia Municipal o cidadão António Borges Machado, residente na
Rua D. Maria do Rosário, Vila de Nordeste, tendo colocado ao Sr. Presidente da
Câmara as seguintes questões sobre:
---Qual o montante exato da dívida do Município.
----A necessidade de esclarecer os cidadãos acerca da forma de reclamar junto do
Serviço de Finanças do valor patrimonial atribuído às suas moradias, uma vez que em
alguns casos a mesma não está conforme
---A necessidade de “formar” as pessoas que a Autarquia coloca ao serviço do
museu.
---Em relação às comemorações dos 500 anos do concelho sugeriu que se fizesse
uma festa que perdurasse no tempo e que não se limitasse apenas só a palestras.
---Por fim, disse que teria muito gosto em receber esta Câmara Municipal na Amizade
2000, à semelhança do que este órgão tinha feito a outras instituições da Lomba da
Fazenda, aquando da sua presidência aberta.
--Às questões colocadas, o Sr. Presidente da Câmara informou que a divida do
Município em 3lde dezembro de 2012 era de 37,4 milhões, de acordo com os dados
da 1 ~a auditoria feita às contas da Autarquia.
Quanto ao Museu, concorda em pleno com o sugerido pelo Sr. António Machado e
esclareceu que atualmente estavam, ao serviço do Museu, duas pessoas com o curso
de Turismo ministrado pela Escola Profissional de Nordeste.
Em relação ao convite para visitar a Amizade 2000 disse que ia fazer o possível por
agendaramesma.
---Sobre as comemorações dos 500 anos informou que as mesmas estão a decorrer
em todo o Concelho

não se limitando só a palestras, exemplificando com as

atividades já decorridas na Achada, São Pedro de Nordestinho e ainda a prevista
realizar na Lomba da Fazenda.
---E por não haver mais nada a tratar, e sendo vinte e duas horas e trinta minutos, a
Sra. Presidente declarou, em nome da Lei, encerrada a sessão, pelo que de tudo para
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constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Mesa da Assembleia, e por
mim,
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que a redigi e subscrevi.
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ANEXO A

“Na madrugada do dia levantado e principalmente
a revolução dos Cravos aconteceu.
Aconteceu sem medo nem sombra do país orgulhosamente só transparecia naqueles instantes
de grande emoção coletiva embalada pelos “passos aprisionados de Grândola Vila Morena que
se soltavam e se ouviam madrugada dentro, transmitidos em ondas sonoras numa rádio,
também cúmplice com a LIBERDADE. Liberdade que entrava pelas portas abertas naquele
amanhecer do 25 de Abril de 1974.
O passado tornava-se um país de longe. De muito longe
E todos vieram para a rua de olhos estremunhados para abraçar e coroar os fazedores da
LIBERDADE alcançada com cravos embebidos nas incontidas lágrimas de alegria. Os vasos de
guerra transformaram-se por magia em brinquedo nas mãos de uma criança em noite de
Natal.
O coro e a festa dos abraços de LIBERDADE perfumada por aqueles cravos saídos das mãos de
uma mulher anónima agradecida e reconhecida por ter percebido que, dali em diante, era
livre, engrossou, qual onda gigante. Onda gigante formada pela participação de cidadãos
anónimos, intelectuais, jornalistas, escritores, artistas de todas as artes, avós, netos e muita
juventude. Toda a Baixa de Lisboa estava grávida de gente com lágrimas de felicidade porque
estava feliz.
Para que o 25 de Abril/74 não se perca nos labirintos da memória e resista à erosão do
esquecimento.
Para que o 25 de abri/74 nunca deixe de ser HISTÓRIA, história dos povos de língua
portuguesa da nossa gente emigrada, língua em que deixou de haver palavras proibidas,
“criando um espaço de irreversível liberdade”.
Para que neste nosso pequeno espaço que dá pelo nome de Concelho de Nordeste, com 500
anos de existência, como tal, sejamos neste dia, neste lugar e nesta Assembleia Municipal,
também ela um tijolo a acrescentar à construção dessa LIBERDADE dádiva que não pode ficar
acomodada no baú de um saudosismo atávico, mas sim impregnada no compromisso de
cumprir Abril/74 todos os dias, na nossa vida como cidadãos individuais ou como comunidade.
Finalmente 25 de Abril aconteceu porque houve homens e mulheres com convicções fortes e
porque houve homens e mulheres de todas as idades, de todas as condições sociais e de todos
os credos sem medo.
Porque houve coragem. Coragem até morrer.
E, falar de coragem é falar dos jovens rapazes deste nosso Concelho. Para eles o nosso
OBRIGADO infinito, assim com toda a nossa solidariedade para com suas famílias.
Festejar abril/74 hoje, aqui e agora neste dia que fará história, por será a primeira vez que esta
Assembleia Municipal sai do seu “altar mor” par vir cumprir a sua missão, estando mais perto,
estando mais junto de quem a mandatou e de quem neles depositou a sua confiança para gerir
os destinos da sua terra as gentes do Nordeste.
Cumprir Abril de ~ é isto.
Dar corpo aos valores de abril/74 é estarmos hoje aqui de uma forma muito simples mas muito
digna.
Dizer 25 de Abril/74 sempre e para sempre porque a prática do diálogo contribui para a
construção de uma comunidade mais livre, mais justa, mais humana, mais cívica e mais
tolerante.
“

—

—

~)

NJ6~o’h

~

ct~
-

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NORDESTE
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VOTO DE CONGRATULAÇÃO

Considerando a importância do Desporto no desenvolvimento das
crianças e jovens, nas suas mais variadas vertentes, sejam físicas, emocionais
e sociais, nomeadamente, na assimilação de regras socialmente aceites no
que se refere a comportamentos sociais e de relacionamento com os pares e
outros;
Considerando que a Equipa de Futsal “Benjamins” do Achada Futebol
Clube foram campeões de São Miguel tendo arrecadado, em simultâneo, as
Taças de Honra e de São Miguel;
Considerando que este clube vive momentos de glória que muito orgulha
todo o povo da freguesia da Achada, assim como todo o concelho do Nordeste;
Considerando que este foi o primeiro ano de atividade desportiva deste
escalão de formação na Associação de Futebol de Ponta Delgada, fruto da
aposta do Governo Regional na criação de um espaço condigno para a prática
de desporto continuada na freguesia da Achada e arredores.
Os membros do Partido Socialista propõem, de acordo com o regimento
desta Assembleia Municipal, a aprovação deste Voto de Congratulação pelos
resultados obtidos por aquela jovem equipa, logo no primeiro ano de atividade.
Demonstrando a mais-valia do Pavilhão Desportivo coberto na freguesia e o
empenho dos pais, treinadores, dirigentes desportivos do clube que muito dão
de si para alcançar os sucessos alcançados.
Este voto deve servir de agradecimento pelo trabalho e empenho de
todos os envolvidos neste projeto, e que sirva, também de estímulo para fazer
mais e melhor em prol do nosso desenvolvimento local e no bem-estar social,
onde o desporto e atividade física tem um papel fundamental na comunidade.
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Propomos que este voto seja dado a conhecer aos atletas do clube,
dirigentes e treinadores, Junta de Freguesia da Achada e por fim à Associação
de Futebol de Ponta Delgada.

Nordeste, 24 de Abril de 2014.
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Passados quarenta anos sobre as “Portas que Abril abriu”, portas essas
abertas por um povo cansado de estar fechado na “gaiola dourada”, do Deus
Pátria e Família, mas confiante e seguro que não “há machado que corte a raiz
do pensamento”, entregou-se nos braços de um punhado de homens que, na
madrugada de vinte e cinco de Abril de mil novecentos e setenta e quatro,
gritaram LIBERDADE através das frinchas do sonho e da esperança do
renascer de um PORTUGAL NOVO Um Portugal Novo que permitiu estarmos
hoje aqui e agora, desta forma e deste jeito, porque somos livres de voar como
a “Gaivota que voava.., voava com asas de vento e coração de mar”.
—

Neste sentido e atendendo a esta feliz coincidência da Assembleia
Municipal da Câmara Municipal de Nordeste se realizar pela primeira vez fora
do Paços do Concelho, ser dia vinte e quatro de Abril de dois mil e catorze,
algumas horas antes de se completar exatamente quarenta anos da Revolução
de Abril

—

Revolução dos Cravos.

De acordo com o Regimento desta Assembleia Municipal, os deputados
eleitos pelo Partido Socialista apresentam este voto de congratulação que deve
ser dado a conhecer a todas as juntas e assembleias de freguesia do concelho
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de Nordeste e do mesmo modo, divulgado através dos meios de comunicação
social por forma a comemorar esta feliz data com dignidade.

Nordeste, 24 de Abril de 2014.
O Partido
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DECLARAÇÃO DE VOTO
Aprovação Dos Documentos De Prestação De Contas De 2013
Os signatários abaixo identificados desta Assembleia Municipal apresentam esta Declaração de
voto, de acordo com o Artigo 58° da Lei n.°75/2013 de 12 setembro, em relação à Proposta votada
acima mencionada:
No período a que se refere a presente deliberação da aprovação de contas, os signatários não
faziam parte nem do executivo camarário, nem do órgão deliberativo. Ou, aquando a aprovação
deste Plano e Orçamento abstiveram-se. E apesar dos elementos técnicos agora apresentados
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desconhecem as anteriores deliberações que podem influenciar a legalidade do presente voto.
Consigna-se que o presente voto é condicionado pela impossibilidade de reverter a situação
financeira do município, fortemente condicionada pelo Plano de Reequilíbrio Financeiro e
Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), tendo a atuação do atual executivo limitando-se a
dar cumprimento a tais planos.

Deste modo, os signatários abaixo indicados apresentam esta declaração de voto de forma a
justifitar a abstenção nesta votação.
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24 de Abril de 2014
Os Membros da
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