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Assembleia Municipal do Nordeste

ATA N.° 13
—-Aos onze dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e quinze, no salão anexo á
Escola do 1.° Ciclo do Ensino Básico da freguesia de Lomba da Fazenda, 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, Emília Isaura Soares de Mendonça, Dinis Alberto Pereira Miranda, António
Carlos Teves Cabral de Meio, Isabel da Conceição Alvemaz Meio Oliveira, Auditon
Manuel de Meio Moniz, Cláudio Emesto Borges Botelho, Paulo César Pereira
Pacheco, Marco Paulo Rebelo Mourão, António Fernando Pacheco de Sousa, Natália
Barbosa de Abreu em substituição de 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, Ernesto Brandão Cabral em substituição de 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, Victor Manuel Brasil Pacheco em substituição de 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 Armando Correia Vicente, Presidente da Junta de Freguesia da Salga.---—Assistiram ainda à sessão os Srs. Vereadores Rogério Cabral de Frias, Sara Raquel
Mendonça de Sousa e Luís Dutra Borges.

—

—---------

---O Sr. Vereador Milton Borges Pacheco Mendonça não esteve presente em virtude
de se encontrar em serviço externo fora do Concelho.

—

---Secretariaram a sessão os Srs. Paulo César Pereira Pacheco e Isabel da Conceição
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secretário e 2Y 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.—---------

—

ANTES DA ORDEM DO DIA

—

---ATA DA SESSÃO ANTERIOR------

—

—

—

—

---Foi dispensada a leitura da ata da sessão ordinária do dia vinte e nove de setembro
último, uma vez que a mesma foi previamente enviada a todos os membros deste
órgão.-----------

——

—---—

—-------

—

—----

---Submetida a votação a referida ata, foi a mesma aprovada, por unanimidade.
—-Os membros Srs. Dinis Alberto Pereira Miranda, Victor Brasil Pacheco e Ernesto
Brandão Cabral não votaram a ata em virtude de não terem participado na sessão a
que respeita a mesma.

—

—--—

—---------——--

---CORRESPONDÊNCIA--------—

—

—

—

---A Assembleia tomou conhecimento da correspondência recebida das seguintes
entidades depois de feita a leitura da mesma:—

—---—

—

—

—-1. Oficio número dois mil cento e sessenta, de doze de outubro último, da Câmara
Municipal de Nordeste, enviando cópia do ato publicado, no Portal da Justiça relativo à
dissolução e encerramento da liquidação da Gesthidro II
Hidroenergéticos, Lda;

—---—--—

—

Gestão de Recursos

—------------—-------

—-2. Circular número noventa, de nove de outubro último, da Associação Nacional de
Municípios Portugueses, enviando uma publicação alusiva à Carta Europeia da
Autonomia Local;——-—

—-----——--

—

—------—-—-----—---—

-—3. Ofício número quatrocentos quarenta e sete, de doze de outubro último, da
Inspeção Regional da Administração Pública, informando de que remeteram ao Dr.
José Carlos Barbosa Carreiro, para o exercício de direito de contraditório, o projeto de
Relatório e documentos relativos à inspeção ordinária ao Município do Nordeste;--———
—-4. Oficio número dois mil trezentos e dez, de três de novembro findo, da Câmara
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Municipal de Nordeste, remetendo cópia da Moção aprovada, por maioria na reunião
ordinária daquele órgão de vinte e nove de outubro último.

—----

—

---5. Ofício número dois mil quatrocentos cinquenta e três, de dezanove de novembro
findo, da Câmara Municipal de Nordeste, enviando as atas das respetivas reuniões,
respeitantes aos meses de setembro e outubro do corrente ano;

—

—

—6. Ofícios números dois mil cento e setenta e um e dois mil quatrocentos e sessenta
e três, de catorze de outubro último e dezanove de novembro findo, respetivamente,
da Câmara Municipal de Nordeste, enviando duas informações relativas aos
compromissos plurianuais assumidos no âmbito da autorização genérica concedida
por este órgão;

—----

—

—

—------

—

—

---7. Oficio número dois mil quatrocentos oitenta e oito, de vinte e quatro de novembro
findo, da Câmara Municipal de Nordeste, enviando o parecer emitido pelo Conselho
Municipal de Juventude de Nordeste, relativo à prestação de Contas deste Município
dedoismilecatorze.

—

—

—

—-------

—----

---8.Carta apresentada pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Lomba da
Fazenda, solicitando a sua substituição na presente sessão.

—-——--

—

---9.Carta apresentada pelo Sra. Dra. Nélia Moniz Vaz, solicitando a sua substituição
na presente sessão, bem como a justificação da respetiva falta.

—----—

----Oficio número vinte e dois, de sete de dezembro corrente, do Sr. Presidente da
Junta de Freguesia de Santo António de Nordestinho, solicitando a sua substituição na
presente sessão.

—-—

---VOTODE PESAR-—

—

———--

—-—

—--—-

—

—

—

—

—

—-Nos termos da alínea d) do n.° 2 do artigo 19.° do Regimento da Assembleia
Municipal, foi apresentado à Mesa deste Órgão, pelo Grupo do Partido Social
Democrata, um Voto de Pesar pelo falecimento do Dr. Marco Silva, que se anexa à
presente ata e da qual faz parte integrante como Anexo A, que foi aprovado por
unanimidade.—-——----

—

——--

——-

—---—-

—

—Seguiu-se um período de intervenções, no qual foram colocadas ao Sr. Presidente
da Câmara algumas questões e tecidas algumas considerações de interesse geral:—--
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---O Sr. Paulo Franco solicitou ao Sr. Presidente da Câmara esclarecimentos sobre a
data prevista para o alargamento do Ramal do Porto, asfaltagem da Rua Mestre Inácio
e reabilitação do Portinho da Achada.

—

—

---Apresentou ainda à mesa um pedido de informação, também subscrito pelo Sr.
Presidente da Junta de Freguesia da Salga, que no mandato anterior foi presidente da
Junta de Freguesia de Achadinha, relativo ao apoio concedido à Junta de Freguesia
de Lomba da Fazenda, em anos anteriores, alusivo ao pagamento do serviço de
autocarros para o passeio anual dos idosos da freguesia, considerando que às
referidas freguesias nunca foi atribuído qualquer apoio financeiro para o mesmo fim.----Seguidamente, usou da palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santana,
alertando para o mau estado de conservação em que se encontra a Estrada Regional
entre as duas Feteiras.

—----

—------------

—-------

—

---Questionou também se a obra de beneficiação do polidesportivo de Santana era
para avançar através de uma candidatura ao Prorural, uma vez que teve
conhecimento que a Casa do Povo de Santana alega não ter capacidade financeira
para suportar a parte não comparticipada pelos fundos comunitários.—
---O Sr. João de Deus Sousa questionou o Sr. Presidente da Câmara se já tinha feito
alguma diligência junto do Govemo Regional, no sentido de ser reparada a Rua
António Alves de Oliveira, nesta Vila, a qual se apresenta bastante degradada.
-—Alertou ainda para o mau estado de conservação em que se encontram alguns
caminhos na Vila e Pedreira, nomeadamente Queimadas, Anaio, Almagre, e
mencionou ainda que a Rua da Lomba não se encontra totalmente limpa das
intempéries de três de setembro último.————

—

—

—

---Por último, o Sr. Paulo César Pacheco interveio para elucidar a Assembleia
Municipal para mais uma situação relacionada com o PAEL, referindo que em relação
ao emparcelamento rural os lavradores eram beneficiados nas respetivas aquisições
de prédios rústicos, com a isenção do IMT, a qual era concedida pelo Chefe do
Serviço de Finanças, após parecer favorável do IROA. Atualmente com a recente
alteração da legislação, a referida isenção carece também de um parecer da Câmara
Municipal que, como é do conhecimento de todos está veiculada a determinadas
obrigações na sequência do referido plano, anteriormente aprovado, e por este motivo

Nordeste, 11 de dezembro de 2015
Página 4 de 18

94
Assembleia Municipal do Nordeste
não poderá emitir um parecer favorável, para a concessão da referida isenção,
situação esta que vem penalizar aquele sector.

—-—----

—Dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, este passou a responder às questões
colocadas.

——-—-

—------

—

—

-—Sobre as informações solicitadas pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia da
Achada disse que em relação ao Caminho do Porto, a Direção Regional de Obras
Públicas irá assumir a responsabilidade da obra, e que terá o cuidado de criar
condições para proceder à instalação de uma paragem de autocarros, mas dizendo
não saber a data para início da intervenção.

—------

—-Quanto à Rua Mestre Inácio disse que a mesma irá ser contemplada na empreitada
de conservação de caminhos que está, neste momento, a decorrer no concelho.

—-

—-Relativamente à Reabilitação do Portinho da Achada informou que a obra está
contemplada no Plano e Orçamento da Região para o próximo ano, conjuntamente
comoPortodaViladeNordeste.----—

—--—--—-

—-—-

—

—-Em relação ao pedido de informação apresentado à Mesa da Assembleia pelos
Presidentes das Juntas de Freguesia da Salga e Achada esclareceu que em relação a
algumas das noticias publicadas no boletim da Junta de Freguesia de Lomba da
Fazenda, tinha solicitado alguns esclarecimentos, mas que até à data ainda não foram
prestados. Disse ainda que este executivo muito recentemente andou a pagar
algumas faturas referente a benefícios recebidos por aquela Junta de Freguesia e
respeitantes aos autocarros para o passeio anual promovido pela mesma, como
também confirmou que anteriormente se verificava uma situação de injustiça já que a
Cãmara Municipal apoiava, para aquele fim, todas as Juntas de Freguesia à exceção
das Juntas eleitas pelo Partido Socialista. Referiu ainda que neste momento a Câmara
Municipal não apoia nenhuma Junta de Freguesia para este fim.

—

—

——Quanto ao estado de degradação do troço da Estrada Regional entre as Feteiras
Pequena e Grande referiu ser a situação bastante preocupante, pois talvez seja o
troço de estrada mais degradado do concelho, referindo também que a degradação da
zona junto ao posto de receção de leite deve-se principalmente às águas com
produtos de limpeza utilizados na lavagem do posto que desaguam para a Estrada
RegionaL

—

—-—

—

——-—

—--—
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—Informou que no Plano e Orçamento da Região está contemplada uma verba para
beneficiação de alguns troços da Estrada Regional, no qual também está incluída a
estrada em questão.-——--

—

——----—-—

—-No que diz respeito à beneficiação do Polidesportivo esclareceu que uma IPSS,
como é caso da Casa do Povo, tem direito a uma comparticipação de 100% e que
sendo a obra um compromisso deste executivo era para avançar.----—--——-Às questões colocadas pelo Sr. João de Deus Sousa, o Sr. Presidente respondeu
que o arruamento do centro da Vila já se encontra em mau estado há mais de três
anos e que a reparação do mesmo também se encontra incluída no Plano e
Orçamento da Região do próximo ano.

—

—

—-—--——--------

—-Em relação aos restantes arruamentos esclareceu que os mesmos têm merecido a
melhor atenção por parte desta autarquia e que já tinham sido realizadas algumas
visitas conjuntamente com as respetivas entidades governamentais e que para além
daqueles também foram identificados outros pontos com necessidade de intervenção.
—-Disse ainda que no corrente ano as prioridades foram para o Caminho da Rachã,
Cancela Velha e do Tabuleiro e que a partir de agora irão ser definidas outras
prioridades para beneficiação de outros caminhos, informando ser o Caminho do
Serrado da Ovelha um caso prioritário em relação aos apresentados.

—

—-Relativamente ao IMT, o Sr. Presidente informou que já tinham sido apresentados
dois pedidos à Câmara Municipal, tendo o parecer sido negativo dado a situação de
reequilíbrio em que se encontra o Município e o facto de estar obrigada a cumprir
determinadas regras.—---——-——---—-

—----------

---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 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 dois mil quatrocentos e cinquenta e sete, de dezanove
de novembro findo.———

—

——-—------

—

—
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---PROPOSTA DE ORÇAMENTO E DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O
ANODE2O16

—

—----------------

—

---Presente a Proposta de Orçamento e das Grandes Opções do Plano da Câmara
Municipal de Nordeste para dois mil e dezasseis, para efeitos de aprovação de acordo

com o disposto no artigo 33.°, n.° 1, alínea c) e artigo 25.°, n.° 1 alínea a) da Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro, acompanhada da apreciação técnica da Direção-Geral
das Autarquias Locais, nos termos do disposto na alínea b), do n.° 1 do artigo 1O.° da
Lei n.° 43/2012, de 28 de agosto, bem como do parecer do Conselho Municipal da
Juventude.

—

—

—-—----

—----

—

—

---Na Proposta de Orçamento foi prevista uma receita total de € 5.506.746,00 (cinco
milhões quinhentos e seis mil setecentos quarenta e seis euros), sendo € 4.599.166,00
(quatro milhões quinhentos noventa e nove mil cento e sessenta e seis euros) de
receitas correntes e € 907.580,00 (novecentos e sete mil quinhentos e oitenta euros)
de receitas de capital, para uma despesa total de igual montante, sendo €
3.525.719,00 (três milhões quinhentos e vinte e cinco mil setecentos e dezanove
euros) de despesas correntes e € 1.981.027 (um milhão novecentos oitenta e um mil e
vinte e sete euros) de despesas de capital.

—

—

—

---O investimento imputado ao Plano Plurianual de Investimentos foi no montante de €
912.723,00 (novecentos e doze mil setecentos e vinte e três euros), e nas Atividades
Mais Relevantes de € 1.046.786,00 (um milhão quarenta e seis mil setecentos oitenta
e seis euros).

—

—

—

—

—

—-Integrou o presente Orçamento o Mapa de Pessoal deste Município, nos termos do
disposto no n.° 3, artigo 5°, da Lei n.° 12-A/2008, de 27 de fevereiro.
-—Depois do Sr. Presidente da Câmara fazer uma breve apresentação do referido
documento, a Sra. Presidente determinou que se passasse à respetiva votação, tendo
a Proposta de Orçamento e das Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal de
Nordeste para dois mil e dezasseis sido aprovada por dezasseis votos a favor e oito
votos contra.

———--

—-——-—------—

—

---De seguida, os membros eleitos pelo Partido Socialista e pelo Partido Social
Democrata justificaram a sua votação, através das Declarações de Voto que se
anexam à presente ata e da qual fazem parte integrante como Anexos B e C,
respetivamente.—-—-——---

————-—

—

—
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---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.
---RELATÓRIO SEMESTRAL DO AUDITOR EXTERNO SOBRE A SITUAÇÃO
ECONÓMICA FINANCEIRA DO MUNICIPIO DO NORDESTE----—Para efeitos do disposto na alínea d) do n.° 3 do artigo 48.° da Lei n.° 2/2007, de 1
de janeiro, foi presente a informação sobre a situação económica e financeira do
Município do Nordeste, elaborada pelo auditor externo Duarte Giesta

—

Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas Unipessoal, Lda., referente ao primeiro semestre do
correnteano.——

—--—

—---—--

—-----—

—------

—-A Assembleia tomou conhecimento e deliberou por catorze votos a favor e dez
abstenções, o seguinte:

—-----—-

-—1 -Aprovar o referido relatório.-——

—

———

—

—

—------——-----—

-—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.
-—RELATÓRIO TRIMESTRAl.. DE ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO DO
PLANO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO, INCLUINDO O PLANO DE APOIO
ECONOMIA LOCAL

-

-

-

—

-

À

—

—-Presente o ofício número dois mil trezentos trinta e seis, de quatro de novembro
findo, da Câmara Municipal de Nordeste, remetendo o relatório referenciado em
epígrafe, referente ao terceiro trimestre do corrente ano, elaborado nos termos da Lei
n.° 73/201 3, de 3 de setembro, em conjugação com o n.° 7 do artigo 41.° da Lei n.°
2/2007, de 15 de janeiro, artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 38/2008, de 7 de março e artigo
12.° da Lei n.° 43/2013, de 28 de agosto.

—

—----—

—-A Assembleia tomou conhecimento e deliberou por catorze votos a favor e dez votos
contra, o seguinte:——-—

—

—-1-Aprovar o referido relatório.——-----

—

—

——--—

———-—

———--

—-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 Social Democrata apresentaram a Declaração
de Voto que se anexa à presente ata e da qual faz parte integrante como Anexo D.——
Nordeste, 11 de dezembro de 2015
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---PROPOSTA DE FIXAÇÃO DA PERCENTAGEM DE PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL
NO IRS----

—

—

—

—

—----

---Presente o ofício número dois mil cento e sessenta e nove, de catorze de outubro
último, informando que nos termos do disposto no artigo 26.° da Lei n.° 73/2013, de 3
de setembro, os municípios têm direito em cada ano, a uma participação variável até
5% no IRS dos sujeitos passivos com domicilio fiscal na respetiva circunscrição
territorial, relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior, calculada sobre a
respetiva coleta líquida das deduções previstas no n.° 1 do artigo 78.° do Código do
IRS, deduzido do montante afeto ao Índice Sintético de Desenvolvimento Regional nos
termos do n.° 2 do artigo 69°.----------

—

—----

—----

---Face ao exposto, a Câmara Municipal na sua reunião ordinária de vinte e oito de
setembro último, deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto na alínea ccc),
n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, propor a este Órgão a
fixação da taxa de 5% referente à participação variável deste Município no IRS dos
sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial.

—

---A Assembleia tomou conhecimento e deliberou, por catorze votos a favor e dez
abstenções aprovar a presente proposta.

—

---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.----NORDESTE ATIVO, E.M. SÃ.

-

PLANO E ORÇAMENTO PARA 2016

---Presente o ofício número mil novecentos setenta e um, de dezasseis de novembro
findo, da Nordeste Ativo E.M.,S.A. remetendo os documentos referenciados em
epígrafe, em cumprimento do disposto na alínea a), do n.° 1 do artigo 42.° da Lei n.°
50/2012 de 31 de agosto, alterada pela Lei n.° 69/2015 de 16 de julho.
---A Assembleia tomou conhecimento.
—NORDESTE ATIVO, E.M. S.A.
2015--—

—

-

—

—

—

—-------

1.a REVISÃO AO PLANO E ORÇAMENTO PARA
—

—

—

—

---Presente o oficio número mil novecentos e sessenta e nove, de dezasseis de
novembro findo, da Nordeste Ativo E.M.,S.A. remetendo os documentos referenciados
em epígrafe, em cumprimento do disposto na alínea a), do n.° 1 do artigo 42.° da Lei
Nordeste, 11 de dezembro de 2015
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n.° 50/2012 de 31 de agosto, alterada pela Lei n.° 69/2015 de 16 de julho.

—

---A Câmara tomou conhecimento.

—

—-NORDESTE ATIVO, E.M. S.A.

—

-

—

—

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAI..

---Presente o oficio número mil setecentos noventa e um, de vinte e oito de setembro
último, da Nordeste Ativo E.M.,S.A. remetendo os documentos referenciados em
epígrafe, em cumprimento do disposto na alínea a), do n.° 1 do artigo 42.° da Lei n.°
50/2012 de 31 de agosto, alterada pela Lei n.° 69/2015 de 16 de julho.
---A Câmara tomou conhecimento.

—

—----------

---PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE LIQUIDAÇÃO DA H.S.N.

-

EMPRESA

MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL DO CONCELHO DO NORDESTE, E.M.M.—---Presente o ofício número dois mil seiscentos e quinze, de sete de dezembro
corrente, da Câmara Municipal de Nordeste informando o historial das diligências
efetuadas para a efetivação da intemalização da empresa, e a nova estratégia traçada
para conclusão do processo, bem como solicitando, nos termos do disposto no n.° 2
do artigo 50.° do Código das Sociedades Comerciais, a prorrogação do prazo para
liquidação da referida empresa.-—-—

—

——----—

——--

—-A Assembleia depois de analisar o referido pedido deliberou, por quinze votos a
favor e nove votos contra autorizar a prorrogação do prazo de liquidação da referida
Empresa Municipal até vinte e sete de fevereiro do próximo ano.—

—

-—De seguida, os membros eleitos pelo Partido Socialista e pelo Partido Social
Democrata justificaram a sua votação, através das declarações de voto que se
anexam à presente ata e da qual fazem parte integrante como Anexos E e F,
respetivamente.

—

-—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 DE DELIBERAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE
PÚBLICO MUNICIPAL
MONTEIRO TAVARES

—

REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE PECUÁRIA
—

—

~-

—

NÉLLIO
-

Nordeste, lide dezembro de 2015
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Assembleia Municipal do Nordeste
---Presente o ofício número dois mil quatrocentos e oitenta e seis, de vinte e três de
novembro findo, da Câmara Municipal de Nordeste, propondo a este órgão a emissão
de deliberação fundamentada de reconhecimento de interesse público municipal na
regularização da exploração bovina do Sr. Néllio Monteiro Tavares, situada no lugar do
Rebentão, no Caminho do Calço, freguesia da Achadinha, Concelho do Nordeste, nos
termos do disposto no artigo 5.°, n.° 4 alínea do Decreto-Lei n.° 165/2014, de 5 de
novembro.—

—---

—

—----

—

—-A Assembleia depois de analisar o presente pedido, deliberou por unanimidade
aprovar a proposta de deliberação de reconhecimento de interesse público municipal
na regularização da referida exploração bovina, tendo em conta o seguinte:
—-Que o Nordeste é um concelho rural em que a atividade predominante é
agropecuária;—--—-------

—

—--—-

—

—

—-A relevância sócio económica da exploração, onde é visível o aumento substancial
-

do valor das vendas nos últimos três anos;—

—------------—

—-A manutenção ou criação de postos de trabalho;

—

—

—

—-A oportunidade de legalização da construção do referido edifício, poderá ocorrer no
âmbito do referido Decreto-Lei, face ao impedimento em sede de PDM;

—

--Que a instrução do processo de regularização a submeter à entidade coordenadora
carece de declaração de interesse público municipal por parte da Assembleia
Municipal, sob proposta da Câmara.—-—————-—

—

—

—-Mais deliberou, por unanimidade 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.

—

—

—-PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE
PÚBLICO MUNICIPAL

—

REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE PECUÁRIA

MANUEL PIMENTEL FURTADO———

——---—

—

JOSÉ

—

—-Presente o ofício número dois mil seiscentos e catorze, de sete de dezembro
corrente, da Câmara Municipal de Nordeste, propondo a este órgâo a emissão de
deliberação fundamentada de reconhecimento de interesse público municipal na
regularização da exploração bovina do Sr. José Manuel Pimentel Furtado, situada no
lugar do Cabeço, Feteira Pequena, freguesia de Santana, Concelho do Nordeste, nos
Nordeste, 11 de dezembro de 2015

_____________—_____________________
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termos do disposto no artigo 5.°, n.° 4 alínea do Decreto-Lei n.° 165/2014, de 5 de
novembro.

—-—-—-----—

—

—----—

—

---A Assembleia depois de analisar o presente pedido, deliberou por unanimidade
aprovar a proposta de deliberação de reconhecimento de interesse público municipal
na regularização da referida exploração bovina, tendo em conta o seguinte:
---A relevância socio económica da exploração, onde se verifica um aumento gradual
-

da faturação nos últimos 2 anos;----------

—

-—A manutenção e criação de mais postos de trabalho;-—-—---

—

—

---A oportunidade de legalização da construção do referido edifício, poderá ocorrer no
âmbito do referido Decreto-Lei, face ao impedimento em sede de PDM;----—-----—-—
---Que a instrução do processo de regularização a submeter à entidade coordenadora
carece de declaração de interesse público municipal por parte da Assembleia
Municipal, sob proposta da Câmara.

—-—----------

—

—Mais deliberou, por unanimidade 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.-——--—
-—PROPOSTA

-

—

ALTERAÇÃO DA DATA DO FERIADO MUNICIPAL

—

—-Presente o ofício número dois mil duzentos cinquenta e cinco, de vinte e oito de
outubro último, da Câmara Municipal de Nordeste, propondo a este Órgão a alteração
do dia do Feriado Municipal deste Concelho, passando o mesmo a ser assinalado na
2~a feira imediata às Festas do Concelho, ou seja na 1 ~a oitava, com base no disposto
na alínea m), do n.° 2 do artigo 25.° e alínea ccc), do n.° 1 do artigo 33.°, ambos da Lei
n.° 75/2013, de 12 de setembro.

—---—

—

—

—-A proposta de alteração tem por base os seguintes fundamentos:

———--—

———--—

—Que atualmente o Feriado Municipal do Concelho de Nordeste é assinalado no dia
18 de julho, e ocorrendo este em diferentes dias da semana nos diferentes anos civis,
traz desvantagem para a população do Concelho, mormente a da Vila de Nordeste,
onde decorrem as festas, e em geral do funcionalismo de toda a estrutura sócio
económica deste;

—

—

—

———-—

a variação semanal do feriado contribui para criar confusão nos visitantes, bem como
na comunidade emigrante, em virtude de ser habitual os Nordestenses da diáspora e
Nordeste, 11 de dezembro de 2015
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—_________________

forasteiros deslocarem-se ao Concelho para visitar os seus familiares e viverem esta
época festiva de acordo com a tradição de guardar a ? oitava da Festa, pois esta tem,
no domingo, o seu auge da vertente religiosa (um ano com a Procissão em Honra do
Santíssimo Sacramento e o outro ano a seguir a procissão em Honra do Padroeiro

—

São

a

Jorge);------------------------------—-

—-----------Que

atual situação também contribui para criar diferenças entre os trabalhadores da função
pública e os privados, pois estes últimos, não obedecem ao feriado no dia 18 de julho,
mas sim ~

1a

oitava da Festa;

—

—--------

—

---A vontade manifestada por muitos munícipes, sendo certo que muitos deram o seu
consentimento por escrito, conforme se atesta no abaixo-assinado apresentado.
—-A Assembleia tomou conhecimento e deliberou por dezanove votos a favor e cinco
votos contra aprovar a alteração do dia do feriado municipal, de acordo com o
proposto pela Câmara Municipal.----—

—------—

—

—

—

—

---Mais deliberou, por unanimidade 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.
---PROPOSTA

—

—

—---------------——-------------

—

ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL

DE SEGURANÇA————

—

—

—

---Presente a proposta referenciada em epígrafe, subscrita pela mesa da Assembleia
Municipal, cujo conteúdo a seguir se transcreve:———-—

—------—

—-“Em 25 de agosto foi publicada a Lei n.° 106/201 5, que procede à primeira alteração
da Lei n.° 33/98, de 18 de julho, integrando a violência doméstica e a sinistralidade
rodoviária no âmbito dos objetivos e competências dos conselhos municipais de
—

—

—

——

—-Assim torna-se necessário adaptar o Regulamento do Conselho Municipal de
Segurança face às alterações introduzidas pela referida Lei n.° 106/2015, de 25 de
agosto.—

—

—-—————------

—

—

—

—-Considerando que compete a este árgão a aprovação do Regulamento do Conselho
Municipal de Segurança, nos termos do disposto do artigo 6.° n.° 1 do mencionado
diploma, proponho que sejam introduzidas no mesmo as seguintes alterações.

Nordeste, 11 de dezembro de 2015
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—

Artigo2.°—-----------

—

—

Objetivos—

—

---1- São objetivos do Conselho:

—

—-——------

—

—

—---—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

——

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—-

---e) Proceder á avaliação dos dados relativos ao crime de violência doméstica e,
tendo em conta os diversos instrumentos nacionais para o seu combate,
nomeadamente os Planos Nacionais de Prevenção e Combate á Violência Doméstica
e de Género

-

2014-2017, apresentar propostas de ações que contribuam para a

prevenção e diminuição deste crime.-------------

—

—

---f) Avaliar os números da sinistralidade rodoviária e, tendo em conta a estratégia
nacional de segurança rodoviária, formular propostas para a realização de ações que
possam contribuir para a redução dos números de acidentes rodoviários no município.
Artigo 3.°
—

—

—

—

—

—

Competências-—

—

---1- Para a prossecução dos objetivos previstos no artigo 2.°, compete ao Conselho
dar parecer sobre:

—---—

—----

—

—-—--

—

-

—

—————————

—

—

—

—

—

—————————

---h)(...);------—-—---------—--

————

—----------

-

---------

—---—----—--

-----

———DC..);

—

—--------------—

----

-

—

—

—-—

—i) Os dados relativos a violência doméstica;

-

-

—

—

—j) Os resultados

da sinistralidade rodoviária municipal;----—
—-k) As propostas de Plano Municipal de Segurança Rodoviária.--—-—-----—--—-------—-—-----—

CAPITULO II
—

Composição e Mesa

—

—

————

Nordeste, 11 de dezembro de 2015
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—

—

—

Artigo 4.°
—--Composição-

---1- Integram o Conselho:

—DC..);

—----

—

—

—----—

—

—

—

--ix...);
—h)(..j;

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—--—

—

—

—----

—

—

—

—--—

—

—----

—————

—

—

—

—

—---

—

—

—

—

—

————

-

—

—

---m) Entidades e organizações que intervenham no âmbito da violência doméstica;-—
---n) Os responsáveis, da área do município, por organizações no âmbito da
segurança rodoviária.--—
---—

—-3-(

—-—-—

—

—

—------

—

—

.-———--—--

—-----

—

——--

—

-—A Assembleia depois de analisar a presente proposta deliberou aprová-la por
catorze votos a favor e dez abstenções.

—

—

—

—-Mais deliberou, por unanimidade 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.°75/2013de 12 de setembro.-—

—---—-—

—

———

—

-—ELEIÇÃO DOS MEMBROS A INTEGRAR O CONSELHO DE ILHA DE SÃO
MIGUEL

—

—---—-----—---—

—

—-Em cumprimento do disposto no artigo 2.°, n.° 1 alínea b) e artigo 4.° do Decreto
Legislativo Regional n.° 21/99/2015/A, de 10 de julho alterado e republicado pelo
Decreto Legislativo Regional n.° 11/201 5/A de 14 de abril, procedeu-se á eleição dos
quatro membros deste órgão a integrar o Conselho de Ilha de São Miguel, através de
Nordeste, 11 de dezembro de 2015
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listas, segundo o método da média mais alta de Hondt.

—

—------------

---Para o efeito, foram apresentadas as seguintes listas:—----------Grupo do Partido Social Democrata

-

Lista A--—------

---João de Deus Andrade de Sousa;
---Nélia Moniz Vaz;

—

—

-

—

—

—Cláudio Emesto Borges Botelho.
---Grupo do Partido Socialista

—

—

—

—-Marco Paulo Rebelo Mourão;

—

Lista 6—

—-----—

—

—

—

—

—

—

—

---António Carlos Teves Cabral de Meio;
---Paulo César Pereira Pacheco;

—

—

—

—

—

—

—

—---------

—

---Zélia Amarai Teixeira;

—

—Cláudio Ernesto Borges Botelho.

—

—-----

—

—

—

—Seguidamente, procedeu-se à votação das referidas listas, tendo a Lista A obtido
sete votos, e a Lista B quinze votos.

—

—

---Registou-se ainda dois votos em branco.-—------—

—-----—--

—------—

—-—

---Em face de tais resultados, ficaram assim eleitos para integrar o Conselho de Ilha de
São Miguei os seguintes membros desta Assembleia Municipal:
---António Carlos Teves Cabral de Meio;
—-João de Deus Andrade de Sousa;

—------

—

———-—--—-~

—

—--—--—---—

—-

—

—--—-----

—Paulo César Pereira Pacheco;
—Zélia Amaral Teixeira.———--—-—

—

——

—

—

—

——

—-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.—
—-A forma de votação utilizada em todas as aprovações foi a de escrutínio secreto,
com exceção da votação da ata que foi a de braço no ar, nos termos do disposto no
n.° 4 do artigo 37.° do Regimento desta Assembleia Municipal.—————

—

—-

-—PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO~~~—
—-Do público presente inscreveram-se, nos termos do disposto do artigo 21.° do
Regimento da Assembleia Municipal os cidadãos Carlos Alberto Pereira da Silveira e
Rafael Moniz Vieira, ambos residentes na freguesia de Lomba da Fazenda.
Nordeste, 11 de dezembro de 2015
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---Em primeiro lugar interveio o Sr. Carlos Silveira tendo alertado para as seguintes
situações:

—------—----

—---------

—

---Paragem de autocarro da Lomba da Cruz que é muito pequena para os seus
utilizadores, nomeadamente para os alunos que frequentam a Escola Básica e
Secundária.--

——

—

—

—

—

—

---Falta de iluminação nas escadas do Jardim Público da Conceição, na Lomba da
Fazenda, tendo relatado a ocorrência recente de um acidente na zona devido àquela
situação.-—

—

—

—

—

—

—-Referiu-se também ã falta de iluminação do Largo da Rua dos Barreiros, sendo a
situação propicia a atos ilícitos.

—

—

—-Seguidamente interveio o Sr. Rafael Moniz Vieira que manifestou também a sua
preocupação em relação às questões colocadas pelo Sr. Carlos Silveira e lamentou o
facto de a Câmara Municipal ter reduzido o apoio concedido à Casa do Povo da
Lomba da Fazenda para manter o Grupo Folclore Imaculada Conceição.—
—-Em relação à paragem de autocarro, o Sr. Presidente disse que é uma situação que
decorre desde a abertura das Scut, sendo o assunto é uma preocupação da autarquia
e que já tinha feito algumas diligências no sentido de o resolver.--—

—------—

—-Quanto à falta da iluminação nas escadas esclareceu que o assunto já tinha sido
avaliado pela autarquia, tendo sido apresentado um orçamento muito avultado mas
que ia novamente reavaliar a situação.

—

—

—

———

—-Quanto à situação dos Barreiros informou que a mesma advém desde dois mil e
doze, no seguimento do Plano de Poupança implementado pelo anterior executivo e
que iria avaliar a situação.

———

—

—

—-Sobre os apoios a concederás instituições informou de que o executivo tem feito um
esforço para poder contemplar todas as instituições do concelho. Esclareceu ainda
que em relação a este assunto a autarquia estava em incumprimento, porque o Plano
de Ajustamento Financeiro não previa qualquer transferência para as instituições.———

—-Os

Srs. Presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal e ainda o Sr. João de

Deus Sousa aproveitaram este período para desejarem a todos presentes e seus
familiares um feliz natal e votos de um ano muito próspero repleto de muitos
sucessos.——--—--———

—----—--------—---------—

—

Nordeste, 11 de dezembro de 2015
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—E por não haver mais nada a tratar, e sendo vinte e duas e quinze minutos, a Sra.
Presidente declarou, em nome da Lei, encerrada a sessão, pelo que de tudo para
constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Mesa da Assembleia, e por
mim,
redigi e subscrevi.

P’’~—

G4.-~
—

quea

~

—------

~

—

—

—

—
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O grupo Social Democrata do Nordeste vem apresentar o seu
voto de pesar pelo falecimento do Dr. Marco Silva, no passado
dia 10 de Outubro do corrente ano, ilustre causídico que foi
nesta ilha e concelho. Na verdade, na última década e meia o
concelho de Nordeste acolheu o Dr. Marco Silva, o qual foi
aqui pioneiro na prática de serviços forenses de forma
permanentç, pugnando por uma advocacia de proximidade e
melhorando a vida dos nordestenses ao dar-lhes acesso mais
directo à justiça num concelho considerado, durante muito
tempo, como a décima ilha. Sempre preterindo uma boa
demanda ao consenso, contribuindo, assim, de forma activa
para a paz social, generoso no elogio e parco na crítica,
dignou o exercício da advocacia e retribuiu o acolhimento
feito pelos nordestenses, tendo inclusive leccionado na Escola
Profissional do Nordeste e prestado acessória jurídica junto
da edilidade deste conselho. Prematuramente e de forma
súbita colhido pelo destino, a sua ausência será sentida, mas
perdurará o seu valioso contributo ao concelho do Nordeste.
Manifestamos, assim, a nossa solidariedade neste momento
de dor aos seus familiares, a estes endereçando o sincero
pesar pela sua partida.

Vila de Nordeste, 10 de dezembro de 2015
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NORDESTE

DECLARAÇÃO DE VOTO

PROPOSTA DE ORÇAMENTO E DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO
PARA 2016
Os Membros desta Assembleia eleitos pelo Partido Socialista,
apresentam esta declaração de voto de acordo com o artigo 58.° da Lei n.°
75/2013 de 12 de setembro, em relação à Proposta acima mencionada.

-

Considerando que o Orçamento e as Grandes Opções do Município de

Nordeste para o ano de 2016 incidem, fundamentalmente, naquilo que foi o
compromisso com os Nordestenses aquando da apresentação do projeto, “Um
Novo Rumo” para o Nordeste;
Considerando que, em apenas dois anos, sem Fundos Comunitários, a
Câmara Municipal de Nordeste apresenta um grau de execução, do proposto
no compromisso eleitoral, na ordem dos 48%;
-

-

Considerando que se trata de um documento Cumpridor na forma de

se estar na política e na forma de lidar com as situações, de natureza variada,
dos munícipes;
-

Considerando que se trata de um Plano e Orçamento Realista, pois a

conjuntura em que o nosso concelho se ençontra merece que este documento,
e aquilo que nele se impõe, seja o mais razoável, estando o mais próximo
daquilo que é a realidade dos números ~o~íveis pára o concélho, e$,itando os
contínuos empolamentos ~Io passado, que, depois, nas ap’~rovações da~s contas,
levam a valores bastante negativos no que concerne aos seus graus de
execução;
.

Considerando que o Município de Nordeste elaborou um Orçamento
Municipal em observância ao princípio do Equilíbrio Orçamental, uma vez que a
receita corrente prevista é de €4.599.166,00 e a soma da despesa corrente
(€3.525.719,00) com as amortizações médias dos empréstimos MLP apuradas
pelo Município (€1.073.447,00) é igual;
-

Considerando que o Equilíbrio Orçamental deve ser verificado, quer em
sede de previsão, quer em sede de execução;
-

Considerando que a evolução do endividamento do Município tem sido
mais positiva do que o previsto em PAF, com particular enfoque na divida a
fornecedores de curto prazo, que é a que mais reflexo tem na economia e na
tesouraria dos fornecedores;
-

Considerando que se trata de um Plano e Orçamento Otimista pois
acredita no potencial do Nordeste e dos Nordestenses.
-

Pelos motivos acima referidos, sentimos, com este plano, que estão
definidas as verdadeiras prioridades, nomeadamente, as que se referem aos
gastos públicos em benefício do Nordeste e de um melhor aproveitamento das
suas carateristicas e potencial pelo que o nosso voto é favorável.

Vila de Nordeste, 11 de Dezembro de 2015.
Os Membros da Assembleia pelo Partido Socialista
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Os elementos afetos ao PSD nesta Assembleia de Nordeste, evidenciam grande
apreensão face ao Plano e Orçamento para 2016 ora apresentado. Não se
entende as linhas estratégicas do Plano dado que, verifica-se a ausência de
investimentos, cifrando-se as despesas correntes em 3.525.719 euros, o que
corresponde a mais de 77° o das despesas de capital, ou seja, 1.981,027 euros.
Este Plano não prevê para já o aproveitamento e consequente investimento de
fundos comunitários ao abrigo do P0 20-20, sabendo-se que o mesmo entrou
em vigor em 2014 e que já no início deste ano (em março de 2015) foram
abertos concursos para que as autarquias da Região apresentassem as
candidaturas a alguns eixos inseridos no referido quadro comunitário de apoio.
A receita comunitária prevista no plano e orçamento para 2016 é de apenas 92
100 euros, sendo de estranhar esta situação, pois os fundos comunitários para
2016 já deveriam estar a ser utilizados com regularidade com a definição das
prioridades estratégicas para o investimento da autarquia em sectores que se
insiram nos eixos do referido quadro comunitário. Note-se que este Plano e
Orçamento para 2016 não prevendo a utilização daqueles fundos, começa a dar
azo a uma sitdação muito preocupante, estando o Município no futuro em risco
de perder verbas previstas, face à não apresentação de projetos para a sua
execução. Aliás a não utilização de verbas do P0 20-20 para o ano de 2016 é
um erro crasso e de dificil compreensão para a população do Nordeste, uma vez
que, como se sabe, no anterior quadro comunitário, o Município sempre utilizou
a tempo e bem os findos comunitários. Por outro lado, estranha-se que face aos
recentes temporais ocorridos na localidade da Pedreira, conjugados com a
apresentação de um documento que alude a 2 milhões de euros de prejuízos,
não tenha sequer sido aberta a respetiva rubrica no Plano e Orçamento. Os
elementos do PSD criticam a existência de depósitos a prazo nas instituições de
crédito a juros míseros em mais de um milhão de euros, quando o concelho
carece de investimentos para potenciar a atividade económica. Já que a Câmara
é contra o investimento, pelo menos use esse dinheiro para abater a dívida ou
para executar parte das obras de reparação dos temporais deste ano, muito
embora a nossa posição é que o mesmo deveria estar canalizado em
investimentos através dos fundos comunitários. A ausência de planeamento e
de um aplano estratégico de desenvolvimento concelhio” irão causar enorme
debilidade na economia e no tecido empresarial locais, assim como a não
reprodutividade de investimentos. Os elementos da bancada social democrata
estranham estas lacunas e consequentemente votam contra o Plano e Orçamento
em causa.
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Relatório trimestral de acompanhamento e monitorização do
plano de reequilíbrio financeiro, incluindo o plano de apoio à
economia local.
Os elementos afetos ao Partido Social Democrata nesta Assembleia
Municipal votam contra o referido relatório por haver demasiados desvios
desfavoráveis, nomeadamente na aquisição de bens e serviços, subsídios e
transferências correntes.
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NORDESTE

DECLARAÇÃO DE VOTO
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA LIQUIDAÇÃO DA HSN
Os Membros desta Assembleia eleitos pelo Partido Socialista, votam
favoravelmente o pedido de prorrogação do prazo da liquidação da HSN
Empresa Municipal de Habitação Social do Concelho de Nordeste, E.E.M. e
justificam a sua votação, através desta declaração de voto, de acordo com o
artigo 58.°, da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro.
Em relação ao Processo de Dissolução da HSN Empresa Municipal de
Habitação Social do Concelho de Nordeste, E.E.M. e Liquidação do respetivo
património, importa esclarecer o seguinte:
Como é do nosso pleno conhecimento, o processo de dissolução e
liquidação da mencionada empresa municipal, iniciou-se ainda no pleno
exercício de funções do anterior executivo Camarário.

—

—
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Por deliberação da Assembleia Municipal do dia 27/02/2013, sob
proposta da Câmara Municipal, foi aprovada por unanimidade a dissolução e
internalização da HSN Empresa Municipal de Habitação Social do Concelho
de Nordeste, EEM, nos termos do n° 1 do artigo 61.° da Lei n.° 50/2012 de 31
de agosto, com a aplicação do regime previsto no artigo 65.° do referido
diploma.
—

Nessa Assembleia também foi nomeado liquidatário, o Dr. Nuno MeIo
Carreiro, nos termos do artigo 151.0 do Código das Sociedades Comerciais,
bem como foi aprovado o plano de internalização a que obriga o n.° 12 do
artigo 62.° da mencionada Lei n° 50/2012 de 31 de agosto.
Ora, em 27/02/2013, a referida empresa recebeu uma comunicação
desta Autarquia, assinada pelo então Presidente da Câmara Municipal, que,
nomeadamente, informava “a nomear o liquidatário do património dessa

Empresa, nos termos do artigo 151.° do Código das Sociedades Comerciais, o
Dr. Nuno Meio Carreiro.”.
Portanto, a orientação processual da liquidação do património da
referida firma foi delineado e feito seguir pelo anterior executivo, tendo, por
razões que se desconhecem mas que ora não são nem oportunas nem úteis de
questionar, optado pelo procedimento previsto no Código das Sociedades
Comerciais, em detrimento do Regime Jurídico dos Procedimentos
Administrativos de Dissolução e de Liquidação de Entidades Comerciais, cfr.
artigo 15.°, análogo ao mencionado 151.° do Código das Sociedades
Comerciais.
Nestes termos, e em coerência com a orientação processual da
liquidação do património da H.S.N. já em curso e herdada por este executivo,
naturalmente que prosseguiremos com o mesmo nos seus exatos termos
pelo estatuído no Código das Sociedades Comerciais.
Recordamos que, de acordo com o estatuído no artigo 150.° do Código
das Sociedades Comerciais, o processo de liquidação tem a duração de dois
anos, podendo ser prorrogado por período máximo de um ano.
Assim, pelos motivos acima expostos, o nosso voto é favorável.
—

Vila de Nordeste, 11 de dezembro de 2015
Os Membros da Assembleia pelo Partido Socialista
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DECLARAÇÃO DE VOTO
liquidação da HSN
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Prorrogação do prazo de

Os elementos do Partido Social Democrata nesta Assembleia Municipal
votam contra esta solicitação de prorrogação atendendo a que o
conteúdo/teor do oficio da HSN se apresenta confuso e incongruente,
notando-se que o processo não seguiu a sua tramitação adequada/correta.
Ademais, os referidos elementos não podem de modo algum aprovar um
pedido que não apresente urna fundamentação jurídica suportada no regime
jurídico dos procedimentos administrativos de dissolução e de liquidação das
entidades comerciais, nomeadamente o decreto-lei 76/A 2006.
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