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Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.° 100
—-Aos dezoito dias do mês de julho, do ano de dois mil e dezassete, nesta Vila de

Nordeste, edifício dos Paços do Município e Salão Nobre da Câmara Municipal,

pelas dez horas, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal do Concelho do

Nordeste, sob a Presidência do Sr. Carlos Alberto Medeiros Mendonça, Presidente

da Câmara, estando presentes os Srs. Vereadores, Rogério Cabral de Frias, Sara

Raquel Mendonça de Sousa e Luís Dutra Borges —---

—Faltou o Sr. Vereador Milton Borges Pacheco Mendonça, por motivo de doença.—

—Secretariou a reunião a Coordenadora Técnica da Secção de Expediente, Maria

de Deus Pacheco de Meio Franco.---------- — ——----—---------——------------

—Verificada, assim, a presença da maioria dos membros que constituem a Câmara

Municipal, o Sr. Presidente declarou, em nome da Lei aberta a reunião — — —

---ATA DA REUNIÃO ANTERIOR—------- — —--- —---- —

—-Foi lida a ata da reunião ordinária realizada no dia três de julho corrente, a qual

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

—--------ORDEMDODIA------ — —

---SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE NORDESTE — AGRADECIMENTO

—Presente o oficio número cento e trinta e oito de seis de julho corrente, da Santa

Casa da Misericórdia de Nordeste, agradecendo reconhecidamente o apoio desta

Câmara Municipal na concessão do transporte para os utentes das várias

freguesias participarem nos Santos Populares —----- —--—--—

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

---COMISSÃO DE FESTAS DA IGREJA MATRIZ DE SÃO JORGE - CONVITE----

---Presente o convite da Comissão de Festas da Igreja Matriz de São Jorge, para

Nordeste, 18 de julho de 2017

Página 1 de 8



Câmara Municipal do Nordeste

incorporar a respetiva procissão, que teve lugar no dia dezasseis de julho corrente.

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

—-COMISSÃO DE FESTAS DE NOSSA SENHORA DO AMPARO - CONVITE

—Presente o convite da Comissão de Festas de Nossa Senhora do Amparo, para

incorporar a respetiva procissão, que terá lugar no dia trinta de julho corrente.—--—-

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

—DIREÇÃO REGIONAL DAS OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES -

CONSERVAÇÃO DA ESTRADA REGIONAL —-—--—-

—Presente o ofício número novecentos e seis, de trinta de junho findo, da Direção

Regional das Obras Públicas e Comunicações informando de que irá intervir no

final de verão no âmbito de uma ação de manutenção do pavimento da Estrada

Regional na Vila de Nordeste. —----------—

—-A Câmara tomou conhecimento.-—-—-—-—----—----—--—-—-—-———-—-—————---_-

---TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DA RIBEIRA GRANDE — DESISTÊNCIA

DEPROCESSO-----—--—-----——--------— — —--— —---

-—Presente um requerimento apresentado no Tribunal Judicial da Comarca dos

Açores pelo advogado de Francisco Amâncio Oliveira Macedo relativo à desistência

da ação intentada contra este Municipio por ocupação de terreno privado durante

obras municipais na Fajã do Araújo, neste concelho -----—-—------— —

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

---NORDESTE ATIVO E.M.S.A. - PLANO MUNICIPAL DE AÇÃO DOS

RESÍDUOS URBANOS DO NORDESTE ——-----—

——Presente o documento referenciado em epígrafe, acompanhado do parecer

favorável emitido pela Direção Regional do Ambiente.----——-—-—— —-—

—-A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria dar inicio ao

procedimento previsto nos termos do n.° 1 do artigo 98.° do Código do

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 4/2015 de 7 de janeiro

e promover a respetiva publicitação pelo prazo de 30 dias, na internet no sítio

Nordeste, 18 de julho de 2017

Página 2 de 8



* t~aCamara Municipal do Nordeste

institucional desta Câmara Municipal, afixação nas Juntas de Freguesia e no átrio

do edifício dos Paços do Concelho.------------------------ —-------—---—----

---Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Vereador Luís Dutra Borges.

---Abstiveram - se de votar os Srs. Vereadores Rogério Cabral Frias e Sara Raquel

MendonçadeSousa. —----------------—-------------—----—---------- ——

----RESOLUÇÃO DO CONSELHO DO GOVERNO N.° 64/2017 DE 22 DE JUNHO -

---Presente o documento referenciado em epigrafe, declarando de utilidade pública,

com caráter de urgência, para efeitos de expropriação uma parcela de terreno com
a área de 189,50 m2 a destacar do prédio rústico, sito no Lenho, descrito na

respetiva matriz com o n.° 2845, freguesia da Achada, descrito na Conservatória do

registoPredialsobon.°1784—------ —---— —------ —

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

—-MINUTA DO CONTRATO PARA CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DA

CESSÃO DA EXPLORAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DO RESTAURANTE

TRONQUEIRA-------- — —--— — —--—--—---

---Presente a minuta do contrato referenciado em epigrafe. ---- —

---A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar a referida minuta do contrato de

cessão da posição contratual da exploração do estabelecimento do restaurante

Tronqueira.--------------------- — — —-------------- —----—-----

—Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata de

acordo com o que dispõe o n.° 3 do artigo 57.° da Lei n.° 75/2013 de 12 de

setembro—--- — —-—--—--—------------------—--— —-------—--

---SECÇÃO DE TAXAS E LICENÇAS — INFORMAÇÃO/LICENCIAMENTO DE

OBRA — CRIME DE DESOBEDIÊNCIA — UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DESPEJO

ADMINISTRATIVO—---— —---- ——-- ——--

—-Presente a informação referenciada em epigrafe, subscrita pela Coordenadora

Técnica da Secção de Taxas e Licenças, Maria Gorete Lopes Dutra, cujo conteúdo

aseguirsetranscreve:-----—----—----———-— — — —---—

---“Foi determinado o despejo administrativo do estabelecimento sito à Rua do
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Rochão, freguesia da Saiga, pertencente ao Sr. Heitor Manuel Soares Meio, na

reunião ordinária da câmara municipal, em 30-01 -2017. A deliberação que ordena o

despejo é eficaz a partir da sua notificação ao ocupante e, deve executar-se no

prazo de 45 dias, a contar da notificação do ocupante. O ocupante recebeu a

notificação em 03-02-2017. —-------------—---------------------------------- —

—No entanto, o advogado em representação do ocupante, veio em 14-02-2017,

requerer a suspensão da ordem de despejo para que o seu cliente procedesse à

legalização da obra. O Sr. Heitor Meio apresentou em 20-02-201 7, um documento

em que se comprometia, de imediato, a instruir e requerer novo processo de

legalização da obra, com todos os elementos necessários e indispensáveis, e

requerendo que se submetesse a deliberação camarária a suspensão da ordem de

despejo ordenada. Na parte final, desse documento, o Sr. Heitor Meio declarou o

seguinte: “Em todo o caso, e se por quaisquer razões de ordem técnica, ou outras,

designadamente de ordem urbanística, relacionadas com o Piano de Pormenor da

localidade, o Requerente não lograr obter licenciamento e a necessária licença de

utilização, que fique claro, não porá em causa a legalidade e legitimidade da

deliberação de despejo administrativo ordenada, determinando-se pela não

afetação do imóvel à atividade que nele vem sendo desenvolvida.”----------------------

---A Câmara Municipal, na sua reunião ordinária de 27-02-2017, deliberou

“Aprovado por unanimidade. Prorrogar o prazo inicialmente aprovado, por 100 dias,

uma vez que o requerente concordou com a deliberação camarária e pretende

legalizar o respetivo estabelecimento.” O Sr Heitor Meio foi notificado desta

deliberação em 06-03-2017. ------ — — —--- —-------- —

—Face ao exposto, cumpre-me informar V Exa. que o prazo de prorrogação

atribuído pela câmara municipal, terminou em 28-06-2017, e que o Sr Heitor Meio,

não apresentou qualquer documento novo, para a respetiva legalização da obra,

pelo que, o processo de despejo administrativo deverá ser encaminhado à reunião

de câmara, para deliberar sobre a execução, imediata, da ordem de despejo.”

---A Câmara deliberou, por maioria executar a ordem de despejo administrativo do

estabelecimento sito à Rua do Rochão, freguesia da Salga, conforme deliberação

desta Câmara Municipal de 30 de janeiro de 2017, uma vez que o Sr Heitor Meio

não apresentou na Secção de Taxas e Licenças qualquer documento para
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legalização da obra, conforme compromisso assumido perante a autarquia, em 20

de fevereiro último.— —------------------------—------- — ——----

—-Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Vereador Luís Dutra Borges.

—-Abstiveram - se de votar os Srs. Vereadores Rogério Cabral Frias e Sara Raquel

MendonçadeSousa.-——-— —

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

ABRIGO DO FUNDO MUNICIPAl.. DE EMERGÊNCIA SOCIAL---------—---—----

—Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pela Técnica Superior

do Gabinete de Ação Social, Anabela Medeiros, cujo conteúdo a seguir se

transcreve: —---------------—-----------—------—

---“Relativamente ao assunto referido em epígrafe, cumpre-me informar V. Exa. que

a munícipe Maria Madalena Abreu de Medeiros, requereu apoio destinado à

resolução da sua situação de carência, prevista no Regulamento do Fundo

Municipal de Emergência Social de Nordeste.——-——----- —---------—

-—O agregado reúne cumulativamente as condições gerais de acesso, previstas no

artigo 5.°, do regulamento em apreço. O processo de candidatura encontra-se

devidamente instruído, de acordo com a documentação solicitada no n.° 1 do artigo

7.°, do mesmo regulamento

—-A família encontra-se em situação de carência económica e social, resultante de

fatores extemos à sua vontade, nomeadamente carência estrutural (insuficiência

económica), sendo que já foram esgotados os recursos existentes, nos termos do

n.° 2, do artigo 2.° do referido regulamento.—— —-----— ——

-—Após uma análise detalhada à situação económica e social do agregado da Sra.

Maria Madalena, com base nos fundamentos apresentados na informação social,

anexa à presente informação, e no Regulamento em apreço, julgo que a mesma

deverá beneficiar do presente apoio, de modo a proceder à aquisição de óculos,

prevenindo, deste modo, o agravamento do seu problema oftalmológico. Este apoio

deverá ser atribuido sob forma pontual, no montante de € 300,00 (trezentos euros),

nos termos do n.° 2, do artigo 9.° do mencionado Regulamento.----————— —

—A munícipe fica obrigada à apresentação de documento comprovativo de que o

montante atribuído foi aplicado para o fim a que se destina (n.°1, artigo 1O.°), sendo
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que a não apresentação deste documento implica a reposição do valor total do

apoio.” — — — —----------------------------------------

---A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a presente informação e

atribuir o apoio proposto, nos termos do mencionado regulamento.----------------------

—PROPOSTA - ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO ACHADA FUTEBOL CLUBE----—--

—Presente a proposta referenciada em epígrafe, subscrita pelo Sr. Presidente da

Câmara, cujo conteúdo a seguir se transcreve:

---“Considerando que nos termos do disposto na alínea u) do n.° 1 do artigo 339 da

Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro compete à Câmara Municipal apoiar atividades

de natureza social, cultural, educativa desportiva, recreativa ou outra de interesse

parao município; ——~--------—-—----------

---Considerando que o Achada Futebol Clube apresentou uma candidatura ao

abrigo do Regulamento das Atividades Desportivas para apoio às respetivas

atividades a desenvolver na próxima época desportiva, nomeadamente na

modalidade de futsal, com três escalões de formação (Benjamins, iniciados e

Juvenis) e ainda com uma equipa sénior que irão competir nas provas da

Associação de Futebol de Ponta Delgada;—--------------—--—--------------------------------

—Considerando ainda o apoio solicitado pelo referido Clube para fazer face às

despesas com a participação na II Divisão Nacional — Série Açores e Taça de

Portugal, no seguimento do convite que lhe foi endereçado pela Federação

Portuguesa de Futebol;—--------------------------—-------------

---Considerando o relevante interesse desportivo do Achada Futebol Clube,

nomeadamente na formação de jovens, com destaque no futsal, bem como na

criação de hábitos de vida saudável, propõe-se a atribuição de um apoio no valor

de € 8.300,00 (oito mil e trezentos euros), sendo € 7.300,00 (sete mil e trezentos

euros) destinados a apoiar as modalidades de futsal nos quatros escalões,

incluindo a participação da equipa sénior na Divisão Nacional — Série Açores e

Taça de Portugal e € 1.000,00 (mil euros) destinados a premiar a equipa por se ter

sagrado campeão no escalão de seniores masculinos no campeonato de São

Miguel de Futsal na época 2016/2017, conforme deliberação desta Câmara

Municipal de 7 de novembro de 2016; —-—----——-—
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---No final da presente época 2017/2018, propõe-se ainda um acréscimo de €

1.000,00 (mil euros) caso sejam vencedores do campeonato de S. Miguel. —

—-Propõe-se ainda que o pagamento do apoio em duas tranches. O pagamento da

primeira no valor de € 5.800,00 (cinco mil e oitocentos euros) terá lugar até

setembro do corrente ano e a segunda no valor de € 2.50000 (dois mil e

quinhentos euros) até ao final de dezembro de 2017, e mediante a confirmação da

participação da equipa sénior do Achada Futebol Clube na Divisão Nacional — Série

Açores e Taça de Portugal.— —----------- — —----

—O pagamento do referido apoio ficará ainda condicionado á apresentação dos

documentos em falta na candidatura apresentada para o efeito.—--------------------

—Os valores propostos conjuntamente com os montantes já atribuídos no cumprem

a regra contida na Iniciativa 4 do Plano de Saneamento Financeiro relativo ao

empréstimo para saneamento financeiro contraído por este Município, o qual impõe

o congelamento do aumento de apoios atribuir a terceiros, durante o período de

vigência do aludido empréstimo, tendo em conta que no ano de ano de 2007 (ano

do empréstimo do saneamento financeiro) os apoios deliberados foram no

montante global de €265.013,53.-— ———-- — — —--— —

—No que se refere ao PAF, poderá dizer-se que até à data a autarquia está a

cumprir o saldo global.—----—------

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

bem como o Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo’-----

---A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto na alínea u) do

n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento das

Atividades Desportivas atribuir ao Achada Futebol Clube o apoio proposto, bem

como aprovara minuta do contrato programa anexa.--—----—---— —--— ——

—-INFORMAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA NO ÂMBITO DAS

DECISÕES QUE PROFERIU NO USO DA COMPETÊNCIA QUE LHE FOI

DELEGADA PELA CÂMARA MUNICIPAL, SOBRE:————— ——--

-—Foram aprovadas a IOY e ~ Y alteração ao Orçamento da Despesa, bem como a
10•a alteração das Grandes Opções do Plano, nos valores, respetivamente, de €

10.490,00 (dez mil quatrocentos e noventa euros), € 32.775,00 (trinta e dois mil
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setecentos e setenta e cinco euros) e € 226.80000 (duzentos vinte e seis mil e

oitocentos euros).— — —------------------------

—A Câmara tomou conhecimento. -—

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

—Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia onze de julho corrente,

tendo a Câmara tomado conhecimento que o saldo disponível era: —

-—Operações Orçamentais - € 1.550.031,97 (um milhão quinhentos e cinquenta mil

trinta e um euros e noventa e sete cêntimos);—

---Operações não Orçamentais - € 35.412,60 (trinta e cinco mil quatrocentos e doze

euros e sessenta cêntimos).—----------

—E por não haver mais nada a tratar e sendo onze horas foi declarado 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, Maria de Deus Pacheco de Meio

Franco, Coordenadora Técnica que a redigi e subscrevi.---------------—
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