
Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.° 31

---Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e catorze, 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 de

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

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

Borges Pacheco Mendonça, Sara Raquel Mendonça de Sousa e Luís Dutra Borges.-

---Secretariou a reunião a Secretária do Gabinete de Apoio à Presidência, Vânia da

Graça Araújo Ferreira, em substituição da Coordenadora Técnica da Secção de

Expediente, Maria de Deus Pacheco de Meio Franco, que se encontra em gozo de

férias.

---Verificada, assim, a presença de todos os membros que constituem a Câmara

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

---ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES

---Foram lidas as atas das reuniões ordinária e extraordinária, realizadas nos dias

vinte e quatro do mês de novembro e dois do mês de dezembro do corrente ano,

respetivamente, as quais foram aprovadas por unanimidade.

ANTES DA ORDEM DO DIA

---O Sr. Vice-Presidente, Milton Mendonça, pediu a palavra e leu um email, enviado

pela cidadã Luisa Valério, empresária no ramo turístico, no qual se congratula a~

Câmara Municipal de Nordeste pela realização da Conferência “Turismo — O

Presente e o Futuro do Concelho de Nordeste”, que foi levada a cabo no dia vinte e

oito do mês transato e que contou com a presença de ilustres convidados dos quais

são de destacar o Secretário Regional do Turismo e Transportes, Eng.° Victor de

Fraga e o Presidente da Câmara Municipal de São Vicente da Região Autónoma da

Madeira, Sr. José António Garcês. Tratou-se de uma iniciativa de elevado interesse1

para o município de Nordeste e que deverá servir de exemplo para outras, deste,

género, a realizar no concelho.
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---O Sr. Vereador Rogério Frias depois de expressar a sua satisfação para com a

informação apresentada pelo Vice-Presidente e para com a abertura da iluminação

natalícia da Vila de Nordeste que, segundo a sua opinião, ajuda a combater o

espírito deprimente que muitas pessoas manifestam nesta data, muitas vezes

provocado pela saudade dos entes queridos que já partiram, pediu a palavra para

questionar o Sr. Presidente da Câmara acerca da possibilidade de lhe ser cedida

uma cópia do documento do Banco Espírito Santo no qual se negocia a taxa de juro

de nove para seis por cento e sobre a possibilidade de se pavimentar os passeios da

Rua do Moinho, na freguesia Achada.

---Aproveitou ainda, a oportunidade para felicitar a eleição do Ex-Presidente do

Governo Regional dos Açores, Carlos César, para Presidente do Partido Socialista

nacional, eleição que muito honra os açorianos por se tratar de um cargo de elevada

importância e que dignifica a Região Autónoma dos Açores.

---A Sra. Vereadora Sara Sousa, pediu a palavra para questionar o Sr. Presidente

sobre a eventual previsão para a construção do polidesportivo de São Pedro de

Nordestinho para apoio da própria Escola Profissional de Nordeste.

---No que concerne às questões colocadas, o Sr. Presidente da Câmara começou

por dizer que iniciativas como a da conferência ‘O Turismo — O Presente e o Futuro

do Concelho de Nordeste” são de grande importância para a promoção da

capacidade empreendedora dos empresários locais e consequentemente para a

dinamização da economia local evitando-se, desta forma, a dependência financeira

muitas vezes associada à beneficiação de subsídios da parte das instâncias

governamentais.

---Relativamente ao documento reférente à negociação das taxas de juro com o

Banco Espírito Santo, o Sr. Presidente informou que o mesmo já tinha sido

apresentado em reunião de Câmara, na reunião da apresentação do Plano e

Orçamento para 2015 e apreciação do 1° ano de mandato, onde o sr. Vereador foi

convidado e não compareceu, e em reunião de Assembleia Municipal mas,

providenciará no sentido de ser dispensada uma cópia ao Vereador Rogério Frias.

---Acrescentou que a negociação em causa permitirá, nos próximos vinte anos, uma

poupança de cerca de duzentos mil euros, valor bastante significativo para a

autarquia.
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---Informou, ainda, que a pavimentação da Rua do Moinho, na freguesia de Achada,

está prevista para o ano de dois mil e quinze, informação esta, conhecida pelo

executivo há algum tempo e já informado ao proprietário da habitação em causa.

---Sobre a execução do polidesportivo de São Pedro de Nordestinho, está pendente

da abertura das candidaturas ao programa PRORURAL.

ORDEM DO DIA

---CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE — ILUMINAÇÃO DO RECINTO

DESPORTIVO DE SANTANA

---Presente o ofício número dois, do Conselho Municipal de Juventude de Nordeste,

datado de onze de novembro do corrente ano, no qual aquele conselho expõe a sua

preocupação perante o facto da Casa do Povo de Santana / Achada não facultar as

chaves para abertura da iluminação do Campo de Futsal de Santana de forma a

possibilitar a prática desportiva dos jovens da freguesia, durante o horário noturno.---

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, diligenciar junto da

Casa do Povo de Santana / Achada no sentido de se perceber a razão subjacente ao

não empréstimo das chaves em causa, facto que está a prejudicar a prática de

atividade física por parte dos jovens daquela freguesia.

---NORDESTE ACT!VO, E.M., S.A. — RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

ORÇAMENTAL

---Presente Relatório de Execução Orçamental referente ao exercício da Empresa

Municipal, Nordeste Activo, E.M., S.A., durante o terceiro trimestre do ano de dois mil

e catorze.

---A Câmara tomou conhecimento.

---DIREÇÃO REGIONAL DE APOIO AO INVESTIMENTO E À COMPETITIVIDADE

— SISTEMA DE INCENTIVOS PARA A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL

(COMPETIR +)

---Presente email da Direção Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade,

datado de dezanove de novembro do corrente ano, no qual se remete à Câmara
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Municipal de Nordeste, para efeitos convenientes, a legislação referente ao

Urbanismo Sustentável Integrado bem com ao Sistema de Incentivos para a

Competitividade Empresarial — Competir +.

---A Câmara tomou conhecimento.

---DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO - INFORMAÇÃO 1 DELIMITAÇÃO DO

CENTRO URBANO DA VILA DE NORDESTE — SISTEMA DE INCENTIVOS

COMPETIR +

---Presente informação interna número 17512014, do Gabinete de Arquitetura da

Câmara Municipal de Nordeste, no qual se propõe que a delimitação do Centro

Urbano da Vila de Nordeste coincida com o perímetro urbano definido no Plano

Diretor Municipal em vigor por forma a abranger todas as áreas comerciais viáveis de

candidatura ao Sistema de Incentivos para a Competitividade Empresarial _

Competir+.

---A Câmara tomou conhecimento e aprovou, por unanimidade, a delimitação do

centro urbano de acordo com o proposto pelo Gabinete de Arquitetura da autarquia

bem como o seu envio à entidade governamental com competência no Sistema de

Incentivos para a Competitividade Empresarial — Competir +.

---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃO 1 PROJETO DE

REGULAMENTO DO CARTÃO MUNICIPAL DAR VIDA AOS ANOS -

APRECIAÇÃO PÚBLICA

---Presente proposta do Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal de Nordeste

para alteração do n.° 1, alínea d) do artigo 9.° do Projeto de Regulamento do Cartão

Municipal “Dar Vida aos Anos”: —

---A Câmara tomou conhecimento e aprovou, por unanimidade, a proposta de

alteração apresentada pelo que o artigo 9.° do regulamento em causa deverá conter

a seguinte informação:

---Artigo 9.°

---Benefícios do Cartão

---1. O cartão, mediante a respetiva exibição, concede aos seus titulares os

seguintes benefícios:
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---a) Benefícios em iniciativas culturais, recreativas e desportivas promovidas pela

autarquia;

---b) 50% de descontos nas tarifas e taxas de acesso a equipamentos municipais de

lazer, desportivos e culturais, previstos no Regulamento da Tabela de Taxas e

Outras receitas do Município;

---c) Transporte e renovação de receituário crónico, em parceria com o Centro de

Saúde de Nordeste;

---d) Descontos resultantes de parcerias com a sociedade civil;

---e) Quaisquer outros benefícios expressamente reconhecidos por deliberação

tomada pela Câmara Municipal.

---2- Os titulares do cartão beneficiam, igualmente, dos seguintes apoios concedidos

pela Câmara municipal, quando integrados em agregado familiar e que tenham um

rendimento máximo mensal que não ultrapasse o valor do salário mínimo regional ou

que, integrando um agregado familiar, a média dos rendimentos não ultrapasse

aquele valor

---a) Apoio na aquisição de receituário crónico, em farmácias sediadas no concelho,

devidamente comprovado pela classe médica, não podendo ser cumulativo com

outros apoios para o mesmo fim, à exceção de quando estejam esgotados;

---b) O apoio previsto na alínea anterior terá um valor máximo de €50,00 (cinquenta

euros) anuais, por beneficiário;

---c) Isenção de taxas municipais devidas pela execução de obras de conservação,

ampliação, alteração e reconstrução de fogo destinado exclusivamente a habitação e

cujo orçamento global não ultrapasse os €10.000 (dez mil euros);

---d) Execução, mediante solicitação, com descrição de pequenas tarefas, de

pequenas reparações e manutenção das suas habitações ao abrigo do projeto

“Oficina Domiciliária”.

3 - A autarquia reserva-se o direito de só conceder a isenção referida na alínea c),

do n.°2 do presente artigo, quando considerar que as obras em causa são

estritamente necessárias para assegurar as condições de higiene e conforto

indispensáveis à dignidade da habitação.

---4 - A avaliação da necessidade, referida no número anterior, deverá ser!

fundamentada em parecer do gabinete técnico da autarquia e serviços sociais.

Nordeste, 9 de dezembro de 2014

Página 5 de 8



Câmara Municipal do Nordeste

---5 — O Cartão concederá ainda aos seus titulares os benefícios que vierem a ser

acordados entre o Município e entidades públicas e privadas.

---Mais deliberou submeter à aprovação da Assembleia Municipal o referido

regulamento, nos termos do disposto na alínea g), do n.° 1 do artigo 25.° e alínea k)

do n.° 1 do artigo 33°, ambos da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro.

---PROPOSTA DE NORMAS REGULAMENTARES DO FUNCIONAMENTO DA

OFICINA DOMICILIÁRIA

---Presente proposta de Normas Regulamentares do Funcionamento da Oficina

Domiciliária Municipal.

---A Câmara tomou conhecimento e aprovou, por unanimidade, a proposta em causa

bem como submeter o documento a apreciação pública, pelo prazo de trinta dias,

através de publicação na 2Y Série do Diário da república, sem prejuJzo de outras

formas de publicidade previstas na Lei, nos termos do disposto no artigo 118~a do

Código do Procedimento administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 442/91, de 15

de novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 6196, de 31 de

janeiro; —

---RESOLUÇÃO DO CONSELHO GERAL DA ANMP - PROPOSTA DE LEI DO

ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2015

---Presente a Resolução do Conselho Geral da Associação Nacional dos Municípios

Portugueses referente à Proposta de Lei do Orçamento de Estado para o ano de dois

ruO e quinze.

---A Câmara tomou conhecimento.

---COMUNICADO DA AMRRA SOBRE A PROPOSTA DO ORÇAMENTO DE

ESTADO PARA 2015

---Presente o comunicado da Associação dos Municípios da Região Autónoma dos

Açores sobre a proposta do Orçamento de Estado para o ano de dois mil e quinze.--

---A Câmara tomou conhecimento.
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---CARTA SOCIAL 201 5-2016

---Presente a Carta Social elaborada pelo Gabinete de Ação Social da Câmara

Municipal de Nordeste, para o ano de dois mil e quinze - dois mil e dezasseis.

---A Câmara Municipal de Nordeste aprovou, por unanimidade, o documento

mencionado em epigrafe.

---PROPOSTA — AUTORIZAÇÃO PRÉVIA NO ÂMBITO DA LEI N.° 812012, DE 21

DE FEVEREIRO E DA LEI N.° 4312014, DE 28 DE AGOSTO

---Presente proposta para autorização prévia no âmbito da Lei n.° 8/2012 de 21 de

fevereiro e da Lei n.° 43/2012 de 28 de agosto.

--A Câmara deliberou, por unanimidade:

--1. Concordar com a proposta.

—2. Solicitará Assembleia Municipal de Nordeste o seguinte:

--a) Para efeitos do previsto na alínea c) do n.° 1 do artigo 6.° da Lei n.° 8/2012, de

21 de fevereiro, autorização genérica favorável à assunção de compromissos

plurianuais, nos seguintes casos:

---Resultem de projetos, ações ou de outra natureza constantes das Grandes

Opções do Plano; —

---Os seus encargos não excedam o limite de €99.759,58 (noventa e nove mil,

setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e oito euros) em cada um dos anos

económicos seguintes ao da sua contratação e o prazo de execução de três anos.--—

---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 75/2013 de 12 de setembro.----

----INFORMAÇÕES DO SR. VEREADOR EM REGIME DE TEMPO INTEIRO, SR.

LUÍS DUTRA BORGES, NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA QUE LHE FOI

SUBDELEGADA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, SOBRE:

---Licenciamento de Obras Particular

---Ampliação da moradia de Alvaro Pimentel medeiros, Feteira Pequena, Freguesia

de Santana, deste Concelho. —

---A Câmara tomou conhecimento.
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---BALANCETE - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

---Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia dois de dezembro

corrente, tendo a Câmara tomado conhecimento que o saldo disponível era:-----------

---Operações Orçamentais - € 1.784.237,72 (um milhão setecentos e oitenta e quatro

mil duzentos e trinta e sete euros e setenta e dois cêntimos; —---------

---Operações não Orçamentais - € 92.475,35 (noventa e dois mil quatrocentos e

setenta e cinco euros e trinta e cinco cêntimos).—---—---- —-------------

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

---E por não haver mais nada a tratar e sendo doze horas, o Sr. Presidente declarou,

em nome da Lei, encerrada a reunião pelo que de tudo para constar se lavrou a
presente ata que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e por mim, ~

que a redigi e subscrevi. —----—--—
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