
Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.°50

---Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, 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 e Sara

Raquel Mendonça de Sousa.

---Faltaram os Srs. Vereadores Milton Borges Pacheco Mendonça e Luís Dutra

Borges, por se encontrarem a participar nas Festas de São Vicente, em

representação deste Município, tendo o Sr. Presidente justificado as faltas no âmbito

da competência que lhe foi delegada pela Câmara Municipal.

---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 reuniâo.

---ATA DA REUNIÃO ANTERIOR

---Foi lida a ata da reunião ordinária realizada no dia dezassete de agosto corrente, a

qual foi aprovada, por unanimidade.

ANTES DA ORDEM DO DIA

---Neste período, o Sr. Verèador Rogério Frias pediu a palavra para manifestar em

seu nome e da Sra. Vereadora Sara Sousa o seu profundo regozijo e

reconhecimento do Governo da República pelo excelente desempenho e grande

cooperação evidenciada com a região, em matérias que em muito contribuem para o

desenvolvimento social e económico dos Açores, fazendo referência essencialmente

ao papel decisivo do Governo de Passos Coelho na implementação da liberalização
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do espaço aéreo, na baixa de impostos e agora na anunciada vinda de um reforço

policial para a região.

—-Frisou ainda o bom relacionamento entre o Governo da República e o PSD Açores

tem dado frutos, enquanto que se assiste a uma enorme passividade por parte do

Governo Socialista na Região Autónoma dos Açores, o qual apenas faz muito ruido

nos órgãos de comunicação social. —

---Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara disse discordar da excelência da

cooperação do Governo da República para com a Região Autónoma dos Açores,

evidenciada pelos Srs. Vereadores do PSD, começando por referir que o processo

da liberalização do espaço aéreo nos Açores não tinha sido assim tão célere,

afirmando que o mesmo tinha estado mais de um ano “fechado na gaveta do Sr.

Secretário de Estado Geral dos Transportes”, alertando os Srs., Vereadores que

deveriam também manifestar esta sua posição perante os idosos reformados,

pensionistas e os funcionários públicos pois estes é que têm sentido na pele aquilo

que são as politicas antissociais deste governo de coligação liderado por Passos

Coelho.

—-Relembrou ainda que as ações que os Srs., Vereadores dizem ter sido benéficas

para os açorianos foram de iniciativa da Assembleia Legislativa Regional dos Açores,

sendo algumas delas por proposta do Partido Socialista e do próprio governo

regional.

---Finalmente, informou não estar esquecido da decisão do Govemo da Republica

quanto ao apoio à Região Autónoma dos Açores para reparação dos estragos de

2013 pelas calamidades que assolaram 5. Miguel e a Terceira, tendo este sido

recusado, dando como alternativa o recurso ao crédito, ao contrário do que

aconteceu em relação ao Funchal, na ilha da Madeira, tudo isto demonstrativo da

falta de solidariedade que este governo PSD/PP tem tido durante a sua governação

eemrelaçãoaosaçorianos.

ORDEM DO DIA

—-INSPEÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA — INSPEÇÃO

ORDINÁRIA AO MUNICIPIO DO NORDESTE 1 RELATÓRIO FINAL
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---Presente o ofício número trezentos quarenta e dois, de doze de agosto corrente,

da Inspeção Regional da Administração Pública, remetendo em conformidade com o

despacho de Sua Excelência o Vice-Presidente do Governo Regional, de onze do

referido mês, um DVD com o Relatório Final e Documentos, para adoção das

medidas de melhoria propostas e que dessa adoção se dê conhecimento àquela

entidade, no prazo de sessenta dias.

---A Câmara tomou conhecimento.

---UNIÃO DESPORTIVA DO NORDESTE — PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO

DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS

---Presente uma carta, datada de vinte e seis de agosto corrente, do Clube União

Desportiva do Nordeste, solicitando apoio para aquisição de equipamento desportivo

para os diversos escalões de formação daquele Clube, considerando as dificuldades

financeiras do mesmo para fazer face aos respetivos custos e ainda a falta de

patrocíniosparaoefeito.

---Mais informa de que se trata de um assunto de interesse público para o Concelho

do Nordeste, na medida em que o Clube divulgará a imagem do mesmo nos seus

equipamentos e nas diferentes competições em que irá participar na região.

---A Cãmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade apoiar o Clube União

Desportiva do Nordeste na aquisição dos equipamentos para todos os escalões de

formação, no valor de € 1.862,78 (mil oitocentos sessenta e dois euros e setenta e

oito cêntimos), na condição de serem estampados nos mesmos o nome do Municipio

do Nordeste.

---ACHADA FUTEBOL CLUBE — PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE

EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS

---Presente uma carta, datada de vinte e seis de agosto corrente, do Achada Futebol

Clube, solicitando apoio para aquisição do equipamento desportivo para o escalão de

Benjamins daquele Clube, considerando as dificuldades financeiras do clube para

fazer face aos respetivos custos.

---Realçam no pedido em questão os enormes sucessos que estes têm alcançado,

no que diz respeito ao futsal de formação, onde em seis títulos nas duas épocas
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desportivas da Associação de Futebol de Ponta Delgada arrecadaram para o clube e

consequentemente para o concelho do Nordeste, cinco desses títulos.

---Mais informam de que ainda será uma oportunidade de divulgação da imagem do

concelhodonordeste.

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade apoiar o Achada

Futebol Clube na aquisição dos equipamentos pretendidos, no valor de € 368,04

(trezentos e sessenta e oito euros e quatro cêntimos), na condição de serem

estampados nos mesmos o nome do Municipio do Nordeste.

---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃOIATRIBUIÇÃO DE APOIO NO

ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE INCENTIVO À NATALIDADE

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

do Gabinete de Ação Social, Rafaela Pimentel, cujo conteúdo a seguir se

transcreve: —

No âmbito do Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade do Concelho de

Nordeste, compete ao Gabinete de Ação Social da Autarquia proceder à análise das

candidaturas, de acordo com o artigo 8.° do mencionado Regulamento.

---Neste sentido cumpre-me informar V. Exa que a munícipe abaixo identificada

reúne as condições gerais para beneficiar do presente incentivo e o respetivo

processo de candidatura encontra-se devidamente instruído, tudo nos termos do

artigo 5.° e do n.° 4 do artigo 6.° do Regulamento em apreço.

---Nos termos do estipulado no n.° 2 do artigo 4.° o valor do subsídio a atribuir varia

entre € 200,00 (duzentos euros) e € 300,00 (trezentos euros), por cada criança, nos

seguintes moldes:

-—a) € 300,00 (trezentos euros) para os agregados familiares com o primeiro e/ou

segundo escalão do abono de família;

---b) €300,00 (trezentos euros) para os agregados familiares com três ou mais filhos~

independentemente do escalão que lhe for atribuído;

---c) € 200,00 (duzentos euros) para os agregados familiares com o terceiro escalão

de abono de família.

---O artigo 4.°, no seu n.° 3, refere, ainda, que todas/os as/os requerentes, cuja

situação económico-financeira do seu agregado familiar não se enquadre no

Nordeste, 31 de agosto de 2015

Página 4 de 10



Câmara Municipal do Nordeste

estipulado anteriormente, tem direito a um apoio, cujo valor não deverá ultrapassar a

quantia de € 50,00 (cinquenta euros), cedido pela Câmara Municipal de Nordeste,

adquirido no comércio local, e composto de produtos, de natureza variada,

adequados a crianças até aos doze meses.

---Assim temos:

---Ana Filipa Negreiros Viegas - € 50,00 (cinquenta euros) em produtos adquiridos no

comércio local”.

---A Câmara deliberou, por unanimidade atribuir o referido apoio, nos termos do

Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade do Concelho do Nordeste.

---ARQUITETA MAFALDA VICENTE - INFORMAÇÃO / REVISÃO DO PLANO

MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA

---Presente a informação subordinada ao assunto designado em epígrafe, subscrita

pela Sra. Arquiteta Mafalda Vicente, cujo conteúdo a seguir se transcreve:

---No âmbito da Proteção Civil Municipal e no seguimento das reuniões tidas

relativamente a à Revisão do Plano Municipal de Emergência, venho por este meio

prestar a seguinte informação:

---1.Foi publicada a Resolução n.° 30/2015, de 7 de maio — Diretiva relativa aos

critérios e normas técnicas para a elaboração e operacionalização de planos de

emergência de proteção civil—, a qual entrou em vigor 30 dias após a sua publicação

em Diário da República.

---2. O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Nordeste (PMEPC

Nordeste) encontra-se no âmbito de aplicação da referida Diretiva.

—-3. O PMEPC-Nordeste (revisão) foi aprovado em 21/02/2011 e o despacho de

aprovação foi publicado em Diário da República no dia 15/03/2011, pelo que o

PMEPC-Nordeste entrou em vigor no dia 16/03/2011.

—-4. De acordo com o disposto no artigo 9° da mencionada Diretiva, o PMEPC

Nordeste deve ser revisto no prazo máximo de 5 anos a contar da data de entrada

em vigor, ou seja, até 16/03/2016.

-—5. A revisão do PMEPC-Nordeste compete à Câmara Municipal e a respetiva

aprovação é da competência do membro do Governo Regional que tutela o setor da
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proteção civil, mediante parecer prévio do SRPCBA, devendo seguir as seguintes

formalidades: —----

---a) Devem ser tidos em conta os ensinamentos adquiridos aquando da realização

de exercícios ou de anteriores ativações do plano, bem como as informações

decorrentes de estudos ou relatórios de carácter técnico ou científico,

designadamente quanto à percêção de novos riscos ou à identificação de novas

vulnerabilidades na área territorial do Município;

---b) A CMN delibera sobre a necessidade de se proceder à revisão do PMEPC

Nordeste e determina a abertura do respetivo procedimento administrativo no âmbito

do CCP para a contratação de uma equipa técnica para elaborar a revisão do plano;

-—c) Deve ser elaborado um relatório de execução das medidas de

operacionalização do PMEPC-Nordeste (o qual deve acompanhar a revisão do

PMEPC-Nordeste), que inclua as propostas de melhoria do PMEPC-Nordeste bem

como a realização de ações de sensibilização e formação, destinadas tanto à

população como às entidades intervenientes no PMEPC-Nordeste;

---d) Deve ser atualizado o inventário de meios e recursos do PMEPC-Nordeste;

---e) A lista de contactos deve ser atualizada;

---f) A Revisão PMEPC-Nordeste está sujeita a um período de consulta pública —

apenas das suas componentes não reservadas —, por um prazo não inferior a 30

dias, sendo esta consulta pública promovida pela CMN;

---g) Compete à CMN estabelecer os meios e as formas de participação no âmbito da

consulta pública;

---h) No final da consulta pública, a CMN deve integrar no PMEPC-Nordeste as

observações pertinentes apresentadas;

---i) A CMN deverá ainda elaborar e remeter à CMPCN um relatório da consulta

pública no qual se explicite o período durante a qual decorreu, os meios utilizados, os

contributos recolhidos e a sua incorporação no plano;

-—j) Esse relatório deve ser submetido, pela CMN, ao membro do Governo Regional

que tutela o setor da proteção civil;

—-k) As deliberações da CMN relativas à aprovação do PMEPC-Nordeste são objeto

de publicação no Jornal Oficial da RAA pelo membro do Governo Regional que tutela

o setor da proteção civil (SRPCBA);
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---1) Aquando da publicitação da aprovação, a CMN deve assegurar a distribuição do

PMEPC-Nordeste em formato digital a todos os agentes, organismos e entidades

nele mencionados, a todas as entidades da CMPCN, às autoridades de proteção civil

das unidades administrativas adjacentes do mesmo nível territorial, à autoridade de

proteção civil de nível territorial imediatamente superior e à ANPC;

m) Sempre que se verifiquem atualizações ao inventário de meios e recursos ou

à lista de contactos, as mesmas devem ser comunicadas aos intervenientes no

PMEPC-Nordeste.

---Face ao exposto, atendendo às alterações legislativas em matéria de Proteção

Civil, às exigências legais vigentes nesta matéria e à ausência de quadros técnicos

nesta Câmara Municipal com formação superior em Proteção Civil que possam

assegurar a devida revisão do PMEPC-Nordeste em conformidade com as normas

legais vigentes, deverá:

---1. A Câmara Municipal de Nordeste deliberar sobre a necessidade de se proceder

à revisão do PMEPC-Nordeste, de modo a que essa revisão esteja concluída dentro!

do prazo previsto na Diretiva constante na Resolução n.° 30/2015, de 7 de maio, ou

seja, até 16/03/2016;

---2. Determinar-se a abertura de um procedimento administrativo no âmbito do CCP

para elaboração da Revisão do PMEPC-Nordeste, incluindo toda a documentação

necessária, anexos, relatórios, atualizações, inventário de meios e recursos,

cartografia, exercícios e outros que sejam necessários.

---Fica à consideração superior proferir despacho sobre o conteúdo da presente

informação.

-—A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos da presente informação, o

seguinte:

---1.Reconhecer a necessidade de se proceder à revisão do Plano Municipal de

Emergência de Proteção Civil de Nordeste, de modo a que essa revisão esteja

concluída dentro do prazo previsto na Diretiva constante da Resolução n.° 30/2015,

de 7 de maio, ou seja até dezasseis de março do próximo ano.

---2. Determinar a abertura de um procedimento administrativo no âmbito do CCP

para elaboração da Revisão do PMEPC-Nordeste, incluindo toda a documentação
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necessária, anexos, relatórios, atualizações, inventário de meios e recursos,

cartografia, exercícios e outros que sejam necessários.

---JOSÉ ANTÓNIO DUARTE DE SOUSA - PEDIDO DE PARECER SOBRE

ALTERAÇÃO DO NÚMERO DE COMPROPRIETÁRIOS DE UM PRÉDIO RÚSTICO

SITO Á FREGUESIA DE LOMBA DA FAZENDA

---Presente um requerimento apresentado por José António Duarte de Sousa,

residente na Rua Dr. Manuel João da Silveira, n.° 8-A, freguesia de Lomba da

Fazenda, deste Concelho, solicitando nos termos no disposto no artigo 54.° da Lei n.°

91/95, de 2 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de

agosto, parecer sobre alteração do número de comproprietários do prédio rústico,

com a área de 12.543 m2, sito à Grota do Engenho ou Fazenda, freguesia de Lomba

da Fazenda, Concelho de Nordeste, que confronta a norte com Caminho, sul com

Grota, nascente com Manuel Jacinto Raposo de Mendonça e poente com Francisco

de Resendes Rola, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Lomba da

Fazenda sob o artigo 3681 e descrito na Conservatória do Registo Predial de

Nordeste sob o número 2589.

---Os prédios ficarão em regime de compropriedade numa proporção de 1/2 para cada

um dos seguintes comproprietários: —

---Cláudia de Fátima Moniz Sousa Correia e Milton Moniz Sousa.

---A Câmara deliberou, por unanimidade, com base na informação da Sra. Arquiteta

Mafalda Vicente, emitir parecer favorável à compropriedade do prédio acima

identificado, considerando que os proprietários não pretendem dividir fisicamente o

mesmo.

---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.

---JOSÉ ANTÓNIO DUARTE DE SOUSA - PEDIDO DE PARECER SOBRE

ALTERAÇÃO DO NÚMERO DE COMPROPRIETÁRIOS DE UM PRÉDIO RÚSTICO

SITO Á FREGUESIA DE LOMBA DA FAZENDA

—-Presente um requerimento apresentado por José António Duarte de Sousa,
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residente na Rua Dr. Manuel João da Silveira, n.° 8-A, freguesia de Lomba da

Fazenda, deste Concelho, solicitando nos termos no disposto no artigo 54.° da Lei n.°

91/95, de 2 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de

agosto, parecer sobre alteração do número de comproprietários do prédio rústico,

com a área de 5.920 m2, sito ao Termo, freguesia de Lomba da Fazenda, Concelho

de Nordeste, que confronta a norte com Caminho, sul com herdeiros de Ernesto

Machado Macedo, nascente com Francisco Medeiros de Mendonça e poente com

Servidão, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Lomba da Fazenda sob o

artigo 3631 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Nordeste sob o

númerol924.

---Os prédios ficarão em regime de compropriedade numa proporção de 1/2 para cada

um dos seguintes comproprietários:

---Cláudia de Fátima Moniz Sousa Correia e Milton Moniz Sousa.

---A Câmara deliberou, por unanimidade, com base na informação da Sra. Arquiteta

Mafalda Vicente, emitir parecer favorável à compropriedade do prédio acima

identificado, considerando que os proprietários não pretendem dividir fisicamente o

mesmo.

---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.

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

DECISÕES QUE PROFERIU NO USO DA COMPETÊNCIA QUE LHE FOI

DELEGADA PELA CÂMARA MUNICIPAL, SOBRE:

-—Aprovação de Alterações Orçamentais

—-Foi aprovada a 13.2 e a 9? alteração, respetivamente ao Orçamento da Despesa e

às Grandes Opções do PIano nos valores de € 16.200,00 (dezasseis mil e duzentos

euros).

---A Câmara tomou conhecimento.

---BALANCETE — RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Nordeste, 31 de agosto de 2015

Página 9 de 10



Câmara Municipal do Nordeste

---Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia vinte e cinco de agosto

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

---Operações Orçamentais - € 2.061.972,38 (dois milhões sessenta e um mil

novecentos setenta e dois euros e trinta e oito cêntimos);

-—Operações não Orçamentais - € 93.048,24 (noventa e três mil quarenta e oito

euros e vinte e quatro cêntimos).

---A Câmara tomou conhecimento.

---E por não haver mais nada a tratar e sendo onze horas e trinta minutos, 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,

cQ,- Çj2u_An Qox L-~t~~-.~- oL )u_iz~ ~ que a redigi e subscrevi.

Qfl (JU~L~
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