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Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.°57

—Aos sete dias do mês de dezembro 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 do

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 Coordenadora Técnica da Secção de Expediente, Maria de

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

—Verificada, assim, a presença de todos os 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 vinte e três de novembro findo,

a qual foi aprovada, por unanimidade. --— ——

—-O Sr. Vereador Milton Borges Pacheco Mendonça, não votou a referida ata, em

virtude de não ter participado na reunião a que respeita a mesma —-----—-

—----—-——-—--——--------—----ANTES DA ORDEM DO DIA--— —— —

—O Sr. Vereador Rogério Frias solicitou ao Sr. Presidente alguns esclarecimentos

sobre o Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o próximo ano.-——----—--—

—Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara disse que em relação ao documento em

apreço, mantinha o seu interesse na parte do investimento a realizar no Concelho do

Nordeste e referiu também o parecer favorável que foi emitido pela Associação de

Municípios da Região Autónoma dos Açores e pelo Conselho de Ilha que se tinha

realizado recentemente no Concelho de Nordeste.—— —--— —-----

—-Disse ainda que o Plano e Orçamento estava em consonância com o projeto

eleitoral do Partido Socialista e que no próximo ano estava previsto o aumento do

investimento em 8%, em relação a 2015 para a ilha de 5. Miguel.—
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Câmara Municipal do Nordeste

—Enunciou também as obras previstas para o Nordeste nomeadamente:

Beneficiação do Quartel dos Bombeiros Voluntários do Nordeste Nova viatura de

emergência para o Nordeste; Apoio para as calamidades da Lomba da Pedreira no

valor aproximado de oitocentos mil euros; Beneficiação do Portinho entre Santana e

Achada e do Porto do Nordeste.- -— —-——-----

—O Sr. Presidente aproveitou ainda a oportunidade para informar o resultado das

reuniões que manteve com o Administrador da Caixa Geral de Depósitos, Direção

Geral das Autarquias Locais e Administradora de Insolvência da Gedernor, as quais

foram bem-sucedidas atendendo que foram aceites as propostas pretendidas pela

autarquia.--——--------------------—------—--------------—----—

—--—---——-— ORDEMDODIA------——----—--—-—---———-------~

---GRUPO PARLAMENTAR DO CDS-PP NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

—---—---------------— —

—Presente o oficio número oitocentos oitenta e cinco, de treze de novembro findo,

da Chefe de Gabinete do Grupo Parlamentar do CDS-PP na Assembleia da

República, acusando a receção do oficio desta Câmara Municipal número mil

trezentos e setenta e sete, de três do mesmo mês e refenndo que o mesmo mereceu

a melhoratenção.—-— ——-----—--—----------—------------—----—

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

—-GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO ECOLOGISTA “OS VERDES” NA

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA -~ —

---Presente o ofício número duzentos e setenta e seis, de vinte e cinco de novembro

findo, da Chefe de Gabinete do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os

Verdes’ na Assembleia da República, acusando a receção do oficio desta Câmara

Municipal número mil trezentos e setenta e sete, de três do mesmo mês,

acompanhado da Moção aprovada por esta Câmara Municipal e referindo que o

assunto mereceu a melhor atenção.—--------—----- —--— —---—--------—-—

—A Câmara tomou conhecimento.-—-— —--——-———----——----- —
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-—FILARMÓNICA IMACULADA CONCEIÇÃO - PEDIDO DE APOIO---------———-----

—Presente um oficio, datado de dezoito de novembro findo, da Filarmônica

Imaculada Conceição informando das infiltrações de água que se verifica sobretudo

pelas janelas e soleiras do edifício sede, as quais estão a contribuir para a

degradação da mesma, bem como a provocar humidade nas paredes, instrumentos

musicais e fardamento.——-—-——---—-—-——--——-—-——---—

—-Assim solicitam a disponibilização dos serviços técnicos desta Câmara Municipal

para resolver os referidos problemas - ——--—

—A Câmara deliberou, por unanimidade apoiar a referida Filarmónica nas obras de

conservação e recuperação do edifício sede a executar por administração direta,

nos termos do orçamento em anexo ao referido ofício.--—--—-——-----—--—-----------——-

---ESCOLA PROFISSIONAL DE NORDESTE — AGRADECIMENTO————-- —-

-—Presente o oficio número cinquenta e três, de vinte e cinco de novembro findo, da

Escola Profissional de Nordeste, agradecendo a participação desta Câmara

Municipal, através do seu Vice-Presidente na “Aula Aberta”, onde foi debatida a

importância dos eventos para economia, resultando numa experiência muito

—A Câmara tomou conhecimento.

—TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE PONTA DELGADA — SENTENÇA

HOMOLOGATÓRIA---------- ----- ----— — —------- —

—Presente um oficio, com data de dezassete de novembro findo, do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, enviando a sentença homologatória

proferida em treze de novembro findo, referente ao processo n.° 2221/13.6BEPDL,

intentada por Construções Couto & Couto contra este Município. —-— —

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

—-HSN — EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL DO CONCELHO DE

NORDESTE, E.E.M. - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE LIQUIDAÇÃO-——

-—Presente o ofício número noventa e cinco de dois de dezembro corrente, da HSN

Empresa Municipal de Habitação Social do Concelho do Nordeste, E.E.M.,
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informando o historial das diligências efetuadas para a efetivação da intemalização

da empresa, bem como da nova estratégia traçada para conclusão do processo

---Face ao exposto, solicita a esta Câmara Municipal, nos termos do disposto no n 02

do artigo 50.° do Código das Sociedades Comerciais, a prorrogação do prazo para

liquidação da referida empresa. —---------------—------------------

—A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria, solicitar à Assembleia

Municipal autorização para a prorrogação do prazo da liquidação da HSN - Empresa

Municipal de Habitação Social do Concelho do Nordeste, E.E.M., até 27 de fevereiro

de 2016, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 500 do Código das Sociedades

Comerciais.

—Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara e os Srs Vereadores Milton Borges

Pacheco Mendonça e Luís Dutra Borges.—----—----------------------------——--—-----------

—-Votaram contra os Srs. Vereadores Rogério Cabral de Frias e Sara Raquel

Mendonça de Sousa e justificaram a sua posição pelo facto do conteúdo/teor do

ofício da HSN se apresentar confuso e incongruente, notando-se que o processo não

seguiu a sua tramitação correta. Ademais os Vereadores do PSD não podem de

modo algum aprovar um pedido que não apresenta uma fundamentação jurídica

suportada no regime jurídico dos procedimentos administrativos de dissolução e de

liquidação das entidades comerciais, nomeadamente o Decreto-Lei n.° 76-A/2006, de

29de março. —----———---- —----- —-------------— —-----------

---O Sr. Presidente respondeu, lamentando a atitude dos Vereadores do PSD em

relação a este assunto, uma vez que todo este processo se iniciou ainda no mandato

em que tinham funções executivas nesta autarquia, e que o procedimento

desencadeado neste momento, foi o de apenas dar continuidade ao processo

iniciado anteriom,ente.-----------

—-Esta 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 MANUEL PIMENTEL FURTADO — PEDIDO DE CERTIDÃO DE

DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE

PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA ATIVIDADE PECUÁRIA

—-Presente o processo com a referência GSE-CRE 2196/2015, de um de dezembro
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corrente, titulado por José Manuel Pimentel Furtado, residente na Rua do Valverde,

n.° 21-A, lugar da Feteira Pequena freguesia de Santana deste Concelho, relativo

ao pedido de emissão de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento

do interesse público municipal na regularização da atividade pecuária relativo a um

edifício de apoio à exploração bovina, situado no lugar do Cabeço, do referido lugar

da Feteira Pequena e freguesia de Santana, nos termos do disposto no n.° 4 do

artigo 5.° do Decreto-Lei n O 165/2014, de 5 de novembro _~

---A exploração em causa situa-se num terreno com a área de 62 hectares, onde tem

um pavilhão, de um só piso, com 400 m2 de área total de construção, e conta com

140 animais e está identificada como uma atividade pecuária de Classe 1.

—A apreciação técnica do presente processo consta da informação da Arquiteta

Mafalda Vicente, datada de um de dezembro corrente a qual faz parte integrante do

presente processo.--------------—------—-—-—-—---------------------------------------------------—

—A Câmara depois de analisar o presente pedido, deliberou por unanimidade,

propor à Assembleia Municipal a emissão de deliberação fundamentada de

reconhecimento de interesse público municipal na regularização do edifício de apoio

à exploração bovina do Sr. José Manuel Pimentel Furtado, situada no lugar do

Cabeço, lugar da Feteira Pequena, freguesia de Santana, nos termos do disposto no

artigo 5.°, n.° 4 alínea a) do Decreto-Lei n.° 165/2014, de 5 de novembro,

considerando o seguinte:—-----——-----—--—---------------------—

—-Que o Nordeste é um concelho rural em que a atividade predominante é

agropecuária; —-——---------—----—----------

—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
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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 REVISÃO DE ZONAMENTO —-----------—-- —-—----

---Foi presente o oficio número dois mil quinhentos e noventa e dois, de dois de

dezembro corrente, desta Câmara Municipal, enviado à Direção de Serviços de

Avaliações solicitando que sejam alterados os coeficientes de localização referentes

à habitação, propostos pela Comissão Nacional de Avaliação de Prédios Urbanos.—

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

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

DECISÕES QUE PROFERIIJ NO USO DA COMPETÊNCIA QUE LHE FOI

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

—Aprovação de Alterações Orçamentais———----——-—-—---—---—----—-———-—-——-—

—Foi aprovada a 19Y alteração ao Orçamento da Despesa de 2015, no valor de €

935,00 (novecentos e trinta e cinco euros) e a 15~a alteração às Grandes Opções do

Plano, no valor de €250,00, (duzentos e cinquenta euros)

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

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

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

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

---Operações Orçamentais - € 1.786.344,49 (um milhão setecentos oitenta e seis mil

trezentos quarenta e quatro euros e quarenta e nove cêntimos);-—

—Operações não Orçamentais - € 57.592,12 (cinquenta e sete mil quinhentos

noventa e dois euros e doze cêntimos).-

—-PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO PÚBLICO —

---Por ser esta reunião pública mensal, seguiu-se um período de intervenção aberto

ao público que, por não estar ninguém presente com direito a intervir, foi dado por

encerrado.-——-— ———————--------—-—--— —-— —---—
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---E por não haver mais nada a tratar e sendo doze horas e cinco 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, j~ftJ).itCc.
&tu» ciLi j\’\sL~ Sxwu,~ que a redigi e subscrevi.--------
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