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Câmara Municipal do Nordeste

ATAN°83

—Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezasseis, nesta Vila

de Nordeste, edifício dos Paços do Municipio 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 um de novembro findo,

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

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

—-O Sr. Vereador Rogério Frias relatou um facto constatado relativamente à
reparação da Estrada Regional entre as duas Feteiras, neste Concelho, afirmando

que antes das eleições regionais foi dado início à pavimentação da referida via e

que após o ato eleitoral as obras pararam, situação que considerou estranha, uma

vez que os trabalhos não foram concluidos, sendo urgente a sua continuidade,

considerando o péssimo estado de conservação em que o piso se encontra————-

—Referiu ainda que era com alguma satisfação que verificava que a Câmara

Municipal estava a executar algumas obras e que muito recentemente tinha lançado

a concurso a empreitada de beneficiação de arruamentos no Concelho no valor

aproximadamente de quatrocentos e cinquenta mil euros Aproveitou para refenr

que na Rua D. David Dias Pimentel na Aigravia estavam a ser construídos novos

passeios, situação que era muito benéfica para a freguesia, chamando à atenção
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para a necessidade de se beneficiar também o pavimento do respetivo arruamento

comaaplicaçãodeslurryseal. — —

---Disse também que teve conhecimento dos resultados do Anuário Financeiro dos

Municípios, realçando o facto do Municipio do Nordeste estar a respeitar as regras

orçamentais e ser o 5.° município com melhores resultados operacional.

---Por último referiu-se à medida deste executivo, relativamente à colocação de

pessoal ao abrigo dos programas ocupacionais do Governo Regional, embora

reconhecendo que não seja a medida ideal, mas acaba por minimizar a situação de

carência de algumas famílias nordestenses e resolver diversos problemas sociais,

face à conjuntura que se vive atualmente. Considerou ser esta uma boa medida e

defendeu que a mesma deverá continuar.

---Em resposta aos comentários do Sr. Vereador Rogério Frias, o Sr. Presidente

disse: — — ___

—-Que iria oficiar à Direção Regional de Obras Públicas e Comunicações a solicitar

explicações sobre o ponto de situação da obra de conservação da Estrada Regional

:entre a Feteira Pequena e Feteira Grande, a data prevista para a sua conclusão,

bem como a razão da mesma ter sido abandonada após as eleições. —

—Que era com muita satisfação que estava a avançar com as obras de

beneficiação e conservação de caminhos, referindo que arriscou mais porque o

Governo da República tinha criado legislação que permite ir à banca obter

financiamento para os 15% não cobertos pelos fundos comunitários, no que

concerne aos municípios cumpridores com o Plano de Reequilíbrio Financeiro.

---Em relação às restantes observações do Sr. Vereador Rogério Frias disse

concordava com todas elas e que infelizmente os trabalhos desenvolvidos pela

autarquia não eram visíveis a todos, e que havia muita gente que não tinha a

coragem de referir a verdadeira realidade como o tinha feito o Sr. Vereador Rogério

Frias. —

---O Sr. Vereador Rogério Frias acrescentou ainda que a presidência porta a porta

que este executivo está a levar a efeito era uma inovação pela positiva,

demonstrando assim com esta medida que o atual executivo não tem receio de

aparecer perante o cidadão, embora ciente da crítica ou elogio a que está sujeito.

Defendendo que esta iniciativa deve ser feita em qualquer altura por ser um
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trabalho de proximidade dos munícipes, aferindo do sentimento da população

perante os seus problemas.—--------------------------------- —----

—----------—----—- —---------ORDEMDODIA-- —--------------------

—JUNTA DE FREGUESIA DA ACHADINHA — AGRADECIMENTO-—---—

—Presente o oficio número oitenta e três, de vinte e cinco de novembro findo, da
Junta de Freguesia de Achadinha agradecendo o disponibilidade, o contributo e o

desempenho desta autarquia na sessão de esclarecimento/debate sobre o

“Abandono dos Animais”.—-—-----——-—-----——-—----------------------—-------------------

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

-—PROPOSTA- ALTERAÇÃO DOS ACORDOS DE EXECUÇÃO CELEBRADOS

COM AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO---—----

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

Câmara, cujo conteúdo a seguir se transcreve:—--------------------- —

---“Considerando que para uma atuação autárquica conjunta, em que estejam

presentes o respeito pela autonomia, a cooperação, a solidariedade e
corresponsabilidade, se torna vital que os diferentes órgãos autárquicos se

esforcem por rentabilizar os meios disponíveis no sentido de melhor responderem

aos problemas existentes; —-—---- —--—----—--—

---Considerando os princípios da descentralização administrativa e da

subsidiariedade, através de um modelo específico de distribuição de tarefas e

responsabilidades entre os órgãos municipais e os órgãos das freguesias que visa
confiar as competências autárquicas ao nível da administração melhor colocada

para as prosseguir com racionalidade, eficácia e proximidade aos cidadãos;—--------

-—Considerando que nos ternos da cláusula 6Y do Acordo de Execução celebrado

em 11 de agosto de 2014, poderá haver lugar à revisão do acordo, caso se

verifique a alteração de pressupostos que estiveram na base de celebração do

mesmo ou por alteração superveniente das circunstâncias;------------------

---Considerando que o Município de Nordeste, pretende aumentar o número de

caminhos municipais e espaços publicos a serem delegados nas juntas de
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Freguesia deste Concelho, cujas designações constam no mapa em anexo;---—-

---Considerando que esta alteração se traduzirá no respetivo aumento de despesa

para as Juntas de Freguesia; — — —

---Considerando que as Juntas de Freguesia mostraram-se interessadas em alterar

o acordo execução, o qual foi aprovado através da Deliberação da Assembleia

Municipal de 30 de junho de 2014. — —

—-Assim, tenho a honra de propor que a Câmara Municipal de Nordeste delibere

submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alinea ccc) do n.° 1

do artigo 33.° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro, a alteração dos Acordos de

Execução, nomeadamente alargamento das competências e dos valores para o ano

de2017: — — —--------

---Freguesias Acréscimo Transferências Correntes/20 17

---Achada 616,30€ 12942,30€

—-Achadinha 707,25 € 14 852,25

---Lomba da Fazenda 882,95€ 18541,95€

---Nordeste 1 232,35€ 25 879,35€

—-São Pedro 405,45€ 8 514,45 €

---Santo António 405,45 € 8 514,45 €

—-Algarvia 405,45 € 8 514,45 €

-—Santana 490,20€ 10 294,20 €

—-Salga 550,70 € 11 564,70 €

—-A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar a referida alteração aos Acordos

de Execução celebrados com as Juntas de Freguesia, bem como submetê-la à

aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do disposto das disposições

conjuntas da alínea k), n.° 1 do artigo 25.° e alínea m) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei

n.°75/2013, de 12 de setembro.
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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.—------- —------ —-—-— — —------—-— —------

---CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA----— —-----

---Presente o contrato referenciado em epígrafe, o qual visa alienar à Nordeste
Ativo E.M. 5 A as benfeitorias ou melhoras, constituídas por 25 reservatórios

destinados ao abastecimento de água, pelo preço global de €333.870,00 (trezentos

e trinta e três mil e oitocentos e setenta euros). —--—-—------—--—

—A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade aprovar o referido

contrato de promessa de compra e venda —-----—--------------------------

—-SECÇÃO DE TAXAS E LICENÇAS - INFORMAÇÃOIATUALIZAÇÃO DOS

VALORES DAS TAXAS MUNICIPAIS PARA 2017—---—----------— ——--

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

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

conteúdo a seguir se transcreve:————------——---—-—--———--———-------

---“De acordo com o artigo 7.° do Regulamento da Tabela de Taxas e Outras
Receitas do Município do Nordeste, os valores desta deverão ser atualizados

anualmente em função da evolução do índice de preços do consumidor.—————
-—Considerando que os valores atuais das taxas da referida Tabela entraram em

vigor no início do corrente ano, é chegada a altura de se proceder à atualização

destes, a fim de produzirem efeitos no inicio do próximo ano. —--—

---Segundo dados fornecidos pelo Serviço Regional de Estatística dos Açores,
através do respetivo sítio na lnternet, constantes no documento em anexo, a taxa

de variação média nos últimos doze meses do Índice de Preços no Consumidor
fixou-se em 1.10 % na Região Autónoma dos Açores.— — —

---Para cumprimento deste imperativo legal, procedeu-se ao cálculo de atualização

dos quantitativos das taxas da Tabela, do que resultou os valores que constam na

tabela anexa, na coluna denominada “Proposto”. ——--—-- —

—-Assim, os referidos valores deverão ser aprovados apenas pela Câmara

Municipal, não necessitando de aprovação pela Assembleia Municipal, em virtude
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da atualização que os originou se conter no âmbito do disposto no artigo 7° do

Regulamento da Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município do Nordeste”.

---A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a atualização dos valores das

taxas municipais a vigorar no ano de dois mil e dezassete, de acordo com a

proposta apresentada. — —

---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃO/ATRIBUIÇÃO DE APOIO NO

ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS À
HABITAÇÃO

—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 mencionado em epígrafe, cumpre-me informar que

Luís Alberto Correia Botelho, residente na Estrada Regional, n.°1, freguesia de São

Pedro Nordestinho, requereu apoio no âmbito do Regulamento Municipal de

Atribuição de Apoios à Habitação, destinado às obras de beneficiação da sua

moradia.--—- — __-- — —

-—Neste sentido cumpre-me informar V. Exa que o processo de candidatura

encontra-se devidamente instruído, nos termos do n.°1 da cláusula 4a do

mencionado regulamento.------— — —

---Estamos perante um agregado familiar composto por 4 elementos, o casal e dois

filhos, cuja subsistência depende do rendimento do trabalho do Sr. Luís e do

subsídio de desemprego da esposa. —

-—Atualmente, a família reside em moradia própria, contudo esta necessita de obras

de beneficiação, de acordo com os trabalhos referidos no orçamento em anexo, no

montante de € 2 863,71 (dois mil oitocentos e sessenta e três euros e setenta e um

cêntimos). .~

:‘~‘P~~~ análise da candidatura verificou-se que o requerente reúne as condições de
acesso previstas no n.° 1, da cláusula 3Y do referido regulamento, como se pode

comprovar no processo em anexo, elaborado pelo Gabinete de Ação Social desta

Câmara Municipal.

—Deste modo, estudado e analisado o processo, o GAS considera importante a
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atribuição de apoio no valor de € 1 000,00 (mil euros), destinado à aquisição de

materiais para obras de beneficiação da habitação objeto de candidatura,

contribuindo para a melhona da qualidade de vida do agregado”. ——

---A Câmara deliberou, por unanimidade atribuir o apoio proposto na presente

informaçâo.---—----—----—-- —------ —--—---—--— — —

---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃOIATRIBUIÇÃO DE APOIO NO
ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE INCENTIVO À NATALIDADE DO

CONCELHO DO NORDESTE —-----—-—--—--— —--— —

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

do Gabinete de Ação Social, Anabela Medeiros, cujo conteúdo a seguir se
transcreve: -----—-——-—-----—-----—--—

—“No âmbito do Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade do Coricelho 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 ternos 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

seguintesmoldes:-----------—-------—---------— ——-— —

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

segundo escalão do abono de família;— —-—--—--—------—

—-b) € 300,00 (trezentos eurts) para os agregados familiares com três ou mais
filhos independentemente do escalão que lhe for atribuido;----------— —

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

---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

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

a quantia de € 50,00 (cinquenta euros).------- — —---
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~

---Alexandra Catarina Soares Lourenço - € 300,00 (trezentos euros

—A Câmara deliberou, por unanimidade atribuir o apoio proposto na presente

informação.---------------------------- —--—----—---- —--- —------------------

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

—-Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia vinte e oito de

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

—-Operações Orçamentais - € 1.662.873,10 (um milhão seiscentos sessenta e dois

mil oitocentos setenta e três euros e dez cêntimos);

Operações não Orçamentais - € 56.922,43 (cinquenta e seis mil novecentos vinte e

dois euros e quarenta e três cêntimos).—----------------

---PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO 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— —-—-- —--— —

—E por não haver mais nada a tratar e sendo onze horas e dez 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, fltzDt*. L

àLLA_, ~1’LUv’~. t.t~— que a redigi e subscrevi.—---—-——---——-—-—-----
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