
Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.° 86

—-Aos quatro dias do mês de janeiro 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, Milton
Borges Pacheco Mendonça, Eduardo Manuel Vieira Cabral em substituição de 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 dezanove de dezembro findo,

a qual foi aprovada por unanimidade.—

—O Sr. Vereador Eduardo Manuel Vieira Cabral não votou a presente ata em
virtude de não ter participado na reunião a que respeita a mesma.- —

— ANTES DA ORDEM DO DIA-—-—------— —

—O Sr. Vereador Rogério Frias teceu alguns comentários relativamente a uma
notícia publicada recentemente na comunicação social, com base em dados

estatisticos, em que o Nordeste aparece com sendo o concelho com maior

mortalidade infantil e com a população mais envelhecida, situação que considerou

preocupante, pelo que havia necessidade de combater a mesma.-—---------------—----

—-Realçou também que o Nordeste estava a despertar lentamente para o Turismo,

o que no seu entender era positivo, pelo que era fundamental estudar uma
metodologia de fazer uma “promoção agressiva do Concelho”, sugerindo mesmo o

aeroporto de Ponta Delgada, como o local ideal para essa divulgação -—--—-—

—Fez ainda alusão à obra de construção de passeios que a Câmara Municipal está
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Câmara Municipal do Nordeste

a levar a efeito na Algarvia, solicitando que o lancil fosse retificado, uma vez que

estava a ficar muito baixo em relação ao pavimento e caso a autarquia optasse por

corrigir o piso existente, este da forma como estava, ficaria quase ao nível do

passeio. — —------------ — — — —

---O Sr. Vereador Eduardo Cabral questionou sobre o reinício das obras de

beneficiação do troço da Estrada Regional entre as duas Feteiras, uma vez que na

ata da última reunião referia que os trabalhos iriam recomeçar na semana seguinte,

o que não tinha acontecido, salientando ainda o agravamento do estado do

pavimento decorrente das recentes chuvadas.—-— — ——--

---O Sr. Presidente da Câmara agradeceu as questões colocadas e salientou a

importância e pertinência das mesmas.—-—-—------—— — — — —

---Em relação ao índice de envelhecimento disse que esta situação não era recente

e que os indicadores há muito tempo apontavam nesse sentido, frisando que,

perante este cenário o que poderia fazer era melhorar a qualidade de vida dos

idosos, exemplificando uma das medidas que tinha tomado para o efeito,

nomeadamente a criação do cartão “Dar Vida aos Anos” e que a Santa Casa da

Misericórdia do Nordeste, com o apoio do Govemo Regional também têm tido um

papel preponderante nesta área. — —---- — — —

-—Quanto à mortalidade infantil disse ser este um fator difícil de avaliar, e que por o

concelho ter uma taxa de natalidade muito baixa, bastava ocorrer um falecimento

para disparar a taxa de mortalidade. — ——------—

-—Chamou a atenção que na referida publicação também havia aspetos positivos a

salientar para o Nordeste, nomeadamente o facto das empresas do concelho

efetuaram, em dois mil e catorze, um volume de negócios de 24 milhões de euros,

valor esse que se traduziu também num aumento em relação ao ano anterior,

referindo que esta situação também expressava um acréscimo da receita desta

Câmara Municipal, uma vez que nos termos da Lei os municípios têm direito, em

cada ano, a uma participação variável no IRS.

—Acrescentou ainda com base na referida publicação, que durante o ano passado

foram licenciados 16 novos edifícios no concelho de Nordeste, um crescimento de

45,5% em relação a dois mil e catorze, 13 reabilitações, três construções novas,

duas habitações familiares e dois fogos. Foram concluídos 13 edifícios durante o
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ano passado, o que representa um acréscimo de 30% em relação a dois mil e

catorze salientando uma vez mais que este aumento de licenciamento de obras

também se repercutia na receita do Município. A este propósito recordou que no

Plano de Ajustamento Financeiro, uma das obrigações a que este Município está
vinculado é a otimização da receita, a qual tem sido cumprida, salientando que este

poderá ser um dos argumentos a apresentar ao Governo da República com vista a
reduzir a taxa do IMI.—

—Outro aspeto importante salientado pelo Sr Presidente da Câmara foi o facto de

em dois mil e quinze, se ter registado 4.587 dormidas no Nordeste e a estadia
média do turista no concelho ter sido de 5,4 dias, sendo este um indicador positivo

e comprovativo de que o concelho já se está preparando para receber e fixar de

pessoas--------------- --------------

—Em relação à afirmação do Sr. Vereador Rogério Frias, sobre a promoção

agressiva do Concelho do Nordeste, confirmou que o Município o tem feito, dentro

das suas possibilidades, salientando o concurso gastronómico que está a decorrer,

a publicação do guia turístico editado recentemente e o vídeo promocional do
Nordeste que será lançado brevemente.

—No que diz respeito ao lancil dos passeios em construção na Algarvia disse ser
intenção do Município retirar o piso existente ajustando assim o mesmo à altura

dospasseios. —-—-------------- —-------------------- —-------

—-Relativamente à questão colocada pelo Sr Vereador Eduardo Cabral esclareceu

que a Câmara Municipal no seguimento do pedido do Sr. Vereador Rogério Frias,
tinha oficiado à Direção Regional das Obras Públicas e Comunicações a solicitar

explicações para o facto da obra de pavimentação do troço da Estrada Regional

não ter continuado, tendo recebido informação por telefone que a mesma tinha

parado por haver necessidade de construção de baias, que serão feitas por

administração direta a fim de evitar trabalhos a mais. Realçou que não tinha

nenhuma resposta oficial ao pedido desta Câmara Municipal, pelo que se deveria

aguardar a mesma para depois se tomar uma posição, caso o prazo não seja

cumpndo. —---------- — —------------—------ —--------—------—

—-O Sr Vereador Rogério Frias pediu novamente para intervir reforçando ainda
importância do lançamento do filme promocional no aeroporto de Ponta Delgada.

Nordeste 04 de janeiro de 2017

Página 3de 15



Câmara Municipal do Nordeste

sugerindo também que, se colocasse no mesmo sítio um jovem a oferecer uma flor

aosturistas. —-— — — — ——----— —

---Em relação ao concurso gastronómico, defendeu ser esta uma boa aposta na

altura da realização ~a feira de gastronomia, apresentando uma boa ementa que

promova o Nordeste além-fronteiras, como por exemplo, o prato do capão.—----

---No que concerne à hipotética diminuição do valor da taxa do IMI disse que para

além da otimização da receita, o Sr. Presidente poderá também argumentar com o

cumprimento das linhas traçadas no Plano de Ajustamento Financeiro que se tem

vindoaverificar.— — — —-----— —-—---------— —

ORDEM DO DIA

---INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA — RETORNO DA INFORMAÇÃO

PERSONALIZADA DOS MUNICÍPIOS

---Presente um email, datado de catorze de dezembro findo, do Instituto Nacional

de Estatística, enviando um conjunto de informação estatística relativa ao Concelho

do Nordeste. Esta medida insere-se num processo em desenvolvimento de retorno

regular e personalizado de informação às instituições que respondem

;habitualmente a inquéritos do INE.—--—---- —--— — — —

---Mais informa que espera que apreciem esta iniciativa e agradece,

antecipadamente, comentários e sugestões a este respeito, que poderão ser

enviados através de correio eletrónico.--- — —

---Agradece igualmente a nossa atenção, bem como a resposta que este Município

tem dado às solicitações de informação daquele Instituto.----- —

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

---ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES — LEI DO

ORÇAMENTO DO EStADO PARA 2017

—-Presente a circular número noventa e nove, de vinte e oito de dezembro findo, da

Associação Nacional de Municípios Portugueses enviando uma informação sintética

das principais alterações introduzidas pela Lei n.° 42/2016, de 28 de dezembro, que

têm particular incidência na atividade dos municípios. —
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—A Câmara tomou conhecimento.—-—--———— —--—------- -

---AGRUPAMENTO 1300 DAPEDREIRA-AGRADECIMENTO------------------- —

---Presente uma cada, datada de quinze de dezembro findo, do Agrupamento 1300

da Pedreira, agradecendo o apoio prestado por este Município ao referido

Agrupamento, nomeadamente a cedência de transporte para as atividades

escutistas e o apoio financeiro, demonstrando da parte desta autarquia o

reconhecimento por aquele movimento como entidade pública, e a sua importância

na formação e educação dos jovens daquela localidade.

---A Câmara tomou conhecimento.

---CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA ATALHADA - AGRADECIMENTO—-----

—-Presente o ofício número quatrocentos cinquenta e nove, de quinze de dezembro

findo, do Centro Social e Cultural da Atalhada agradecendo toda a colaboração

prestada, nomeadamente o empréstimo da tenda deste Município para a realização

do III Concurso de Doces e Licores Natalicios —-—-——--

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

-—DIREÇÃO REGIONAL DOS ASSUNTOS DO MAR - AGRADECIMENTO

CAMPANHA SOS CAGARRO 2016—---—-----— —---—------------------—-----

—Presente o ofício número mil trezentos noventa e seis, de vinte e dois de

dezembro findo, da Direção Regional dos Assuntos do Mar, agradecendo o

envolvimento desta autarquia na Campanha SOS Cagarro 2016, onde foram

resgatados seis mil cento e sessenta e sete cagarros, que puderam assim iniciar a

sua migração para as áreas de invemagem ——------—--------- —-— —

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

—-ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO NORDESTE — VOTO DE CONGRATULAÇÃO—

—-Presente o ofício número sessenta e oito, de dezasseis de dezembro findo, da

Assembleia Municipal do Nordeste, enviando o Voto de Congratulação aprovado

por maioria, na sessão ordinária daquele Órgão realizada no dia catorze do mesmo

mês.—------------ —---------------—---—-----—--—--—-------
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---O Sr. Presidente lamentou o facto de alguns elementos do PSD na Assembleia

Municipal não tenham tido a coragem de retirar a “máscara partidária” para verem

que o voto apresentado teve por base um documento técnico e não político como

argumentaram na sua votação. — —---—---- — —------

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

---ASSOCIAÇÃO Dos VETERANOS DO NORDESTE — PEDIDO DE CEDÊNCIA

DE ESPAÇO - -.- -.

---Presente uma carta, datada de vinte e nove de dezembro findo, da Associação

de Veteranos do Nordeste, informando as atividades desenvolvidas por aquela

Associação, bem como alertando para a necessidade e importância da mesma

possuir instalações próprias para arquivo de documentação, armazenamento de

material utilizado nos eventos organizados, bem como para a exposição de todo o

seu espólio, que atualmente se encontra disperso pelas casas de alguns

associados. — —---------— —------- —---— —

---Assim, solicitam a cedência de um espaço amplo para atender às necessidades

da referida Associação e servir para a respetiva sede. —

---A Câmara deliberou, por unanimidade autorizar a cedência do espaço pretendida,

elaborando para o efeito o respetivo protocolo entre a Associação de Veteranos do

Nordeste e o Clube União Desportiva do Nordeste.—------ —

---O Sr. Presidente da Câmara não participou na presente votação por se encontrar

impedido, nos termos do disposto no artigo 69.°, nY 1, alínea a) e artigo 70.° do’

Decreto-Lei n.° 4/2015, de 7 de janeiro, designadamente, por desempenhar o cargo

de Presidente da Associação de Veteranos do Nordeste.----—------ —----

---CONCURSO LITERÁRIO PRÉMIO DINIS DA LUZ/INFORMAÇÃO SOBRE O

RESULTADO DO CONCURSO -~ -

---Presente um email, datado de vinte e sete de dezembro findo, do Dr. José

Andrade, membro do júri do concurso referenciado em epígrafe, informando que o

júri deliberou por unanimidade propor a esta Câmara Municipal a atribuição do

Prémio Literário Dinis da Luz 2016 ao trabalho intitulado” Crônica de um Amor Mal

Apregoado”, considerando: —
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—a) A sua forma descritiva, de maior sentido literário e mais cuidada linguagem

poética;-----------———-—-—-—------—-------------------—--------------—-—--———--------—--

—b) O seu conteúdo temático, de exaltação do espirito nordestense sob forma de

testemunho vivencial.

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

---MINUTA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO A CELEBRAR COM A SANTk

CASA DA MISERICÓRDIA DE NORDESTE~.—-———----------—---—----------——-----

—Presente a minuta do contrato de arrendamento referenciado em epígrafe,

relativo ao prédio urbano, com a área total de 330 m2 e área de implantação de 114

m2, sito à Praça da República, freguesia e Concelho do Nordeste, descrito na

Conservatória do Registo Predial do Nordeste sob o n. ° 661, inscrito na respetiva

matriz sob o artigo 704, com o valor patnmonial total de € 89.460,00, constituído por

uma casa alta telhada com 6 divisões, 2 pisos e com 3 utilizações independentes,

sendo uma destinada a habitação e as outras duas a comércio com a seguinte

descriminação:

—a) Divisão RC/N, destinada a comércio com a área de 74m2 com duas divisões

e o valor patrimonial de € 34.170,00;---—-------------—------—---———----------------------

—b) Divisão RC/S, destinada a comercio com a área de 27 m2, com uma divisão e

o valor patrimonial de € 12.210,00; — —-—-------——--—---——--

—c) Divisão 1.° andar, destinada a habitação, com a área de 115 m2, com 3

divisões e o valor patrimonial de € 43 080,00. —

—Q arrendado destina-se á instalação de alguns serviços da Câmara Municipal

nomeadamente Gabinete de Ação Social, Seção de Proximidade dos Serviços da

ASPEDR, Gabinete do Veterinário Municipal e Comissão de Proteção de Crianças

eJovensdoNordeste—--—-- ------ —-------------------

—A Câmara deliberou, por unanimidade, o seguinte:----——-------- —

—1 .Concordar com a presente minuta do contrato de arrendamento;

---2 Dar a conhecer a referida minuta aos mesários da Santa Casa da Misericórdia

deNordeste.---—----—------------------—--------------------------——-—------------------------

-—Os Srs. Vereadores Milton Borges Pacheco Mendonça e Eduardo Manuel Vieira

Cabral não participaram na presente votação por se encontram impedidos, nos
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termos do disposto no artigo 69.°, n.° 1, alínea a) e artigo 70.° do Decreto-Lei n.°

4/2015, de 7 de janeiro, designadamente, por serem membros da Assembleia Geral

e da Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Nordeste.

—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.— — —----— — —---— —

---DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO - INFORMAÇÃOITRILHO DA FAJÃ DO

ARAÚJO

---Presente um parecer técnico, elaborado pela Sra. Arquiteta Mafalda Vicente,

relativa ás condições do Trilho da Fajã do Araújo, nomeadamente o pequeno troço

que alui parcialmente no inverno de dois mil e doze, descrevendo o levantamento

da situação existente, enquadramento nos instrumentos de gestão territorial,

disposições do PDM de Nordeste e quantificação dos trabalhos necessários.

---Sobre o presente assunto, o Sr. Presidente pediu a opinião dos Srs. Vereadores

da oposição, tendo o Sr. Vereador Eduardo Cabral referido que havia necessidade

de ter mais informação técnica e financeira sobre a obra descrita no referido

parecer técnico, a fim de o habilitar a tomar uma posição.

---O Sr. Vereador Rogério Frias opinou que se deveria desencadear os

mecanismos necessários com vista a uma hipotética consolidação da zona,

devendo para o efeito ser solicitado ao Laboratório Regional de Engenharia Civil um

estudo geológico da zona e orçamentar as obras, para posterior decisão,

considerando tratar-se de um trilho homologado. —------

---A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar um estudo de estabilidade dos

terrenos e caraterização geológica/geotécnica, avaliação e estudo de risco, de

acordo com o referido parecer técnico. —----

---EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO, NO

ÂMBITO DA OBRA DE REABILITAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DOS CAMINHOS

MUNICIPAIS E RURAIS — SUSPENSÃO DO PRAZO DE APRESENTAÇÃO DAS

PROPOSTAS/RATIFICAÇÃO DE ATO

-—Foi submetido a ratificação deste Órgão o Despacho proferido pelo Sr. Presidente
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da Câmara, em vinte e oito de dezembro findo, relativo ao assunto designado em
epigrafe.-

—A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o ato praticado pelo Sr. Presidente

da Câmara, nos ternos do disposto no n.° 3 do artigo 35.° da Lei n.° 75/2013, de 12
desetembro. —-- ——----—

—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.———-

---CONCURSO PÚBLICO PARA CESSÃO DA EXPLORAÇÃO DO

ESTABELECIMENTO DA ANTIGA HOSPEDARIA SÃO JORGE——------——--—-—

—A Câmara deliberou, por unanimidade abrir concurso público para a cessão da

exploração do Estabelecimento da Antiga Hospedaria São Jorge, tendo para o

efeito aprovado o Programa de Procedimento e Caderno de Encargos.-————-——--—

—O prazo para apresentação das propostas termina às 16:00 horas do 36 ° dia a

contar da data do envio do anúncio do presente concurso para publicação no Jornal

Oficial. ————-

—O ato público do concurso terá lugar às 11:00 horas do dia útil imediatamente

subsequente ao termo do prazo de apresentação de propostas, na Sala de

Reuniões da Câmara Municipal do Nordeste.-------—---——--———-—————-—-——--——

—Mais foi deliberado por unanimidade, designar o júri do referido concurso, cuja

constituição é a seguinte:——-—--—--—-—-——-—----—---—-—---—----—-——-----—--—-——-

—Membros efetivos:-------—---—-—--—-—-———-----—-------——--—-----———------—-—---——

—Milton Borges Pacheco Mendonça, Vice- Presidente da Câmara Municipal, que

servirá de Presidente; ——--------—-———---——-----—--— —-—

-—Ana Lúcia de Sousa Soares de la Cerda Filipe, Chefe de Divisão Administrativa e

Financeira que substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos;-—-————-—

—Maria de Deus Pacheco de Meio Franco, Coordenadora Técnica da Secção de

Expediente;

—-Membros Suplentes:———-——--— —-—---—----— —-——-——

—Maria Lubélia de Sousa Pimentel Alves, Coordenadora Técnica da Secção de
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Aprovisionamento.-~-—----~-—-—-~-—-

—Nélia de Fátima Resendes Raposo, Assistente Técnica.---—— —

---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—---- — — — — —---——-- —

---CEDÊNCIA DE CRÉDITO DA NORDESTE ATIVO PARA PAGAMENTO DE

QUOTA DA AMISM

---Considerando que entre o Município do Nordeste e a Nordeste Ativo E.M. S.A.,

foi celebrado um contrato promessa de compra e venda de 25 reservatórios

propriedade do Município, datado de 12 de dezembro de 2016 e aprovado na

sessão da Câmara Municipal de 21 de setembro do mesmo ano.

—Considerando que, nos termos da cláusula segunda do referido contrato, o

Município é credor da Nordeste Ativo E.M. S.A., do montante de 333.870,00 €

(trezentos e trinta e três mil, oitocentos e setenta euros), resultante do preço da

venda dos referidos reservatórios. — — —----— ——--

---Considerando que o Município do Nordeste aderiu á Associação de Municípios

da Ilha de São Miguel - AMISM, conforme deliberação desta Câmara de 18 de

fevereirode2ol6. —--—---— —--------—---—--— — —

---Considerando que dessa adesão resulta para o Município a obrigação de

pagamento de uma joia de inscrição, no montante de 300.000,00€ (trezentos mil

euros). — — — ——-- —-

—-Considerando que nos termos do disposto no artigo 577.° n.° 1 do Código Civil, o

credor pode ceder a terceiro uma parte ou a totalidade do crédito,

independentemente do consentimento do devedor, contanto que a cessão não seja

restringida por lei ou convenção. ———— ———----—

---Considerando ainda, que na qualidade de acionista único da Nordeste Ativo E.M.

S.A., o Município tem conhecimento de que aquela empresa poderá pagar o crédito

à AMISM, ou a quem esta indicar, por via de cedência da exploração da atividade

de tratamento de resíduos.-—-—-—-— —

-—Considerando por último que a cessão de créditos, nos termos aqui deliberados

resultará numa folga de tesouraria para o Município, do mesmo passo que não
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prejudica a Nordeste Activo E.M S A., que dispõe dos meios para satisfazer o•

crédito. -—

—Assim, nos termos do disposto no artigo 577.° n.° 1 do Código Civil, o Município

do Nordeste, deliberou por maioria, o seguinte:———--———---—-------------------

-—1. Ceder parcialmente o crédito que detém sobre a Nordeste Ativo E.M. S.A., no

montante de 300.000,00 € (trezentos mil euros), resultante da venda dos

reservatórios, conforme contrato de 12 de dezembro à AMISM, ou quem esta

indicar.—---------------- ---———---------------------—----

—-2. Notificar o devedor e o credor desta cessão de créditos, em conformidade com

o disposto no n.° 1 do artigo 577 ° do Código Civil.—--------------------------------------

—Que o remanescente do crédito no montante de 33.870,00€ (trinta e três mil

oitocentos e setenta euros), seja pago no prazo de um ano a contar desta

deliberação.

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

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

—Abstiveram-se de votar os Srs Vereadores Rogério Cabral de Frias e Eduardo

Manuel Vieira Cabral, justificando que não lhes tinha sido facultado em tempo útil

informação técnica, jurídica e financeira que lhes permitisse aferir, analisar e decidir

em molde a poderem ter condições de proceder a uma boa votação.

—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. ——----—-—---——----------

---RESOLUÇÃO DO CONSELHO DO GOVERNO N.° 17412016, DE 26 DE

DEZEMBRO—-— —----—--------- —-----------

-—Presente a resolução referenciada em epígrafe que autoriza a abertura de um

concurso público, para a adjudicação da empreitada de amortecimento e retenção

de caudais sólidos na Grota da Cancela e construção de passagens hidráulicas na

Estrada Regional, Rua Nova e Rua do Moio, no lugar da Pedreira concelho do

-—A Câmara tomou conhecimento.-------—------—--—-— —------—-—--------
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---INFORMAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA NO ÂMBITO DAS

DECISÕES QUE PROFERIU NO USO DA COMPETÈNCIA QUE LHE FOI

DELEGADA PELA CÂMARA MUNICIPAl., SOBRE:

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

—-Foi aprovada a 19•a e 20a alteração ao Orçamento da Despesa, nos valores de €

63.022,00 (sessenta e três mil e vinte e dois euros) e € 3.547,00 (três mil

quinhentos e quarenta e sete euros) e a 18~a e 19Y alteração às Grandes Opções

do Plano no valor de €37.310,00 (trinta e sete mil trezentos e dez euros) e €200,00

(duzentos euros),respetivamente.—-- — — — —

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

—BALANCETE - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

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

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

---Operações.Orçamentais - € 1.541.499,27 (um milhão quinhentos quarenta e um

mil quatrocentos noventa e nove euros e vinte e sete cêntimos); — —

-—Operações não Orçamentais - € 44.333.88 (quarenta e quatro mil trezentos trinta

e três euros e oitenta e oito cêntimos). —

—-A Câmara tomou conhecimento. —- ———

—-PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO PÚBLICO

—-Estiveram presentes nesta reunião os Srs. Armando Vicente, Presidente da Junta

de Freguesia da Salga e José Manuel Pimentel Furtado, residente na Feteira

Pequena, neste Concelho.-— —

—-O Sr. Armando Vicente depois de formular os votos de um bom ano, congratulou

se pela forma como decorreram os trabalhos desta reunião e ainda o facto de ter

havido unanimidade na aprovação da atribuição do título de cidadão honorário a

Carlos César, reconhecendo assim o trabalho desenvolvido a bem do concelho,

nomeadamente a construção da Scut para o Nordeste. — —

—-Seguidamente usou da palavra o Sr. José Manuel Pimentel Furtado que saudou

os presentes e formulou votos de sucessos políticos. Disse ser sempre com muito

gosto que participava nas reuniões onde se tomam todas as decisões, lamentando
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o facto de não haver mais presença de outros nordestenses. —

Seguidamente teceu algumas considerações sobre os seguintes assuntos:- -—

—Relativamente à pavimentação da estrada regional em Santana, chamou a

atenção para o facto de ser esta uma oportunidade para se diligenciar a construção

de passeios na zona, considerando ser aquela uma via muito utilizada entre os
moradores das duas localidades. Disse ainda que a empresa proprietána do Posto

de Receção de Leite deveria ser a responsável pela construção da sua própria
fossa para recolha das suas éguas residuais provenientes do mesmo.

—No seguimento da reparação do paredão do Caminho do Concelho, informou que

na mesma zona existe uma pequena extensão de caminho que está a ceder,

solicitando que fosse realizada a respetiva reparação

—No que conceme à suspensão do PDM para legalização das explorações

agrícolas, solicitou que fosse dado o devido seguimento ao assunto, acrescentando

que se sentia lesado com esta situação a qual era impeditiva de se candidatar a
apoios comunitários por não ter a sua exploração legalizada.—------———---—--—--

—Questionou ainda sobre o ponto de situação do Projeto do Centro Urbano da
Feteira Pequena, beneficiação do campo de jogos e do caminho das Cabras.-———-

---Fez também referência a algumas situações que necessitam de intervenção,

nomeadamente o troço do Caminho do Escampado que se encontra danificado e a
remoção de uma vedação de plástico existente na Estrada Regional junto à Ribeira

dos Caldeirões.—-----------——-—-———------—---—-—
—-Em relação ao muro construído no Ramal da Achada questionou a razão pela

qual a respetiva estruturação não tinha sido toda unifomie.—---—------———-———--

—-Quanto à Estalagem dos Clérigos defendeu que o futuro da mesma passa pela
realização de várias parcerias entre entidades locais e regionais e com outras

—Por último, elogiou a postura da Câmara Municipal nos últimos três anos,

especialmente pela extinção das empresas municipais, bem como pela negociação

da dívida bancária que irá permitir ao Municipio economizar alguma verba, assim
como a decisão tomada sobre a insolvência da Gedemor.--———--———-----------—----

-—Em resposta, às questões colocadas, o Sr. Presidente disse o seguinte— ——

—Que iria alertar a Direção Regional de Obras Públicas e Comunicações para ter
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em atenção as recomendações em relação aos esgotos e passeios do troço da

Estrada Regional entre as duas Feteiras.-- — —---- —

---Quanto à suspensão do PDM, referiu que tinha feito o melhor para resolver esta

situação, e dada a importância do assunto, o Governo Regional tinha decidido

também prorrogar o prazo para possibilitar urna maior abrangência de legalizações,

informando que tinha agendado uma reunião com o Sr. Secretário Regional da

Agricultura, sendo este um dos assuntos que estava na ordem de trabalhos.------—-

---No que conceme ao projeto do centro urbano, informou que este estava na fase

do estudo prévio, e que será objeto de apresentação à Comissão Fabriqueira da

Igreja Paroquial de Santana. — — — — —

-—Relativamente ao carnpo de jogos, respondeu que não tinha havido verba

suficiente para todos os projetos apresentadas ao Prorural e que este tinha sido

adiado para a fase seguinte de candidaturas.----- — —----- —

—-Quanto à Travessa do Caminho das Cabras, disse que iria oficiar à Direção

Regional dos Recursos Florestais, a manifestar a preocupação apresentada sobre a

degradação do caminho em questão e, relativamente ao Caminho do Escampado

ficou de se verificar se o mesrno estava incluído na ernpreitada de beneficiação de

caminhos lançada recentemente a concurso público. —--— —

---No que diz respeito ao muro do Ramal da Achada, informou tratar-se de uma

opção técnica a que esta Câmara Municipal é totalmente alheia.

—Relativamente à vedação existente da Estrada Regional na Ribeira dos

Caldeirões referiu que o assunto tem sido uma preocupação sua e que a mesma

tinha sido transmitida ao Sr. Diretor Regional de Obras Públicas e Comunicações

na reunião mantida recentemente. — —-------------

---O Sr. Vereador Rogério Frias interveio também neste período para referir que o

Sr. José Manuel Furtado tinha levantado uma questão pertinente relativa à obra de

beneficiação da Estrada Regional em Santana, fundamental para a ligação entre as
duas Feteiras, solicitando ao Sr. Presidente que diligenciasse junto do respetivo

departamento governamental a construção dos respetivos passeios.—

---E por não haver mais nada a tratar e sendo treze horas quinze minutos foi

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

cLi. ~ QcLc-~uJ.4Z rÇ~JLcz 4j~’~wque a redigi e subscrevi.-- — —
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