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ATA N.°88

---Aos trinta 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 dezasseis de janeiro corrente,

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 Eduardo Cabral questionou o Sr. Presidente se já tinha alguma

informação sobre o início das obras de pavimentação da Estrada Regional, entre as

duas Feteiras, na freguesia de Santana e ainda se já tinha disponível a informação

solicitada no seu requerimento, relativa aos apoios concedidos por esta Câmara

Municipal à Santa Casa da Misericórdia de Nordeste. —

---Seguidamente, usou da palavra o Sr. Vereador Rogério Frias para se referir à

notícia difundida recentemente sobre o desemprego no Pais, onde o concelho do

Nordeste aparece com sendo o que tem maior taxa de desemprego a nível dos

Açores, questionando por isso o Sr. Presidente qual a justificação para esta

situação. —---- — ——---—- — —
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---Sobre o Concelho do Nordeste, teceu ainda algumas considerações, referindo

que este estava a passar por uma crise de identidade, verificando-se um aumento

significativo de saída de pessoas, com especial incidência na Vila de Nordeste,

encerramento de serviços e lojas comerciais, jovens a quererem abrir

estabelecimentos comerciais noutros concelhos e outros jovens ainda a pensar

encerrar os seus estabelecimentos, dizendo mesmo que estávamos a viver um

período muito conturbado, realçando que o “Quiosque dos Sabores” recentemente

aberto tinha sido uma lufada de ar fresco, sendo por isso novidade no contexto

atuaL--------- —----— —---------—- — —

---Aproveitou esta oportunidade para questionar o valor da renda do quiosque que a

Câmara arrematou recentemente, alertando para o facto dos equipamentos serem

por conta do adjudicatário. — —----------- —

---Adiantou ainda que uma entidade sediada na Vila de Nordeste referiu-lhe que em

2015 teve uma diminuição de movimentos na ordem dos 16%, o que refletia uma

clara diminuição da população, outra mais envelhecida, menos jovens e sobretudo

um poder económico cada vez mais débil, pelo que se denotava claramente que o

comércio local revelava um forte decréscimo. — — —

---Afirmou que todas estas situações configuravam alguma preocupação e não

seria de todo desajustado fazer-se uma mesa redonda conjuntamente com a

sociedade civil, aludindo o tema “Que futuro para o Nordeste”. —

---Em resposta, ás questões colocadas pelo Sr. Vereador Eduardo Cabral, o Sr.

Presidente da Câmara disse que o assunto da Estrada Regional entre as duas

Feteiras tem merecido a sua melhor atenção, explicando que no seguimento da

sugestão apresentada por um dos munícipes presentes na reunião pública mensal

deste órgão, o Sr. José Furtado, residente na freguesia de Santana, tinha solicitado

ao Sr. Diretor Regional de Obras Públicas e Comunicações que fosse aproveitada a

oportunidade para construção de passeios na zona onde na mesma fosse possível.

Esta situação aliada ainda ao possível facto da empresa que produz o betão ter tido

uma avaria técnica no seu equipamento, podia ser as razões para o não início da

obra, segundo as informações enviadas pelos responsáveis pela mesma.-—

—-Quanto ao requerimento a solicitar informação sobre os apoios concedidos à

Santa Casa da Misericórdia de Nordeste, informou que sempre respondeu a todas
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as solicitações que lhe são dirigidas e que no caso em concreto também o iria

fazer, explicando que é habitual a resposta aos requerimentos dos Srs. vereadores

serem entregues nas reuniões de Câmara o que também iria acontecer com o caso

em concreto, ou seja, no decorrer desta mesma reunião. — —---

—-Assim, o Sr. Presidente entregou ao Sr. Vereador Eduardo Cabral o oficio

número cento e vinte e sete, de treze de janeiro corrente, desta Câmara Municipal

acompanhado de um mapa contendo os apoios concedidos à Santa Casa da

Misericórdia de Nordeste nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, os quais totalizam

€ 94.108,26, ou seja valor bem mais superior que o de “rondar os € 50.000,00”,

como foi dito no discurso da última festa de Natal da Santa Casa da Misericórdia e

só no ano de 2016 o valor do apoio concedido foi no montante de €43.903,79.

——No que concerne ao valor da renda do quiosque deste Municipio instalado no

Jogo da Choca, disse que estranhava o facto do Sr. Vereador Rogério Frias não

saber o montante da mesma e as condições da respetiva adjudicação, uma vez que

o assunto tinha sido deliberado em reunião da Câmara Municipal e aprovado por

unanimidade com os votos favoráveis do mesmo, mas contudo informou que o valor

da renda a pagar pelo adjudicatário era de € 292,50, e que este município tudo fará

para apoiar os empresários e empreendedores deste concelho. —

—-Perguntou também ao Sr. Vereador Rogério Frias quais os dados que disponha

para referir que o volume de vendas dos empresários da Vila tinha diminuído 16%.—

—-Quanto ao Emprego esclareceu que também tinha conhecimento da noticia que

divulgou aqueles dados, referindo que a mesma noticiava também os dados de

2011 a 2016 e o que efetivamente se verificava era um aumento do emprego no

concelho comparativamente aos anos anteriores a 2016, no entanto se

compararmos com os restantes concelhos da Região, o Nordeste é o concelho com

maior desemprego. Neste sentido disse não aceitar que o Sr. Vereador Rogério

Frias critique este Municipio em relação ao desemprego, uma vez que o mesmo

tem baixado em relação aos anos em que aquele tinha responsabilidades neste

executivo. Referiu ainda que havia muito a fazer nesta área e que era sua

pretensão continuar a trabalhar na mesma com vista a melhorar ainda mais o

emprego no concelho do Nordeste. —

---Em relação ao debate “Que Futuro para o Nordeste” disse estar plenamente de
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acordo com a realização do mesmo, sugerindo que o local fosse a Lomba da

Fazenda, e convidar os futuros candidatos autárquicos a debater o passado,

presente e claro o futuro pretendido para o concelho. —

---O Sr. Vereador Rogério Frias interveio de novo para esclarecer que os dados

sobre a diminuição do volume de movimentos em 16% tinham-lhe sido adiantados

por uma entidade sediada nesta Vila, e que outras também manifestaram idêntica

preocupação. — — — — —

---Alertou para a situação do encerramento nesta Vila de alguns serviços,

nomeadamente a Companhia de Seguros Açoreana, e que se a Câmara não tinha

feito nada para contestar esta situação deveria faze-lo quanto antes. —

-—Sobre este assunto, o Sr. Presidente afirmou que o encerramento da Companhia

de Seguros Açoreana se deveu ao facto de uma multinacional ter comprado a

mesma. No entanto, o mesmo assegurador já se sediou na Incubadora de

Empresas, mantendo assim os mesmos serviços no concelho, e não os reduzindo

como o afirma o Sr. Vereador Rogério Frias. —---------- —----

—-Seguidamente, interveio o Sr. Vereador Eduardo Cabral para afirmar que o Sr.

Presidente tinha mentido no seu discurso proferido na Santa Casa perante uma

plateia cheia de gente e ainda na comunicação social ao afirmar que o apoio da

autarquia àquela instituição rondava os “€ 50.000,00 anuais”, pelo que pediu que o

Sr. Presidente tivesse mais cuidado nas suas afirmações.

-—O Sr. Presidente lamentou as afirmações do Sr. Vereador Eduardo Cabral, tendo

para o efeito lido a noticia publicada na comunicação social onde é referido que o

apoio da autarquia anualmente “ronda os € 50.000,00”, referindo-se este valor ao

ano de 2016, tendo solicitando também ao Sr. Vereador Eduardo Cabral algum

cuidado nas suas afirmações e que deveria preocupar-se com outras coisas no

concelho sem ser a Santa Casa da Misericórdia de Nordeste e a freguesia de

Santana. — — —

ORDEM DO DIA — —

---AMIZADE 2000 — ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS DEFICIENTES E

INADAPTADOS DE NORDESTE — ELEIÇÃO DOS CORPOS GERENTES------
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---Presente o ofício número quatro, de seis de janeiro corrente, da Amizade 2000 —

Associação de Apoio aos Deficientes e Inadaptados de Nordeste informando os

novos corpos gerentes da referida Associação eleitos para o quadriénio

2017/2020. — — —---- — —

---A Câmara deliberou, por unanimidade congratular os novos corpos gerentes no

desempenho das suas funções, colocando sempre em primeiro lugar os interesses

da instituição em todas as suas tomadas de decisão.

---SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE NORDESTE — ELEIÇÃO DOS NOVOS

CORPOS GERENTES — — —

---Presente o oficio número seis, de onze de janeiro corrente, da Santa Casa da

Misericórdia de Nordeste, informando os novos corpos gerentes para o quadriénio

2017/2020. —--- — —— — — —

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

—-PRESIDENTE DO GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO SOCIALISTA -

AGRADECIMENTO - — — —---- —

---Presente uma carta datada de dezassete de janeiro corrente, do Presidente do

Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecendo a atribuição do titulo de

cidadão honorário e informando que estará presente na sessão solene

comemorativa do feriado municipal deste concelho, a realizar no próximo dia

dezassete de julho. — —— — —

—-A Câmara tomou conhecimento.--—-— —

—-COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONVIVIO DE NORDESTENSES NO

CANADÁ - CONVITE ——--

---Presente um email, datado de dezasseis de janeiro corrente, da Comissão

Organizadora do Convívio de Nordestenses no Canadá, convidando o Sr.

Presidente da Câmara a assistir ao jantar de confraternização de nordestenses que

terá lugar no próximo dia seis de maio, em Mississauga. —-

—-A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar o presente pedido.—————
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---DIREÇÃO REGIONAL DAS OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES -

BENEFICIAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS — —------

---Presente o oficio número vinte e sete, de dez de janeiro corrente, da Direção

Regional das Obras Públicas e Comunicações informando o ponto de situação dos

pedidos remetidos por esta Câmara Municipal, em relação aos abrigos de

passageiros da Lomba da Cruz, Grota do Bravo e Lomba da Pedreira. —

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

---DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA - AJUSTAMENTOS

AO MAPA JUDICIÁRIO ---- - ------ —

---Presente o ofício com a referência SAI-DGAJ/2016, de dez de janeiro corrente,

da Direção-Geral da Administração da Justiça remetendo um conjunto de folhetos

informativos que refletem as alterações levadas a efeito na sequência dos

ajustamentos ao Mapa Judiciário decorrentes das alterações à Lei da Organização

do Sistema Judiciário introduzidos pela Lei n.° 404.12016, de 22 de dezembro.

---A Câmara deliberou, por unanimidade congratular o governo central por esta

alteração, nomeadamente na nova definição de Secção de Proximidade, dando

assim mais ênfase a este serviço no concelho do Nordeste. —

—-MEMORANDO — AUDIÊNCIA PRÉVIA DOS TITULARES DO DIREITO DE

OPOSIÇÃO 1 ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2O17...~

---Presente o documento relativo à audiência prévia dos titulares do direito de

oposição relativamente ao Orçamento e Grandes Opções do Plano deste Município

para 2017.-—— — —--------_

---A Câmara tomou conhecimento. — — —

---JUNTA DE FREGUESIA DA ALGARVIA — PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE

VERBADO ACORDO DE EXECUÇÃO — —

---Presente um email, datado de onze de janeiro corrente, da Junta de Freguesia da

Algarvia, solicitando o adiantamento de 30% do valor estipulado a transferir no

corrente ano ao abrigo do Acordo de Execução celebrado entre ambas as

autarquias. — — —------------ —
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---A Câmara deliberou, por unanimidade autorizar o adiantamento de 30% das

verbas do acordo de execução, uma vez que o referido pedido não altera o valor

global a transferir no corrente ano e ainda o facto da Junta de Freguesia ter

cumprido na integra o acordo ao longo destes últimos anos.

---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃO/ATRIBUIÇÃO DE APOIOS 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 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 atribuido; — —

---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

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

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

—-Assim temos: — — —
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—-Paula Cristina Amaral Matias Cabral — € 300.00 (trezentos euros); —

—-Cátia Silva Monteíro Medeiros - € 300.00 (trezentos euros).—----——-----

—-A Câmara deliberou, por unanimidade atribuir os apoios propostos na presente

informação. — — —--— — — — —

—PROPOSTA DA 1.a REVISÃO DA RECEITA E DA DESPESA PARA O ANO

FINANCEIRO DE 2017----------- —

—-Presente a proposta da 1 Y Revisão da Receita e da Despesa deste Município

para o corrente ano no valor de € 115.979,00 (cento e quinze mil novecentos

setenta e nove euros). — — — —----—-- —

-—Sobre o presente assunto o Sr. Vereador Rogério Frias pediu esclarecimentos

sobre o tipo de viatura prevista no documento em apreciação, nomeadamente se

era idêntica à que o Município possui de nove lugares. — — —

—-Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara esclareceu que a mesma se destinava

aos serviços técnicos de obras, nomeadamente para transporte de pessoal e de

pequenas cargas, uma vez que a existente já se encontra obsoleta para esse efeito

e está constantemente a necessitar de grandes reparações que implicam gastos

avultados. ——— —---—--- — ———-—

—-O Sr. vereador Rogério Frias confirmou que realmente o Municipio detinha uma

frota de carros muito antiga a necessitar de substituição, inclusive a viatura

Mercedes afeta à Presidência ———-—- — —

---A Câmara, depois de verificar o referido documento, deliberou por unanimidade

concordar com o mesmo e submetê-lo à aprovação da Assembleia Municipal,

acompanhado do respetivo parecer a emitir pela Direção-Geral das Autarquias

Locais, conforme determina a alínea b), do n.° 1 do artigo 10.° da Lei n.°43/2012, de

28 de agosto, tendo seguidamente rubricado as suas páginas e assinado.——--

—-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.—-— —-—---— —

-—PROPOSTA DA 1.a REVISÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O

ANO FINANCEIRO DE 2017 — — —
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---Presente a proposta da 1 •a Revisão das Grandes Opções do Plano deste

Município para o corrente ano no valor € 39.476,00 (trinta e nove mil quatrocentos e

setenta e seis).—---— -----— —-— —

—-A Câmara, depois de verificar o referido documento, deliberou por unanimidade

concordar com o mesmo e submetê-lo à aprovação da Assembleia Municipal,

acompanhado do respetivo parecer a emitir pela Direção-Geral das Autarquias

Locais, conforme determina a alínea b), do n.° 1 do artigo 10.° da Lei n.°4312012, de

28 de agosto, tendo seguidamente rubricado as suas páginas e assinado.

---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. —---— —--— — ——------—-- — —

—-RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO DO PLANO DE

REEQUILÍBRIO FINANCEIRO, INCLUINDO O PLANO DE APOIO À ECONOMIA

LOCAL - - — — -

—-Presente o Relatório de Acompanhamento e Monitorização do Plano de

Reequilíbrio Financeiro, incluindo o Plano de Apoio à Economia Local referente ao

quarto trimestre de dois mil e dezasseis, elaborado nos termos da Lei n.° 2/2007, de

15 de janeiro e do Decreto-Lei n.° 38/2008, de 7 de março.

—-A Câmara tomou conhecimento e deliberou por maioria concordar com o

presente relatório e remete-lo à Assembleia Municipal, nos termos do disposto da

alínea a), do n.° 1 do artigo 12.0 da Lei n.°43/2012, de 28 de agosto.

—-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 Eduardo Manuel

Vieira Cabral, por entenderem que ao nível da despesa corrente o desvio ser

negativo e muito significativo, argumentando também que na aquisição de bens e

serviços o desvio ser demasiado evidente e ainda o facto das transferências para o

Sector Empresarial Local serem proibidas nos termos da Lei n.° 50/2012, de 31 de

agosto. —

—-O Sr. Presidente respondeu que os desvios assim acontecem porque as

previsões do anterior executivo para investimentos no ano 2016 de acordo com
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PAEL assinado e elaborado pelo PSD, onde o Sr. Vereador Rogério Frias tinha

responsabilidades, eram praticamente nulas. Tudo isto contradiz o PSD Nordeste

quando diz que no concelho nada se faz, no entanto as previsões de investimento

apresentados eram muito piores no que concerne a investimentos a fazer no

concelho. —--------------------- — — —

—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. —-------- —

---RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO DE GESTÃO DE RISCO DE

CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE

NORDESTE — — —---------- — —

—-Presente o relatório referenciado em epígrafe, elaborado, em cumprimento da

Recomendação n.°1/2009, de 1 de julho do Conselho de Prevenção da Corrupção.-

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

—-SILVIO FERNANDO PACHECO DE MELO - PEDIDO DE PARECER SOBRE

CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO RÚSTICO

---Presente um requerimento apresentado por Sílvio Fernando Pacheco de Meio,

residente na Rua do Cavaleiro, n.° 6, freguesia de Lomba da Fazenda, concelho de

Nordeste, 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 a constituição de compropriedade do prédio rústico, com a área de 348 m2,

sito à Fajã do Araújo, freguesia e Concelho de Nordeste, que confronta a norte com

Ventura Carvalho, sul com Servidão, nascente com Maria Cabral Ponte e poente

com Manuel Raposo Branco (Herdeiros), inscrito na matriz predial rústica da

freguesia de Nordeste sob o artigo 3218 e descrito na Conservatória do Registo

Predial de Nordeste sob o número 2875.—--- — — — —

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

cada um dos seguintes comproprietários:—--—--- —------

---AIix Jacques e Romain Marq Jacques.- —--------

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

Nordeste, 30 de janeiro de 2017 —________________________________________
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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.-------—---—-— —

---SECÇÃO DE TAXAS E LICENÇAS - INFORMAÇÃO/DESPEJO

ADMINISTRATIVO HEITOR MANUEL SOARES MELO——--— — —

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

Técnica da Secção de Taxas e Licenças, Maria Gorete Dutra, cujo conteúdo a

seguir se transcreve: —---- —

—“De acordo com denúncias de particulares, da GNR e informação do Serviço de

Fiscalização, verificou-se que o Sr. Heitor Manuel Soares Meio, encontrava-se a

exercer a atividade de serralharia/oficina, num edifício destinado a garagem, sito à

Rua do Rochão, freguesia da Salga, sem possuir o alvará de utilizaçâo.—-—--———--

—-Assim, foram adotadas algumas providências, nomeadamente:-— —

—-Instauração de processo de contraordenação e aplicação de coima por utilização

de edifício sem a autorização de utilização para a atividade que se encontrava a

exercer; ————- —--—— —--- ————-

—-Notificação ao Sr. Heitor Meio, para no prazo de 30 dias, iniciar o licenciamento

da atividade que se encontrava a desenvolver no local. —----—

—-Dado que, o referido Senhor não iniciou o processo de licenciamento, para a

legalização da atividade, no prazo que lhe foi fixado, foi novamente notificado, para

no prazo de 5 dias úteis, proceder à cessação da utilização do edifício, tendo um

prazo de 10 dias para se pronunciar em audiência prévia, nos termos do CPA. O

Senhor não se pronunciou, mas deixou de exercer a atividade de serralharia

naquele local. — —-——-— — — —

—-Posteriormente, o Sr. Heitor Meio, iniciou, no prédio ao lado, obras de construção

de um edifício, tendo sido novamente, adotadas, algumas providências,

nomeadamente: —--— — — —------—

—-a) Instauração de processo de contraordenaçâo e aplicação de coima:
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---Por início da execução dos trabalhos sem licenciamento municipal e consequente

alvará de obras, —-- — — — —

-—b) Embargo dos trabalhos de construção e suspensão de obras particulares;

---c) Envio ao Ministério Público dos processos de contraordenação: —

---por terem sido apresentados recursos;—----------— —

---Crime de desobediência da ordem de embargo.— —---- —

—Em 30-11-2016, foi recebido um ofício da Inspeção Regional do Trabalho,

informando que, no âmbito de uma ação inspetiva, foi apurado que o

estabelecimento da empresa Heitor Manuel Soares MeIo, sito à Rua do Rochão,

freguesia da Salga, não tem licença de utilização. — — —

-—Com base nesta informação, foi enviado oficio ao Ministério Público dando

conhecimento do ofício da I.R.T. e enviada notificação ao Sr. Heitor MeIo, que a

recebeu em 13-01-2017, para proceder ao encerramento imediato do

estabelecimento, dado que o mesmo está embargado, com processos de

contraordenação a decorrer por não possuir licença de obras e por crime de

desobediência da ordem de embargo, no Ministério Público. —

—-No dia 23-01-2017, foi solicitado ao Fiscal Municipal, para se deslocar à Rua do

Rochão, freguesia da Salga, a fim de verificar se tinha sido acatada a notificação de

encerramento do estabelecimento, O Fiscal, após visita ao local, elaborou a

Participação que se anexa, onde se verifica que o estabelecimento, se mantém em

funcionamento.———-- ——— — — —-—-——-—-—----

—-Face ao exposto e, uma vez que, o Sr. Heitor Meio continua com o

estabelecimento a laborar, apesar de todas as notificações acima referidas, julgo

que, se deverá aplicar o estipulado no n.° 2, do artigo 109.° do Decreto-Lei

n.°555/99, de 16 de Dezembro, na sua atual redação, que refere o seguinte:

“Quando os ocupantes dos edifícios ou suas frações não cessem a utilização

indevida no prazo fixado, pode a câmara municipal determinar o despejo

administrativo, aplicando-se com as devidas adaptações, o disposto no artigo 92°”.-

—-Ou seja, o processo segue para a reunião de câmara para, esta deliberar

oficiosamente o despejo do prédio. A deliberação que ordena o despejo é eficaz a

partir da sua notificação ao ocupante e, deve executar-se no prazo de 45 dias, a

contar da notificação do ocupante, salvo quando houver risco iminente de

Nordeste, 30 de janeiro de 2017 —____________________________
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desmoronamento ou grave perigo para a saúde pública, em que poderá executar-se

imediatamente.—-------------- — —---- — —--------

—-À superior consideração de V. Exa.”--- — —— —

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

---1. Determinar o despejo administrativo do estabelecimento sito à Rua do Rochão,

freguesia da Salga, nos termos do disposto no artigo 92.° do RJUE, dando ao Sr.

Heitor Manuel Soares de Meio um prazo de 45 dias para a respetiva efetivação;—-

---2. Notificar o referido proprietário objeto da presente deliberação; — —

---3. 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. — — —---- — —

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

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

---Votaram contra os Srs. Vereadores Rogério Cabral de Frias e Eduardo Manuel

Vieira Cabral, por considerarem tratar-se de um processo de extrema gravidade, no

qual se verifica que o Sr. Heitor Meio é o visado e se diz que terá cometido diversas

infrações, cujas implicações parecem demasiado graves, tendo inclusive já

chegado ao Ministério Público. Os Vereadores do PSD consideraram ainda que

este processo peca por defeito, face à inexistência de pareceres jurídicos que lhe

deem consistência e que permitam aos elementos da Câmara Municipal decidirem

por uma votação numa base devidamente sustentada. —-----—

---Em resposta, o Sr. Presidente disse que o presente processo está tecnicamente

bem instruído e foi devidamente acompanhado pelo jurista que presta apoio a este

Município, pelo que não entendia o porquê da votação do Srs. Vereadores do PSD.

-—Sobre o mesmo assunto e havendo dúvidas por parte dos senhores Vereadores,

para facilitar o sentido de voto, o Sr. Presidente de Câmara sugeriu a vinda à

reunião da coordenadora técnica do serviço que elaborou o documento, decisão

esta que não mereceu qualquer reparo por parte dos Srs. Vereadores da oposição.-

-—Com a presença da coordenadora técnica na reunião não foi colocada qualquer

questão pelos Srs. Vereadores do PSD. ——---——-----—
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---MARIA JOANA DE SOUSA SALVADOR ANDRADE - PEDIDO DE
TRANSFERÊNCIA DE POSIÇÃO CONTRATUAL

---Presente um requerímento apresentado por Maria Joana de Sousa Salvador

Andrade, residente da Rua do Burguete, n.° 31, freguesia da Achadinha, deste

concelho solicitando autorização para transferir a posição contratual do contrato de

cessão da exploração do Restaurante Tronqueira para a empresa que pretende

constituir no âmbito da restauração.——------ — — — —

---A Câmara deliberou por maioria informar a requerente de que não vê

inconveniente na pretensão desde que a empesa a constituir seja detida a 100%

pela mesma e seja cumprido na integra o contrato de cessão assinado para a

exploração do Restaurante Tronqueira.----- — — —

---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 Eduardo Manuel

Vieira Cabral, por considerarem que a requerente não explica quais os reais

motivos que estão na base na transferência da posição contratual para uma

empresa ainda inexistente, pelo que se trata de uma situação não fundamentada.

Ademais, a situação toma-se insustentável em termos de análise e decisão final,

atendendo a que o pedido carece de parecer jurídico que dê sustentação e

credibilidade à aceitação da solicitação, pelo que os Vereadores do PSD se sentem

desconfortáveis face à ausência dos elementos jurídicos necessários a uma análise

corretadocaso. — — — —-—--- — — —

---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.-——-— — —

—-SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO - INFORMAÇÃO/PEDIDO DE

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA NO ÂMBITO DO DISPOSTO NO ARTIGO 10? DA LEI

N.° 43/2012 DE 28 DE AGOSTO —

---Presente a informação referenciada em epigrafe, subscrita pela Coordenadora da

Secção de Aprovisionamento, Maria Lubélia Alves, cujo conteúdo a seguir se

transcreve:—-— — ——-- —

Nordeste, 30 de janeiro de 2017

Página 14 de 21



Câmara Municipal do Nordeste

---“No âmbito das imposições resultantes do PAF e do artigo 1O.° da Lei n.°

43/2012, de 28 de agosto, é obrigatório submeter a autorização prévia da

Assembleia Municipal, independentemente da sua inclusão no Plano Plurianual de

Atividades, todas as novas despesas de carácter anual ou plurianual de montante

superior ao menor dos seguintes valores: € 500 000 ou 5% das despesas

orçamentadas relativamente ao capítulo do classificador económico em que a

mesma se integra, no mínimo de € 100 000. — — —------

—-Nos termos do cálculo efetuado, carece de autorização prévia da Assembleia

Municipal, todas as despesas de valor igual ou superiora €104.000,00, relativas ao

capítulo do classificador económico em que as mesmas se integram,

nomeadamente:------——----—-- —---— — —

—-Ajuste Direto para Execução da Empreitada de Alteração e Ampliação da Escola

Primária da Achada para adaptação a Centro de Apoio Social, Recreativo e

Cultural, no âmbito da Requalificação dos Edifícios e Património Municipal, no valor

€119.896,42 (prazo de execução 4 meses);---—-—---- — — —

—-Concurso Público para Execução de Empreitada de Beneficiação de Arruamentos

no Concelho, no Âmbito da Reabilitação da Acessibilidade dos Caminhos

Municipais e Rurais, com o preço base de € 430.494,90 (prazo de execução 6

meses); — — —---- — — —

---Execução da Empreitada para Ampliação da Escola EB/Jl de Nordeste, com o

preço base de € 149.000,00 (prazo de execução 6 meses); —

-—Execução da Empreitada do Parque de Merendas dos Liberais da Achadinha,

com o preço base de € 120.000,00 (prazo de execução 5 meses); ——-----—

---Execução da Empreitada do Centro de Divulgação dos Graminhais, com o preço

base de € 150.000,00 (prazo de execução 4 meses); — — —

—-Execução da Empreitada de Beneficiação dos Parques Infantis do Concelho

(Feteira Grande, Pedreira e Lomba da Cruz), com o preço base de € 100.000,00

(prazo de execução 2 meses); — — —----

—-Execução da Empreitada de Recuperação e Valorização do Património -

Fontenários do Concelho, com o preço base de €100.000,00 (prazo de execução 1

meses);--— — — —

---Execução da Empreitada de Beneficiação do Edifício Cultural e Envolvência —

Nordeste, 30 de janeiro de 2017 —__________ _________________________—
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tenda do artesão na freguesia de Santana, com o preço base de € 300.000,00

(prazo de execução 5 meses): — — —------- —

—-Execução de empreitada do Parque de Aventuras do Nordeste Azores, na

freguesia da Lomba da Fazenda, com o preço base de 300.000,00 (prazo de

execução 12 meses); — — —

---Reabilitação das moradias sitas à Rua do Burguete, n° 7 freguesia de Achadinha,

Rua da Boavista, n° 28, freguesia de Santo António de Nordestinho e Estrada

Regional, n° 2, lugar da Feteira Pequena, freguesia de Santana, pelo valor global

de € 165.000,00 (prazo de execução 6 meses).----—---- —---------- —------

---Todavia, informo ainda VExa, que no ano 2016 foram executadas 2

empreitadas:— —---— —---- —-—------- —

---Ajuste Direto para Execução da Empreitada de Edificação da Capela Funerária

da Salga, no valor de € 127.706,66 (prazo de execução de 8 meses);----------- —

---Ajuste Direto para Execução da Empreitada de Reabilitação da Rua Padre Dinis

da Luz e Rua das Escolas na freguesia de São Pedro de Nordestinho e Caminho

das Queimadas na Vila de Nordeste, no Âmbito da Obra de Reabilitação da

Acessibilidade dos Caminhos Municipais e Rurais, no valor de 148.880,11 (prazo de

execução de 45 dias). — — —---- — —

---Assim, levo o assunto à consideração de V. ExY para efeitos da Câmara

Municipal:—— — — —------ —---- —

---Propor à Assembleia Municipal a Autorização Prévia, conforme o previsto na

alínea a) do artigo 10.° da Lei n.° 43/2012, de 28 de agosto, para as obras

supramencionadas; — — ——-- —--- —

---Propor a ratificação da execução das empreitadas executadas no ano de 2016,

considerando tratar-se de um ato da competência desta”. —

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

—-1. Solicitar à Assembleia Municipal autorização prévia para execução das

referidas empreitadas, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 10.° da Lei n.°

43/201 2, de 28 de agosto; ——-- — —

---2. Propor ao referido órgão a ratificação das empreitadas executadas no ano de

2016. — — —
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---3.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.---- — — — — —

---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 Eduardo Manuel

Vieira Cabral, justificando que a lei em vigor sobre o assunto é tão clara que não se

percebe o motivo pelo qual esta Câmara Municipal não cumpriu com o estipulado

na mesma, questionando também a razão pela qual fizeram obras e apenas agora

se solicita autorização prévia à Assembleia Municipal. —------

---Sobre este assunto, o Sr. Presidente lamenta a falta de preparação para as

reuniões por parte dos Vereadores eleitos pelo PSD, bem como as afirmações

lançadas ao executivo sobre o modelo de gestão desta autarquia..- — —

---SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO — INFORMAÇÃO/PEDIDO DE PARECER

PRÉVIO VINCULATIVO — — —

—Presente a informação referenciada em epigrafe, subscrita pela Coordenadora da

Secção de Aprovisionamento, Maria Lubélia Alves, cujo conteúdo a seguir se

transcreve: — — —----

---“Na sequência do despacho proferido por V. Exa., datado de 20 de janeiro do

corrente ano, foi ordenado a abertura de um procedimento para aquisição de uma

prestação de serviços a que se refere o assunto mencionado em epígrafe.

---Para o efeito, informo V. Exa. que o artigo 51.°, n.° 1 da Lei n.° 42/2016, de 28 de

dezembro (Lei do Orçamento de Estado para o ano de 2017) estabelece a

necessidade de um parecer vinculativo a emitir pelo Órgão Executivo, conforme o

previsto no n.° 7 do referido artigo. —--- — —

---O parecer previsto no número 1 do artigo 51.0 depende:

---a) Da verificação do carácter não subordinado da prestação, para a qual se

revele inconveniente o recurso a qualquer modalidade de vinculo de emprego

público;-------- — —--- — —

---Relativamente ao referido requisito, informa-se o seguinte:

---Trata-se de uma prestação de serviços na área de Direito Administrativo ao
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Município de Nordeste, designadamente em matéria burocrática atinente com

procedimentos de natureza administrativa, tais como, os que respeitam à realização

de concursos e outros procedimentos de contratação e de efetivação de despesas

públicas, de enquadramento funcional dos recursos humanos, de apoio às

comissões de análise de propostas de realização de empreendimentos públicos, de

enquadramento de matérias relativas a urbanismo e construção, mandato judicial e

representação judicial por um lado nas ações a intentar para defesa dos interesses

do Município e por outro para contestar qualquer ação intentada contra a Câmara

Municipal de Nordeste; —----------- — —------ —

—-A prestação de serviços em causa é na modalidade de avença, o que não se

considera trabalho subordinado nos termos da lei vigente;—--------

---Por estes motivos, pode considerar-se que existe inconveniência de recurso à

modalidade de relação jurídica de emprego público constituída ou a constituir;

---Acresce ainda que, nos termos do despacho proferido por VY Ex.a, pretende-se

proceder à contratação da prestação de serviços de um gabinete de advocacia

específico; — —--------——--— — —

—b) Da verificação da inexistência de pessoal em situação de requalificação apto

para o desempenho das funções subjacentes à contratação em causa;

---No que respeita à verificação da inexistência de pessoal em situação de

requalificação apto para o desempenho das funções subjacentes à contratação em

causa, é pretensão deste município, contratar um gabinete multidisciplinar na área

de advocacia, que permita satisfazer as necessidades enumeradas anteriormente,

tarefas que um jurista em situação de requalificação não conseguiria desempenhar

na sua totalidade, nomeadamente as relativas ao mandato judicial e representação

judicial.——— — — —

—c) De emissão de declaração de cabimento orçamental pelo órgão, serviço ou

entidade requerente.— —--— —-—--- ——------— —

—-Anexa-se a declaração de cabimento. — —

---Face ao exposto, levo o assunto à superior consideração de V. Ex.a, para efeitos

de solicitar ao órgão executivo a emissão do parecer prévio vinculativo sobre a

prestação de serviços em apreço, conforme determina o número 7 do artigo 51.0 da

Lei n°42/2016, de 28 de dezembro (Lei do Orçamento de Estado para 2017).
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---É o que me cumpre informar.” — — — —

-—A Câmara deliberou, por maioria:---—

---1 .Concordar com a presente informação: — —

-—2. Emitir parecer prévio favorável, no uso da competência conferida a este órgão,

nos termos do disposto no n.° 7 do artigo 51.° da Lei n.° 42/2016, de 28 de

dezembro (Lei do Orçamento de Estado para 2017).-—- ——--— —

---3. 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. —---- —------ — —

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

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

—-Votaram contra os Srs. Vereadores Rogério Cabral de Frias e Eduardo Manuel

Vieira Cabral, justificando que a maioria dos processos submetidos a votação da

autarquia e que carecem de pareceres jurídicos pecam pela ausência dos mesmos,

o que leva a crer que tem havido uma diminuição drástica dos serviços prestados

por parte do gabinete jurídico.— — —————————

—-Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara disse serem falsas as afirmações do

Sr. Vereador Rogério Frias, tendo enumerado alguns dos serviços prestados pelo

gabinete jurídico em processos muito complexos, nomeadamente, intemalização da

HSN e da DNHS, processo de insolvência da Gederrior, extinção da Gesthidro,

negociações da divida com a Caixa Geral de Depósitos, integração na AMISM e

ainda a defesa do Município nos processos judiciais. Lamentou ainda o facto dos

Vereadores do PSD sobreporem os interesses do partido aos interesses do

município. — — — ——----------- —

-—INFORMAÇÕES DO SR. VEREADOR LUÍS DUTRA NO ÂMBITO DAS

DECISÕES QUE PROFERIU NO USO DA COMPETÊNCIA QUE LHE FOI

SUBELEGADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, SOBRE:

—-ADrovação de Pedido de Informação Prévia — —

—-Adaptação de moradia a estabelecimento de restauração — Dinis Pimentel

Pacheco, freguesia de Lomba da Fazenda; — — —----—
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---Construção de moradia — Raquel Raposo Negalha, freguesia de Lomba da

Fazenda. — — — — —

—-A Câmara tomou conhecimento. — —

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

DECISÕES QUE PROFERIU NO USO DA COMPETÊNCIA QUE LHE FOI

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

---Aprovacão de Alterações Orcamentais — —

---Foram aprovadas a 1•a e a 2•a alteração ao Orçamento da Despesa, nos valores

de €76.663,00 (setenta e seis mil seiscentos sessenta e três euros), e € 13.100,00,

(treze mil e cem euros), bem como das Grandes Opções do Plano, nos valores de €

89.404,00 (oitenta e nove mil quatrocentos e quatro euros) e € 197.290,00 (cento e

noventa e sete mil duzentos e noventa euros), respetivamente.—--- —

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

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

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

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

—Operações Orçamentais -€1.546.517,19 (um milhão quinhentos quarenta e seis

mil quinhentos dezassete euros e dezanove cêntimos);-—---------—-------

---Operações não Orçamentais - € 43.435,71 (quarenta e três mil quatrocentos

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

---A Câmara tomou conhecimento. — — —

---E por não haver mais nada a tratar e sendo doze horas e quarenta 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, ~vQs~c~ oL ~ Pax-óu-ta cL
que a redigi e subscrevi.--—----------- —

~ ç ________________
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