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ATA N.° 94

---Aos vinte e quatro dias do mês de abril 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, Sara

Raquel Mendonça de Sousa e Luís Outra Borges. — — —-------

---Faltou o Sr. Vereador Milton Borges Pacheco Mendonça, por motivo de doença.-

—Secretariou a reunião a Coordenadora Técnica da Secção de Expediente, Maria

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

---Verificada, assim, a presença da maioria dos membros que constituem a Câmara

Municipal, o Sr. Presidente declarou, em nome da Lei, aberta a reunião.---------------

---ATA DA REUNIÃO ANTERIOR — — — —

---Foi lida a ata da reunião ordinária realizada no dia dez de abril corrente, a qual foi

aprovada por unanimidade.—------------------ — —-------- —

— ANTES DA ORDEM DO DIA

---O Sr. Vereador Rogério Frias interveio para referir que numa das suas

deslocações pelo concelho verificou que a Estrada Regional entre a Nazaré e a

localidade da Lomba da Pedreira está muito degradada, e que o seu desgaste

deveu-se em parte às viaturas pesadas que ali circularam para retirar os entulhos

das grandes derrocadas ocorridas naquela localidade e na Água Retorta, pelo que

o Sr. Presidente deveria solicitar ao Governo Regional a sua reparação.——--

---Relembrou o assunto que foi objeto de alguma conversa na reunião anterior

deste órgão, nomeadamente a reabertura da Estalagem dos Clérigos, referindo ter

sido um grande empreendimento e iniciativa de grande mérito da Câmara Municipal

Social Democrata de então, que prestou algum apoio na sua implementação,

depois de verificada toda a legitimidade para o efeito. — —
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---Seguidamente, usou da palavra a Sra. Vereadora Sara Sousa para dizer que

relativamente à situação financeira da Escola Profissional de Nordeste tinha lido

que o Sr. Presidente da Câmara desconhecia as dificuldades da mesma,

questionando se se confirmava esta afirmação. — —---- —

---Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara disse que tinha conhecimento das

dificuldades financeiras da Escola Profissional, mas que não sabia o seu montante,

acrescentando que já tinha feito algumas diligências junto do Sr. Vice-Presidente do

Emprego e Competitividade Empresarial, no sentido de solicitar uma reunião para

tratar do assunto em apreço. — — —---- — — — —

----Em relação às questões colocadas pelo Sr. Vereador Rogério Frias, o Sr.

Presidente relembrou uma vez mais que o concurso público para beneficiação dos

estragos das calamidades na Lomba da Pedreira contempla a pavimentação da

Estrada Regional desde o Miradouro da Ponta do Sossego até à entrada nascente

da Vila de Nordeste, O Sr. Presidente da Câmara referiu ainda que não percebia o

porquê desta questão, uma vez que no passado o assunto foi dado a conhecer em

reunião de câmara, bem como prestados esclarecimentos sobre as obras

contempladas no concurso público para beneficiação da localidade da Pedreira.-----

—-No que diz respeito à Estalagem dos Clérigos, o Sr. Presidente da Câmara

clarificou que aquele empreendimento foi construído pela Sociedade Norintur, com

apoio do Governo Regional, através do programa comunitário Sime, onde a

Câmara Municipal também era sócia da mesma, tendo para o efeito financiado a

sua construção. Disse ainda que lamentava o facto do PSD criticar o atual

executivo por fazer algum investimento para a reabertura da Estalagem, cujo apoio

é muito menor do que o que foi concedido para a sua construção. Acrescentou

ainda que na altura da inauguração da referida unidade hoteleira, ocorrida em julho

de 2002, o Presidente do Governo Regional, Carlos César felicitou o empenho da

então Câmara na concretização daquela infraestrutura e que infelizmente

atualmente não se tinha verificado o mesmo do lado do P50. O investimento feito

na altura pela Câmara Social Democrática foi muito maior que o investimento atual

deste executivo, não percebendo a critica do PSD/Nordeste, uma vez que no

passado a autarquia social democrática investiu na aquisição dos terrenos,

construção das acessibilidades e estacionamento. Além deste investimento, a
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autarquia ainda pediu dinheiro à banca para aumentar o capital da empresa

Norintur para depois alienar ao Grupo Bensaúde. Não se compreendendo as atuais

criticas ou ruido feito pelo PSD/Nordeste neste apoio da atual autarquia.-—

— — ORDEM DO DIA —

---ESCOLA PROFISSIONAL DE NORDESTE — CESSAÇÃO DE FUNÇÕES--------

---Presente o ofício número vinte e um, de cinco de abril corrente, da Escola

Profissional de Nordeste, informando que o Dr. Eduardo Medeiros cessou funções

de Diretor Geral daquela Escola, passando aquele cargo a ser exercido pelo atual

Diretor Técnico Pedagógico, Rev.° Padre Agostinho Lima.—--— —

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

---TRIBUNAL CENTRAL. E ADMINISTRATIVO SUL — NOTIFICAÇÃO DE

ACORDÃO — — - -

—-Presente o Acórdão referenciado em epigrafe, que revogou a decisão da primeira

instância que dava razão a este Municipio, relativamente à receita de IRS para os

Municipios.—---------- —---- — ——-- — —

-—A Câmara tomou conhecimento. — — —

---H.S.N. — EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL DO CONCELHO

DO NORDESTE — DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

—-Presente o ofício número cinco, de dez de abril corrente, da H.S.N. — Empresa

Municipal de Habitação Social do Concelho do Nordeste, E.E.M. remetendo os

documentos referenciados em epigrafe, em cumprimento do disposto no artigo 11°,

alínea g) dos respetivos estatutos.---—---—- — —

—-A Câmara deliberou por maioria aprovar os referidos documentos.

—-Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Vereador Luis Dutra Borges.

—-Abstiveram-se de votar os Srs. Vereadores Rogério Cabral Frias e Sara Raquel

Mendonça de Sousa. —

—-Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata, de
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acordo com o que dispõe o n.° 3 do artigo 57.° da Lei n.° 75/2013 de 12 de

setembro. — —-

---DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS - APRECIAÇÃO TÉCNICA

DAS REVISÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2017 —

—-Presente o oficio número quinhentos oitenta e três, de dezassete de abril

corrente, da Direção Geral das Autarxp.iias Locais remetendo a apreciação técnica

da 2.~ revisão aos documentos previsionais deste Municipio referente ao ano de

2017, em cumprimento do disposto na alínea b), do n.° 1 do artigo 10.° da Lei n.°

43/2012, de 28 de agosto.— — —

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

—-PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DO NORDESTE E A

GREEN LINCE — HOTELS & RESORTS S.A. —--------— — —

---Presente o protocolo referenciado em epigrafe, o qual tem por objetivo o

estabelecimento dos termos e condições da cooperação deste Município e

Empresa Green Lince — Hoteis & Resorts S.A., no sentido da promoção do sector

do turismo do concelho e, consequentemente, todas as indústrias e prestação de

serviços a si associadas, bem como na valorização do património e

internacionalização do concelho e da região.------- — —

---Sobre o presente assunto o Sr. Vereador Rogério Frias disse que a apresentação

do mesmo era intempestivo, questionando o Sr. Presidente se tinha algum parecer

jurídico sobre o protocolo em questão.— —---------------- —

---Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara apresentou ao Sr. Vereador Rogério

Frias o parecer emitido pelo Dr. Paulo Linhares Dias, o qual refere-se à legalidade

das isenções a conceder no âmbito do Código Fiscal de Investimento.

---Colocado o presente protocolo a votação foi o mesmo aprovado por maioria, com

os votos a favor do Sr. Presidente da Câmara e do Sr. Vereador Luís Dutra Borges

e os votos contra dos Srs. Vereadores Rogério Cabral de Frias e Sara Raquel

Mendonça de Sousa, justificando que apesar da reabertura da Estalagem ser

benéfica para o concelho, o apoio concedido por este Município demonstrava uma

falta de equidade para com os restantes empresários do concelho. —
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—Por se ter verificado um empate na votação o Sr. Presidente usou o voto de

qualidade nos termos do n.° 1 do artigo 54.° da Lei n°75/2013 de 12 de setembro.

---Sobre a justificação apresentada pelo Sr. Vereador Rogério Frias, o Sr.

Presidente da Câmara lamentou mais uma vez as contradições do PSD, pois

concorda com a reabertura da Estalagem dos Clérigos mas não concorda com a

colaboração do Município. No entanto o executivo camarário do P50 aquando da

abertura da Estalagem investiu muito mais que este executivo para a reabertura,

esclarecendo ainda que o apoio que este executivo concedeu destina-se à abertura

de uma nova empresa no Nordeste e o primeiro Hotel de 4 estrelas do concelho, e

claro, promover o emprego no concelho através da criação desta nova empresa

onde vai deixar mais receita no concelho através do IRS e Derrama. —

—-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. — — — — — —

---GABINETE DE AÇÃO SOCIAl. - INFORMAÇÃO 1 ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO

ABRIGO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL

—-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 referido em epígrafe, cumpre-me informar V. Exa. que

o munícipe José Carlos da Silva Mendes, requereu apoio destinado à resolução da

sua situação de carência, prevista no Regulamento do Fundo Municipal de

Emergência Social de Nordeste.

—-O indivíduo reúne cumulativamente as condições gerais de acesso, previstas no

artigo 5.°, do regulamento em apreço. O processo de candidatura encontra-se

devidamente instruído, de acordo com a documentação solicitada no n.° 1 do artigo

7.°, do mesmo regulamento. — — — —

—-O munícipe encontra-se em situação de carência económica e social, resultante

de fatores extemos à sua vontade, sendo que já foram esgotados os recursos

existentes, nos termos do n.° 2, do artigo 2.° do referido regulamento.

---Após uma análise detalhada à situação económica e social do indivíduo, com
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base nos fundamentos apresentados no relatório social, anexo à presente

informação, e no Regulamento em apreço, julgo que o mesmo deverá beneficiar do

presente apoio, por forma a prevenir o agravamento da situação de carência

económica e social, e consequentemente, prevenir o agravamento da situação de

risco sociaL — — —

---O apoio deverá ser atribuído sob forma pecuniária e temporária, no valor total de

600,00 € (seiscentos euros), não ultrapassando o período máximo de 6 meses, de

acordo com o n°2 do artigo 9° do mencionado regulamento”.----— —

---A Câmara deliberou, por unanimidade atribuir o apoio nos termos propostos na

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

---PROPOSTA - ATRIBUIÇÃO DE APOIO-----— -

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

Câmara, cujo conteúdo a seguir se transcreve: —

—-“Considerando que este executivo camarário desde que tomou posse, apresenta

como prioritário a aposta na educação e formação dos nossos jovens nordestenses.

Considerando que atualmente não se encontram as condições mais adequadas

para a distribuição de forma equitativa entre todos os estabelecimentos escolares

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

—-Considerando que a alimentação saudável de uma criança em fase de

aprendizagem é fundamental para o bom sucesso escolar. —

—-Considerando que dentro do meio escolar, urge a necessidade de promoção de

hábitos de vida saudáveis onde se deve incluir logicamente a higiene alimentar.———

—-Considerando que esta medida irá garantir de forma equitativa toda a criança

independente do seu status social a oportunidade de ter uma refeição condigna, e

que em alguns casos será a melhore mais completa do dia.————-———-—

---Considerando que para se concretizar esta medida toma-se necessário a

aquisição de alguns equipamentos para servir as refeições nas escolas do 1.°

ciclo;--— —--—

—-Considerando que após diligências feitas entre o Município de Nordeste e o

Govemo Regional dos Açores em concordância com a Escola Básica e Secundária

de Nordeste foi solicitado a esta câmara a cedência dos referidos equipamentos
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para aquelas escolas;---- — —----- — — —

---Considerando que nos termos da alínea hh) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.°

75/2013 de 12 de setembro, compete à câmara municipal deliberar no domínio da

ação social escolar, designadamente no que respeita a alimentação, proponho que

seja concedido um apoio em espécie, no valor de 1.051,26€ com Iva incluído,

nomeadamente: — —— — —----— — —

---1. 160 Tigelas em inox; — — —----—

---2.l62Facas;— — —

---3. 162 Colheres de sopa;— —

-—4.l62Garfos; — ———

—-5. 162 Colheres de sobremesa;— —

—-6. 162 Copos”. ——— — — — —

—-A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar a presente proposta.

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

DECISÕES QUE PROFERIU NO USO DA COMPETÊNCIA QUE LHE FOI

DELEGADA PELA CÂMARA MUNICIPAL, SOBRE:

—-ADrovacão de Alterações Orçamentais —

—-Foi aprovada a 6~a alteração ao Orçamento da Despesa, no valor de € 33.858,00

(trinta e três mil oitocentos cinquenta e oito euros), bem como das Grandes Opções

do Plano, no valor de € 6.500,00 (seis mil e quinhentos euros), respetivamente.

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

—-BALANCETE - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

—-Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia dezoito de abril

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

—-Operações Orçamentais - € 1.719.003,93 (um milhão setecentos e dezanove mil

três euros e noventa e três cêntimos); — —

—-Operações não Orçamentais - €28.431,50 (vinte e um oito mil quatrocentos trinta

e um euros e cinquenta cêntimos). —

—A Câmara tomou conhecimento.
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---E por não haver mais nada a tratar e sendo onze 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, Maria de Deus Pacheco de MeIo Franco, Coordenadora Técnica que a redigi

e subscrevi. — — —
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