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Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.° 12

---Aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, nesta Vila de Nordeste,

edifício dos Paços do Município e sala de reuniões da Câmara Municipal, pelas dez

horas, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal do Concelho de Nordeste, sob a

Presidência do Sr. António Miguel Borges Soares, Presidente da Câmara, estando

presentes os Srs. Vereadores Carlos Alberto Medeiros Mendonça, Luis Jorge Borges

Fernandes, Marco Paulo Rebelo Mourão 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 março findo, a qual

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

— ——---—-——ANTESDAORDEMDODIA — — —

---O Sr. Presidente da Câmara informou o elenco camarário de que em virtude de ir

participar no Encontro de Nordestenses que terá lugar em Mississauga, no Canadá,

havia necessidade de adiar a reunião ordinária da Câmara Municipal do dia 16 de abril

corrente, para o dia 20 do mesmo mês.--— ——-- — —-—

---Informou também que devido à realização da sessão ordinária da Assembleia

Municipal no dia 30 de abril corrente, no período da manhã, a hora de início da reunião

ordinária da Câmara Municipal agendada para aquele dia, iria ser alterada para as

14:30h. —----—----— — — — — —------—-—--

---Aproveitou ainda este período para questionar o Sr. Vereador Carlos Mendonça se

era habitual, receber convites para a procissão do Domingo de Ramos, que se realiza

na Ermida da Senhora do Pranto, na altura em que foi Presidente da Câmara, ao que

aquele respondeu que não. Perante esta afirmação, o Sr. Presidente disse ter pedido

ao expediente para verificar esta situação e que tinha na sua posse dois documentos
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que comprovavam o convite pelo menos nos anos de 2016 e 2017. Perante estes

factos, o Sr. Vereador Carlos Mendonça admitiu que, realmente em alguns anos, tinha

recebido convite para o referido evento.------------------------- —------—-- —

---Seguidamente, usou da palavra o Sr. Vereador Marco Mourão para, no seguimento

da questão levantada pelo Sr. Vereador Luís Dutra sobre as condições climatéricas do

dia agendado para a realização do passeio de cicloturismo, dar conhecimento do

comunicado da Proteção Civil, onde se podia comprovar que naquele dia vigorava um

alerta amarelo, adiantando ainda que mesmo alguns dos participantes também

aconselharam o seu cancelamento devido aos ventos fortes.----- — —

---Manifestou também o seu reconhecimento ao Centro Desportivo e Recreativo que,

em parceria com o município, dinamizou mais um evento, desta vez com atividades

desportivas e recreativas para populações especiais, no pavilhão da Escola Básica e

Secundária do Nordeste e na Praça da República. O evento contou com a participação

dos Centros de Atividades Ocupacionais da ilha (CAO da Povoação, da Maia, Seara

do Trigo, APACDAA e Amizade 2000), tendo sido realizadas ao longo da tarde um

conjunto de atividades de promoção da atividade física, recreação e animação.---------

---A atividade foi muito bem acolhida pelos participantes onde foi manifestado o desejo

de, no futuro, a mesma ser também desenvolvida noutros concelhos da ilha de São

MigueL-----------—----- —----------------- — _----___~_~ — —-

---Sobre o assunto interveio o Sr. Vereador Carlos Mendonça para dizer que louvava a

iniciativa e ainda o facto terem sido envolvidas várias instituições na mesma, opinando

que, em vez do Centro Desportivo e Recreativo ter centralizado o evento no pavilhão

da Escola Básica e Secundária de Nordeste deveria ter-se optado por fazer atividades

de natureza, e não por “sentar” os deficientes numa cadeira, dado que muitos dos

participantes têm capacidades para o desenvolvimento de outras atividades. Salientou

ainda que não se tratavam de “pessoas especiais”, mas sim “deflcientes”.---------

---Em resposta, o Sr. Vereador Marco Mourão disse que não faziam qualquer sentido

as afirmações do Sr. Vereador Carlos Mendonça, uma vez que efetivamente, tinha

sido realizada atividade física e que os próprios monitores ficaram muito satisfeitos

com o resultado alcançado propondo mesmo que fossem feitas estas atividades mais

vezes, e ainda sobre o assunto adiantou que para o mês de julho estava agendado um

passeioaoPicodaVara.--— — — — —---— —---
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---Por último interveio, o Sr. Vereador Luis Jorge Fernandes para questionar o Sr.

Vereador Carlos Mendonça se este tinha conhecimento de uma dívida para com o Sr.

Fernando Mota, no valor de € 2.680,00, respeitante ao ano de 2015, uma vez que

aquele tinha reclamado o respetivo pagamento, tendo o Sr. Vereador Carlos

Mendonça respondido que o referido Senhor tinha realmente prestado alguns serviços

aquando das intempéries de 2015, admitindo mesmo existir alguma dívida, mas não

confirmava o referido valor. ——-- — — —

—------ —----ORDEMDODIA — —

---NORDESTE ATIVO, E.M.,S.A. - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

---Presente o oficio número quinhentos noventa e três, de vinte de março findo, da

Nordeste Ativo, E.M.,S.A. remetendo o documento referenciado em epígrafe, relativo

ao 4.° trimestre do corrente ano, em cumprimento do disposto no artigo 42.°, alínea e)

daLein.°50/2012de31 deagosto. — — —----— —

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

---VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO, EMPREGO E COMPETITIVDADE

EMPRESARIAL 1 PEDIDO DE PARECER - JOGOS LICITOS NO

ESTABELECIMENTO QUIOSQUE MUNICIPAL “NORCOOFFE — —

---Presente o oficio, com referência SAI-VPGRI2O18/858, de nove de março findo, do

Gabinete da Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial

solicitando parecer relativo à conveniência do licenciamento de jogos lícitos no

estabelecimento Quiosque Municipal “NORCOOFFE”, sito no Largo do Jogo da

Choca, freguesia e Concelho de Nordeste, requerido por Paulo Ricardo Paiva

Medeiros, designadamente no que se refere à proximidade de estabelecimentos de

ensino, por forma a respeitar o disposto no n.° 2 do artigo 11.0 do Decreto Legislativo

Regional n.° 5/2003/A, de 11 de março.----—----— —------ — —

---Os jogos pretendidos são: Cartas, damas, dominó e xadrez. —

---A Câmara, face à informação da Secção de Taxas e Licenças, deliberou, por

unanimidade, dar parecer favorável à pretensão, considerando que o estabelecimento
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comercial em causa se situa fora da zona de proteção dos estabelecimentos escolares

doConcelho.--- — — —---- —---- —------------------

---Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata, de

acordo com o que dispõe o n.° 3 do artigo 570 da Lei n.° 75/2013 de 12 de setembro.--

---ANTÓNIO MEDEIROS FERNANDES — PEDIDO DE PARECER NOS TERMOS DO

DISPOSTO NO N.° 3 DO ARTIGO 51.° DA LEI N.° 11112015, DE 27 DE AGOSTO

---Presente um requerimento, datado de dezanove de fevereiro último, apresentado

por António Medeiros Fernandes, residente na Rua das Courelas de Baixo n.° 11,

freguesia e concelho do Nordeste, solicitando a emissão de parecer, nos termos do

disposto no n.° 3 do artigo 51.° da Lei n.° 111/2015 de 27 de agosto, para efeitos de

ser reconhecida pelo Serviço de Finanças de Nordeste a isenção de Imposto Municipal

Sobre Transmissões Onerosas de Imóveis, referente à aquisição dos prédios rústicos

inscritos na matriz predial da freguesia do Nordeste sob os artigos 1787 e 1790, os

quais confrontam com outro prédio propriedade do requerente. ——------——--

---A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável com vista ao

eventual reconhecimento da isenção do pagamento do respetivo IMT, por motivo de

emparcelamento rural simples, ao abrigo da alínea b), do n.° 2, do artigo 51.0 da Lei n.°

111/2015, de 27 de agosto, considerando que a referida aquisição irá contribuir para

melhorar a estrutura fundiária da exploração, nos termos da informação do IROA

transmitida a esta Câmara Municipal através do ofício número duzentos e noventa e

sete,dedezanovedemarçofindo.------------—--- — —---— — —

---O Sr. Vereador Luís Jorge Borges Fernandes não participou na votação do presente

assunto por se encontrar impedido, nos termos do disposto no artigo 69°, n.° 1, alínea

b) e artigo 70.° do Decreto- Lei n.° 4/2015, de 7 de janeiro, por nele ter interesse,

designadamente, por ser parente em linha reta em 1.0 grau do requerente. —

---O Sr. Vereador impedido de votar ausentou-se da sala, conforme preceitua o artigo
55.o, n.° 6 da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro.----------— — —-

---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.
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---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃO/ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO

ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL

DE NORDESTE/JOSÉ HORÁCIO DUARTE AGUIAR — —

---Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pela Técnica Superior do

Gabinete de Ação Social, Anabela Mota Medeiros, cujo conteúdo a seguir se

transcreve:---— — — — — —

---“ Relativamente ao assunto referido em epígrafe, cumpre-me informar V. Exa. que o

munícipe José Horácio Duarte Aguiar, requereu apoio destinado à resolução da sua

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

SocialdeNordeste.---——-- —---—----— —---— —---—----— —

---O agregado 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.-— —

---A família encontra-se em situação de carência económica e social, resultante de

fatores externos à sua vontade, nomeadamente carência estrutural (insuficiência

económica), 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 agregado do Sr.

José, com base nos fundamentos apresentados na informação social, anexa à

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

beneficiar do presente apoio, de modo a proceder à aquisição de cama convencional,

destinada ao filho menor. Este apoio deverá ser atribuído sob forma pontual, no

montante de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros), nos termos do n.° 2, do artigo 9.°

do mencionado Regulamento.-—-— —---— —----— ——----—

---O munícipe fica obrigado à apresentação de documento comprovativo de que o

montante atribuído foi aplicado para o fim a que se destina (n.° 1, artigo 10.°), sendo

que a não apresentação deste documento implica a reposição do valor total do apoio.--

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

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

informação, ao abrigo do Regulamento do Fundo Municipal de Emergência Social de

Nordeste. —----------——-—--——--— — — —-— —-
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---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃO/ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO

ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL

DE NORDESTE/ANABELA DA PONTE CORDEIRO — —------ ——

---Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pela Técnica Superior do

Gabinete de Ação Social, Anabela Mota Medeiros, cujo conteúdo a seguir se

transcreve:--------------- —------ —----------

---“Relativamente ao assunto referido em epigrafe, cumpre-me informar V. Exa. que a

munícipe Anabela da Ponte Cordeiro, requereu apoio destinado à resolução da sua

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

Social de Nordeste.-— — — ——----— —------ —

---O agregado 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

79, do mesmo regulamento. ——---—------— —--—— —

---A família encontra-se em situação de carência económica e social, resultante de

fatores externos à sua vontade, nomeadamente carência estrutural (insuficiência

económica), 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 agregado da Sra.
Anabela, com base nos fundamentos apresentados na informação social, anexa à

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

beneficiar do presente apoio, de modo a proceder à aquisição de óculos (lentes e

armações), destinados à filha menor. Este apoio deverá ser atribuído sob forma

pontual, no montante de € 100,00 (cem euros), nos termos do n.° 2, do artigo 9.° do

mencionado Regulamento.--———— ——-——— — ————-—-——

—-A munícipe fica obrigada à apresentação de documento comprovativo de que o

montante atribuído foi aplicado para o fim a que se destina (n.°1, artigo 1O.°), sendo

que a não apresentação deste documento implica a reposição do valor total do apoio.-

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

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

informação, ao abrigo do Regulamento do Fundo Municipal de Emergência Social de

Nordeste.-— — — —--— — _ -
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---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃO/ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO

ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL

DE NORDESTE/SÓNIA DE JESUS BORGES SOUSA —

---Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pela Técnica Superior do

Gabinete de Ação Social, Anabela Mota Medeiros, cujo conteúdo a seguir se

transcreve: —---— — — — — — —

---“Relativamente ao assunto referido em epigrafe, cumpre-me informar V. Exa. que a

munícipe Sónia de Jesus Borges Sousa, requereu apoio destinado à resolução da sua

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

Social de Nordeste. —----— — —------——-------—----------— —

---O agregado 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. — —---- — — —

—-A família encontra-se em situação de carência económica e social, resultante de

fatores externos à sua vontade, nomeadamente carência estrutural (insuficiência

económica), 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 agregado da Sra.

Sónia, com base nos fundamentos apresentados na informação social, anexa à
presente informação, e no Regulamento em apreço, julgo que a mesma deverá

beneficiar do presente apoio, de modo a proceder ao pagamento de divida em

mercearia. Este apoio deverá ser atribuído sob forma pontual, no montante de €

200,00 (duzentos euros), nos termos do n.° 2, do artigo 9.° do mencionado
Regulamento.-— —---—----— — — —-----— —

---A munícipe fica obrigada à apresentação de documento comprovativo de que o
montante atribuido foi aplicado para o fim a que se destina (n.°1, artigo 10.9, sendo

que a não apresentação deste documento implica a reposição do valor total do apoio.—

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

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

informação, ao abrigo do Regulamento do Fundo Municipal de Emergência Social de

Nordeste.-— — — — —--——----
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---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃOIATRIBUIÇÃO DE APOIO AO

ABRIGO 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 Mota Medeiros, cujo conteúdo a seguir se

transcreve: — — —-— — ——-- —-__ —-

---“Relativamente ao assunto mencionado em epigrafe, cumpre-me informar que

Leonor da Conceição Medeiros Soares, residente na rua Nova, n.° 13, freguesia de

Algarvia, 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 instruída, nos ternos do n.°1 da cláusula 4~B, do mencionado

— — — —

---Estamos perante um agregado familiar composto pela própria, cuja subsistência

depende da prestação referente à medida extraordinária de apoio aos desempregados

de longa duração.------—--------- —----—---- ——-- —---- —

---A munícipe reside em moradia da qual é coproprietária, contudo esta necessita de

obras de beneficiação, designadamente substituição de porta exterior e de janelas que

apresentam elevado estado de degradação, de acordo com os trabalhos referidos no

orçamento em anexo, no montante de € 550,00 (quinhentos e cinquenta euros).

Após análise da candidatura verificou-se que a requerente reúne as condições de

acesso previstas no n.° 1, da cláusula 3•a 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 Gabinete de Ação Social considera

importante a atribuição de apoio no valor de € 500,00 (quinhentos euros), destinado à

realização das obras de beneficiação da habitação objeto de candidatura, contribuindo

para a melhoria da qualidade de vida do agregado. — — —-

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

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

informação, ao abrigo do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios à

Habitação.-------—— — —-------- ——-----— — ——-- —
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---INFORMAÇÕES DO SR. VEREADOR LUÍS JORGE BORGES FERNANDES NO

ÂMBITO DAS DECISÕES QUE PROFERIU NO USO DA COMPETÊNCIA QUE LHE
FOI SUBELEGADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, SOBRE:

---Aprovação de Pedido de Informação Prévia — — — —

---Ampliação e alteração de moradia para adaptação a turismo em espaço rural na
modalidade de casas de campo — Ricardo Emanuel Sarmento Correia — localidade da

Lomba da Pedreira, freguesia de Nordeste. —----------- — — —----

---Licenciamento de Obras Particulares —----------- —--------—------—----

---Construção de garagem — Luís Cabrai Teixeira - lugar da Lomba da Cruz, freguesia

de Lomba da Fazenda. — — —----— — —-

---BALANCETE - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA —

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

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

---Operações Orçamentais - € 1 .367.336,38 (um milhão trezentos sessenta e sete mil

trezentos trinta e seis euros e trinta e oito cêntimos); — —--------------- —

Operações não Orçamentais - € 31.191,47 (trinta e um mil cento e noventa e um euros

equarentaesetecêntimos).-— — —----------- — —

---PERIODO 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 dez horas e cinquenta minutos, o
Presidente declarou, 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 da Secção de

Expediente, que a redigi e subscrevi.----——-----------—----—
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