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ATA N.° 17

---Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezasseis, no Centro

Padre Manuel Raposo, em Santo António de Nordestinho, pelas dezoito horas, reuniu

em sessão ordinária a Assembleia Municipal do Concelho de Nordeste, sob a

presidência da Sra. Anabela Miranda Isidoro, Presidente da Assembleia Municipal,

estando presentes os membros Srs. João de Deus Andrade de Sousa, Emília Isaura

Soares de Mendonça, Dinis Alberto Pereira Miranda, António Carlos Teves Cabral de

Meio, Isabel da Conceição Alvemaz Meio Oliveira, Auditon Manuel de Meio Moniz,

Paulo César Pereira Pacheco, Marco Paulo Rebelo Mourão, António Fernando

Pacheco de Sousa, Natália Barbosa Abreu em substituição de Nélia Moniz Vaz, João

de Deus Furtado Amaral, Zélia de Fátima Silva Amarai Teixeira e Nuno Jorge Duarte
—-----------—----- —----—-- —----—----- —

---Por força do disposto no n.° 2 do artigo 42.° da Lei n.° 169/99, de 18 de setembro,

estiveram presentes os Srs. Luís Jorge Borges Femandes, Presidente da Junta de

Freguesia de Nordeste, António Miguel Borges Soares, Presidente da Junta de

Freguesia de Lomba da Fazenda, José Miguei de Medeiros Mendoriça, Presidente da

Junta de Freguesia de São Pedro de Nordestinho, José Nemésio Cabral Pacheco,

Presidente da Junta de Freguesia de Santo António de Nordestinho, Alexandra de

Fátima Barbosa Cabrai Mestre, Presidente da Junta de Freguesia de Algarvia, Manuel

Francisco Cabrai Costa, Presidente da Junta de Freguesia de Santana, Paulo Manuel

de Medeiros Franco, Presidente da Junta de Freguesia de Achada, António José

Cabrai Medeiros, Presidente da Junta de Freguesia de Achadinha e Armando Correia

Vicente, Presidente da Junta de Freguesia da Salga. — —

---Faltou o Sr. Ciáudio Ernesto Borges Boteiho -— — —

---Assistiram ainda à sessão os Srs. Vereadores Rogério Cabral de Frias e Sara

Raquel Mendonça de Sousa. ——-- —----- — — —

-—Os Srs. Vereadores Miiton Borges Pacheco Mendonça e Luis Dutra Borges

justificaram a sua ausência em virtude de se encontrarem a representar o Municipio

noutras reuniões de interesse para o Concelho.—--- — —--—-
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---Secretariaram a sessão os Srs. Paulo César Pereira Pacheco e Isabel da Conceição

Alvernaz Meio Oliveira, 1.0 secretário e 2a secretária, respetivamente.

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

Municipal, a Sra. Presidente declarou, em nome da Lei, aberta a sessão. —

—------- —ANTES DA ORDEM DO DIA —

---ATA DA SESSÃO ANTERIOR — — — —----------

---Foi dispensada a leitura da ata da sessão ordinária do dia vinte e oito de abril último,

uma vez que a mesma foi previamente enviada a todos os membros deste árgão.—

-—Submetida a votação a referida ata, foi a mesma aprovada, por unanimidade.

—-Os membros Srs. João de Deus Furtado Amaral, Natália Barbosa de Abreu, Luis

Jorge Borges Femandes e António José Cabral Medeiros não votaram a ata em

virtude de não terem participado na sessão a que respeita a mesma. —

---JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS — .— — —

---Foi presente à Mesa desta Assembleia o pedido de justificação de falta do membro

Sr. Luís Jorge Borges Femandes, respeitante a sessão ordinária do dia vinte e oito de

abril último. —-—— ——— — —

—-Foi ainda presente outro pedido de justificação de falta da Sra. Dra. Nélia Moniz

Vaz, respeitante à presente sessão, tendo a Mesa justificado ambas as faltas.—-——----

-—CORRESPONDÊNCIA—--- — — — — —

—-A Assembleia tomou conhecimento da correspondência recebida das seguintes

entidades depois de feita a leitura da mesma:———— — — —

—-1. Oficio número mil duzentos oitenta e um, de quatro de maio último, da Câmara

Municipal do Nordeste, remetendo cópia do ofício recebido da Euroscut, relativo à

limpeza de rotundas;—-— —

—-2. Oficio número mil duzentos oitenta e quatro, de quatro de maio último, da Câmara

Municipal do Nordeste, remetendo cópia do oficio recebido da Euroscut relativo ao

embelezamento de rotundas;— — —

Nordeste, 27 de junho de 2016

Página 2 de 12



Assembleia Municipal do Nordeste

—Ofício número mil setecentos e nove, de vinte e dois de junho corrente, da Câmara

Municipal de Nordeste, enviando as atas das respetivas reuniões, respeitantes aos

meses de abril e maio do corrente ano; — —

—Ofício número mil setecentos e vinte e um, de vinte e três de junho corrente, da

Câmara Municipal de Nordeste, enviando a informação relativa aos compromissos

plurianuais assumidos no âmbito da autorização genérica concedida por este árgão.--

~~-vOTODECONGRATULAÇÃO —--- — -

---Nos termos da alínea b) do n.° 2 do artigo 19.0 do Regimento da Assembleia

Municipal, foi apresentado à Mesa da Assembleia pelo Grupo do Partido Socialista o

Voto de Congratulação que se anexa à presente ata e da qual faz parte integrante

como Anexo A, relacionado com a realização da II Edição do Priolo Cup — Torneio de

Futebol infantil Sub 11. — —---—----- — — —

—-A Assembleia tomou conhecimento e deliberou por dezassete votos a favor, cinco

votos contra e uma abstenção aprovar o presente Voto de Congratulação. —

—-Seguiu-se um período de intervenções, no qual foram colocadas ao Sr. Presidente

da Câmara algumas questões e tecidas considerações de interesse geral:

---O Sr. João de Deus Sousa interveio para informar que o Sr. Presidente do Governo

Regional tinha prometido na Lomba da Fazenda, construir uma estrada nova entre o

Concelho do Nordeste e o da Povoação, relembrando que o mandato estava

finalizando e que apenas tinha sido asfaltado um pequeno troço daquela via, no

entanto compreendia o atraso devido às derrocadas que aconteceram na Lomba da

Pedreira aquando do temporal de três de setembro. Referenciou também que o piso

desde a Rua António Alves de Oliveira até à Lomba da Pedreira estava péssimo

estado e que gostaria de saber se o Sr. Presidente da Câmara já tinha feito alguma

diligência junto do Governo Regional no sentido de resolver a situação que já se

arrastaháalgumtempo.— — — — —

—-Seguidamente, interveio o Sr. António José Medeiros para manifestar a sua

indignação pelo facto do Sr. Presidente da Câmara ter cancelado uma visita agendada

para a freguesia da Achadinha por causa de uma inauguração noutro local. Acusou

ainda o Sr Presidente de ter medo de enfrentar a população, uma vez que um dos
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assuntos a abordar era a formação sobre a aplicação de produtos fitofarmacêuticos e

que por via disso a população teria de assumir o respetívo custo. — —

—-Referiu-se também ao mau estado de conservação em que se encontra a Rua da

Mangana e ao facto do Sr. Presidente ter prometido a sua reparação neste mandato,

que estava a findar, e que também em relação à conservação do caminho do Lenho

nada tinha sído feito. —---- — —

—-Afirmou também que o Sr. Presidente da Câmara tinha culpa da obra de construção

do polivalente na freguesia não avançar, tendo documentação que comprovava a sua

afirmação, aproveitando também para se referir à construção do parque infantil

prometido e que não avançou.—---—-— — — —

---Disse também ser injusto a autarquia receber a totalidade das verbas provenientes

da iluminação pública, uma vez que na sua freguesia alguns postes estavam

instalados em terrenos de particulares e que não iria receber qualquer contrapartida.---

---Manifestou o seu desagrado pelo facto do Sr. Presidente da Junta de Freguesia da

Salga ter opinado sobre as obras de beneficiação de uma habitação na sua freguesia.-

—-A Sra. Emilia Mendonça pediu que na definição de prioridades das atividades do

Município as mesmas também fossem partilhadas com a Assembleia Municipal.-—

—-Fez ainda alusão a uma moradia que o Municipio possui na freguesia da Achadinha

em mau estado de conservação, onde habita um agregado familiar que lhe foram

retirados os dois filhos menores, questionando sobre o ponto de situação do processo

de recuperação da mesma moradia. —-------- —

--—Alertou ainda para a necessidade do Municipio simplificar os respetivos

procedimentos e dar maior celeridade aos mesmos. — ——— —------—

—-O Sr. Armando Vicente, em relação ao referido pelo Sr. Presidente da Junta de

Freguesia da Achadinha confirmou que realmente tinha visitado a proprietária da

moradia reabilitada, pela estima que detém pela mesma, onde ela manifestou a sua

satisfação pelo arranjo da moradia e que na altura tinha comentado que estranhava

que o telhado da moradia não tivesse sido substituído, uma vez que a candidatura

para a respetiva reparação, feita na altura em que ele era Presidente da Junta daquela

freguesia, previa a substituição da telha. —

—-Às questões colocadas o Sr. Presidente respondeu: — —

——Em relação à beneficiação da Estrada Regional disse concordar com a

Nordeste, 27 de junho de 2016 ——____________

Página 4 de 12



(44w’~
Assembleia Municipal do Nordeste

preocupação manifestada pelo Sr. João de Deus pedindo a este para que fossem

apresentadas as provas da promessa do Sr. Presidente do Governo Regional em

relação à construção da estrada nova entre o Nordeste e o Concelho da Povoação. No

que concerne à pavimentação da Rua António Alves de Oliveira reconhece a

necessidade da sua reparação, mas neste momento o Governo Regional tinha

definido outras prioridades no Concelho, dando o exemplo da Estrada Regional na

Feteira Grande. Frisou que a autaltluia tem alertado o Governo Regional para os

problemas existentes no Nordeste e que o apoio tem sido em muitas vertentes,

nomeadamente na habitação social, abastecimento de água à lavoura e em algumas

vias, afirmando que o maior investimento da Direção Regional do Ambiente estava

direcionado para a localidade da Lomba da Pedreira. — —------

---No que diz respeito à presidência aberta esclareceu que não tinha cancelado a

totalidade da mesma, porque estava disponível para visitar a freguesia só não tinha

disponibilidade para auscultar população naquele dia, esclarecimento que mereceu a

concordância do Sr. Presidente da Junta de Freguesia, e que não podia adivinhar os

assuntos a abordar pela população na aludida reunião.--—— — —-----

—--Relativamente ao parque infantil reafirmou uma vez mais que a autarquia dispõe de

um projeto de construção daqueles equipamentos em todo o concelho, onde

obviamente também se inclui a freguesia da Achadinha, o qual será objeto de uma

candidatura ao novo quadro comunitário.-—-——---—-- — — —----

---No que concerne às verbas arrecadadas da iluminação pública, informou que as

mesmas resultavam de um acordo alcançado entre a AMRAA, Governo Regional e

Govemo da República, e que os montantes a receber serão canalizados para

investimentos em todo o concelho. —---— —

-—Em relação às sugestões apresentadas pela Sra. Emilia Mendonça esclareceu que

o atual executivo tem definido as suas prioridades, baseando-se no respeito pelos

dinheiros públicos e na honra dos seus compromissos financeiros e que o assunto não

era da competência da Assembleia Municipal, explicando ainda que se assim fosse,

impedia o normal funcionamento do executivo, considerando que aquele órgão reúne

de doisemdois meses. — —--— —

—-Por último esclareceu que o estado de degradação da moradia na Achadinha não foi
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motivo para que fossem retirados os dois menores ao agregado familiar, informando

que em relação à mesma estava em execução o respetivo projeto de beneficiação.-----

— ORDEMDODIA —------ —

---INFORMAÇÃO SOBRE A ATIVIDADE CAMARÁRIA, BEM COMO DA SITUAÇÃO

FINANCEIRA DO MUNICIPIO------ — —--- — —

---Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.° 2 do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013,

de 12 de setembro, o Sr. Presidente apresentou à Assembleia Municipal a atividade

camarária, bem como a situação financeira do Município, a qual foi remetida a este

órgão, através do ofício número mil seiscentos sessenta e três de vinte e um de junho

corrente. — — — —---- —----------- —

•--HSN — EMPRESA MUNICIPAI DE HABITAÇÃO SOCIAL DO CONCELHO DO

NORDESTE. E.E.M. — 27 PLANO DE REESTRUTURAÇÃO E INTERNALIZAÇÃO

NO MUNICIPIO DO NORDESTE —

---Presente o ofício número mil seiscentos e oitenta e dois, de vinte de junho corrente

da Câmara Municipal do Nordeste propondo a esta Câmara Municipal a aprovação do

Plano referenciado em epígrafe, nos ternos do n.° 2 do artigo 61.° da Lei n.° 50/2012

de 31 deagosto. — — —-— —-—--—-- —--— —

-—A Assembleia tomou conhecimento e deliberou por catorze votos a favor e nove

votos em branco aprovar o 2.° Plano de Reestruturação de Internalização da H.S.N. —

Empresa Municipal de Habitação Social do Concelho do Nordeste, E.E.M. no

Municipio do Nordeste.—---- —----— — —

---De seguida os membros do Partido Social Democrata apresentaram a Declaração

que se anexa à presente ata e da qual faz parte integrante como Anexo B.—--—--

-—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.--

—-NORDESTE ATIVO E.M. S.A. - DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DO ANO DE 2015---— —

-—Presente o oficio número novecentos quarenta e quatro de vinte e dois de abril
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último, da Nordeste Ativo E.M., S.A. remeto o documento referenciado em epígrafe,

em cumprimento do disposto na alínea d) do n.° 1 do artigo 42.° da Lei n.° 50/2012 de

31 de agosto, alterada pela Lei n.° 69/2015 de 16 de julho. — ——

—-A Assembleia tomou conhecimento. — — —

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

---Presente o oficio número mil cento oitenta e oito, de vinte e sete de maio findo, da

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

cumprimento do disposto na alínea e) do n.° 1 do artigo 42.° da Lei n.° 5012012 de 31

de agosto, alterada pela Lei n.° 69/2015 de 16 de julho.-----------——— —

-—A Assembleia tomou conhecimento. —----- — —

---RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO DO

PLANO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO, INCLUINDO O PLANO DE APOIO À
ECONOMIA LOCAL - —---- — --- —

—Presente o ofício número mil quatrocentos cinquenta e nove, de vinte e cinco de

maio findo, da Câmara Municipal de Nordeste, remetendo o relatório referenciado em

epígrafe, referente ao primeiro trimestre do corrente ano, elaborado nos termos da Lei

n.° 73/2013, de 3 de setembro, em conjugação com o n.° 7 do artigo 41.° da Lei n.°

2/2007, de 15 de janeiro, artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 38/2008, de 7 de março e artigo

12.° da Lei n.° 43/2013, de 28 de agosto-----— — — —

—-A Assembleia tomou conhecimento e deliberou por catorze votos a favor e nove

votos em branco, aprovar o referido relatório. —------ — —------

---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.—

-—PROGRAMA DE AJUSTAMENTO MUNICIPAL

—-Presente o oficio número mil seiscentos e oitenta e três, de vinte e um de junho

corrente, da Câmara Municipal do Nordeste propondo a este órgão a aprovação do

documento referenciado em epígrafe, nos termos do disposto no n ° 1 do artigo 26.° da

Lei n.° 53/2014 de 25 de agosto.

---O referido Plano visa solucionar um novo problema de desiquilíbrio financeiro do
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Municipio, por via da integração das entidades do Setor Empresarial Local que

somente será solucionável por via da adesão ao Fundo de Apoio Municipal (FAM) e

consequente adoção de um rigoroso plano de ajustamento financeiro, mais realista,

atendendo à conjuntura do Municipio e suas populações. —---- —

---Assim através deste documento em apreço o Municipio formaliza a sua adesão ao

mecanismo de recuperação financeira municipal, através da elaboração de um

programa de ajustamento municipal (PAM) em linha de conta com o disposto no artigo

23.° da Lei n.° 53/2014 de 25 de agosto, e no regime financeiro das autarquias locais e

das entidades intermunicipais (Lei n.° 73/2013 de 3 de setembro).

---As medidas contidas neste plano visam a redução programada da divida

consolidada do Município, através de medidas de reestruturação financeira, da

racionalização da despesa e maximização da receita, estruturada e adequada sempre

que possível, medidas essas que permitam o regresso a uma situação de equilíbrio

orçamental e de cumprimento do limite de endividamento previsto no artigo 52.° da Lei

n.° 73/2013 de 3 de setembro.------------- — —

—-Este plano contempla o impacto das empresas locais denominadas HSN — empresa

Municipal de Habitação Social do Concelho do Nordeste, E.M.M., DNHS — Empresa de

Desenvolvimento de Habitação Social do Nordeste, SA e a manutenção da Nordeste

Ativo E.M.S.A em funcionamento, constituindo assim um documento que soluciona a

situação financeira de todo o Grupo Autárquico. Adicionalmente, por aplicação do

principio contabilístico e financeiro da prudência, o plano considera eventuais passivos

contingentes máximos potencialmente resultantes de uma entidade participada a 49%

pelo SEL, a Gedernor — Construção e Gestão de equipamentos Desportivos

Recreativos e Turísticos do Nordeste, S:A., a qual se encontra com insolvência já
decretada. —------- — — —

-—Uma vez obtidas as aprovações necessárias (artigos 26.°, 27?, e 28.° da Lei n°

53/2014 de 25 de agosto), a concretização deste plano resultará na obtenção de

assistência financeira do FAM na modalidade de um empréstimo remunerado com a

maturidade de 20 anos, correspondente ao termo do período de vigência do PAM

(artigos 44.° a 47.° da Lei n.° 53/2014 de 25 de agosto), e na renegociação com alguns

credores creditícios do SEL de reestruturações financeiras para o pagamento das suas

dividas. Esta substituição de dívidas existentes por uma divida consolidada de longo
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prazo irá permitir aliviar a gestão de tesouraria, libertando recursos cruciais para o

desenvolvimento socioeconómico do Município, nomeadamente a execução de

investimentos estruturantes, em particular no âmbito de incentivos comunitários

inseridos no quadro de apoio Açores 2020. —-------- —----

—-A Assembleia tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o

presente Programa de Ajustamento Municipal, nos termos do disposto no n.° 1 do

artigo 26.° do mencionado diploma. —------- — —

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

acordo com o que dispõe o n.° 3 do artigo 57 O da Lei n.° 75/2013 de 12 de setembro.—

---PROPOSTA DA 3,~ REVISÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O

ANO FINANCEIRO DE 2016 — — —------ —

Presente a proposta da 3•a Revisão das Grandes Opções do Plano deste Município

para o corrente ano no valor de €4.850,00 (quatro mil oitocentos e cinquenta euros), a

qual surgiu da necessidade de se colocar na receita a atualização dos fundos, nos

termos do mapa XIX do Orçamento de Estado e visa reforçar a rubrica de

Requalificação dos Edifícios e Património Municipal, acompanhada do parecer emitido

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.——-- —-----—-—--—

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

documento, no uso da competência que é conferida a este órgão pelo artigo 25.°, n.°

1, alínea a)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.—

---PROPOSTA DA 3? REVISÃO DA RECEITA E DA DESPESA PARA O ANO

FINANCEIRO DE 2016 —

—-Presente a proposta da 3? Revisão da Receita e da Despesa deste Município para

o corrente ano no valor de € 52.435,00 (cinquenta e dois mil quatrocentos e trinta e

cinco euros, a qual surgiu da necessidade de se colocar na receita a atualização dos

fundos, nos termos do mapa XIX do Orçamento de Estado procedendo-se assim na

receita ao reforço das rubricas Fundo de Equilíbrio Financeiro e Participação fixa no
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IRS. Na despesa reforçou-se a rubrica Encargos de Instalações, acompanhada do

parecer emitido 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. — —-

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

documento, no uso da competência que é conferida a este órgão pelo artigo 25.°, n.°

1, alínea a) da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.--—————---—-— —

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

acordo como que dispõe o n.° 3 do artigo 57.° da Lei n.° 75/2013 de 12 de setembro.-

--NOMEAÇÃO DO AUDITOR EXTERNO E AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS —-—

——Presente o oficio número mil seiscentos sessenta e oito, de vinte e um de junho

corrente, da Câmara Municipal do Nordeste propondo a este Órgâo a nomeação de

Duarte Giesta — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Unipessoal, Lda para

auditor extemo das contas do Municipio, para os próximos 2 anos no valor de €

23.310,70, nos termos do disposto no artigo 48.°, n.° 2 da Lei n.° 2/2007 de 15 de

janeiro, conforme informação que anexam.— — —--—

—-Mais solicita autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais com

a referida prestação de serviços conforme determina a alínea c) do n.° 1 da Lei n.°

8/2012 de 21 de fevereiro. — —----—----—

—-A Assembleia tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade aprovar a proposta

apresentada, bem como autorizar o solicitado.——-— — —--—--————-—

—-PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE POSTURAS DE TRÂNSITO E

ESTACIONAMENTO DO CONCELHO DO NORDESTE

-—Presente o ofício número mil seiscentos oitenta e quatro, de vinte e um de junho

corrente, da Câmara Municipal de Nordeste, propondo a esta Assembleia Municipal a

aprovação do projeto de regulamento referenciado em epígrafe, nos termos do

disposto na alínea ccc), do n,° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro e

alínea b) do n.° 1 do artigo 25.° do mencionado diploma, depois de ter sido submetido

a apreciação pública nos termos dos artigos 100.0 e 101.0 do Código do Procedimento

Administrativo. — — — —————
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---Sobre o presente documento o Prof.° Marco Mourão questionou o Sr. Presidente da

Câmara sobre se os estacionamentos pagos eram para efetivar de imediato, quais os

sítios reservados para esse fim e se o valor das coimas previstas no regulamento em

apreço estavam regulamentadas.—---------------------- — —----- —

---Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara disse que o presente regulamento tinha

sido elaborado a pensar no futuro, dando o exemplo do estacionamento do Parque de

Campismo, que as coimas previstas no regulamento tínham fundamento legal e que o

procedimento tinha sido acompanhado por um jurista.--------- ——--

---A Assembleia tomou conhecimento e deliberou por quinze votos a favor e oito votos

em branco, aprovar o Projeto de Regulamento Municipal de Posturas de Trânsito e

Estacionamento do Concelho do Nordeste, nos termos propostos pela Câmara

Municipal — —-— — — — —---- —

---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 — DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE NO CONSELHO

DESPORTIVO MUNICIPAL-— — — — — —

---Presente o ofício número mil quatrocentos cinquenta e sete, de vinte e cinco de

maio findo, da Câmara Municipal do Noitieste, enviando a proposta referenciada em

epígrafe.---—- ——- — — —

---Para o efeito, foram designados pelo Grupo do Partido Socialista o Sr. José

Nemésio Cabral Pacheco e pelo Grupo do Partido Social Democrata o Sr. Marco

Paulo Rebelo Mourão.---— —--—-— — — —

-—A Assembleia deliberou por unanimidade concordar com os nomes propostos.------—

---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 — DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE NO PROJETO NOVO

RUMO - PLATAFORMA PARA UMA VIDA SAUDÁVEL -

—Presente o oficio número mil quatrocentos cinquenta e oito de vinte e cinco de maio

findo da Câmara Municipal do Nordeste enviando a proposta referenciada em

epígrafe.——Para o efeito, foram apresentadas as seguintes propostas:

Nordeste, 27 de junho de 2016
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---Grupo do Partido Socialista - Proposta A — — —----— —

---isabel da Conceição Alvernaz Meio Oliveira. — —

—-Grupo do Partido Socia Democrata - Proposta B-— —

—Zéiia de Fátima Amarai Teixeira. — —----— —

---Seguidamente, procedeu-se à votação das referidas listas, tendo a Proposta A

obtido catorze votos, e a Proposta B nove votos.—----—--------- — —

---Em face de tais resultados, ficou assim eleito para representar este Órgão no

Projeto Novo Rumo — Plataforma para uma Vida Saudável, a Prof,a Isabel da

Conceição Aivernaz Meio Oliveira. — — —------— — —

---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.—

—-A forma de votação utilizada em todas as aprovações foi a de escrutínio secreto,

com exceção da votação da ata que foi a de braço no ar, nos termos do disposto no

n.° 4 do artigo 37.° do Regimento desta Assembleia Municipal.——

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

—Do público presente, ninguém manifestou interesse em intervir.-————-—--—

—-E por não haver mais nada a tratar, e sendo vinte e uma horas, a Sra. Presidente

declarou, em nome da Lei, encerrada a sessão, pelo que de tudo para constar se

lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Mesa da Assembleia, e por mim,

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

LÁ~ -~c~-~
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Voto de congratulação

II Edição Priolo Cup — Torneio de futebol Infantil Sub-li

O Desporto de Formação é crucial para o desenvolvimento, nos jovens atletas, das suas
capacidades motoras, psicossociais e culturais. A curto, médio e longo prazo é esta base que
nos permite verificar melhorias quer ao nível do rendimento desportivo, quer a nível das suas
aptidões físicas, quer enquanto Homens;

Atendendo a que este executivo desde o início do mandato demonstrou vontade própria de
aumentar os índices de participação absoluta do concelho do Nordeste, e para tal é necessário
aplicar as devidas políticas desportivas;

Atendendo que em 2015 pela primeira vez, o concelho de Nordeste deixou a cauda dos valores
negativos de taxa de participação desportiva da ilha de 5. Miguel e passou para um honroso 32

lugar com uma percentagem de 5,17%, ultrapassando os concelhos da Povoação, Vila Franca
do Campo e da Ribeira Grande;

Atendendo que o Desporto numa sociedade é primordial para promoção de uma comunidade
saudável;

Atendendo que a promoção do Desporto de Formação é, e deve ser, também, uma
preocupação no âmbito da saúde preventiva;

Atendendo que a promoção do Nordeste passa também pela organização de eventos locais
com dimensão regional e nacional;

Atendendo que no passado fim de semana dea7, 18 e 19 de junho decorreu no concelho do
Nordeste, a II Edição do Priolo Cup, com a participação de jovens atletas do escalão Sub-li;

Este evento iniciou com um colóquio de formação intitulado “As Competências do Futebol —

Aquém e Além do treino” com a presença de oradores que vieram enriquecer e dar a conhecer
experiências de enorme interesse para todos os interessados no Desporto;

Atendendo que este evento teve a particularidade de ser o primeiro colóquio no Nordeste
acreditado pelo Instituto Português de Desporto e Juventude (IPDJ) com 1,3 créditos para
treinadores credenciados;

Atendendo, que o Município do Nordeste é o primeiro da Região Autónoma dos Açores e o
Segundo do País a conseguir uma acreditação deste gênero, valorizando o município e a
capacidade organizativa deste, no âmbito da formação desportiva;



O Priolo Cup teve a participação de dezasseis equipas, 11 de São Miguel, duas da Região
Autónoma da Madeira, uma da ilha da Terceira e os colossos do continente, Sporting Clube de
Portugal e Sport Lisboa e Benfica;

O quadro competitivo do torneio permitiu, durante dois dias, a realização de 60 jogos, com a
participação de mais de 300 intervenientes;

Durante o evento foi possível observar uma dinâmica enorme de pessoas a visitar a freguesia
para acompanhar o respetivo evento, dinamizando a economia local e esgotando o alojamento
local;

Durante o fim de semana o Nordeste foi extremamente divulgado pela comunicação social,
jornais nacionais, regionais, RTP Açores e Madeira e Sporting 1V. Este último, durante 5 dias no
seu telejornal desportivo abordou não sou o torneio, mas também os nossos pontos turísticos,
culturais e artesanais dando uma visibilidade nacional de enorme importância para o concelho;

Deste modo os membros do Partido Socialista nesta Assembleia Municipal apresentam este
voto de congratulação à organização do evento composta pela Câmara Municipal de Nordeste
(Gabinete do Desporto), União Desportiva do Nordeste, Associação de Veteranos do Nordeste,
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nordeste e Dupla DP Açores, pela
qualidade alcançada no evento, pela divulgação e promoção daquilo que é a marca Nordeste
e, por fim, pelo alcance conseguido no objetivo da promoção do desporto formação do
concelho;

Sentimos que este evento é já um evento referência do Nordeste tal como são as festas do
concelho, desejando que para a IIP Edição seja possível a concretização do desafio proposto,
de o tornar um evento internacional.

Propomos que este voto de congratulação seja dado a conhecer aos cinco organizadores,
demonstrando todo o apresso da Assembleia Municipal, órgão máximo representativo do
concelho, demonstrativo da satisfação de todo um concelho pelo sucesso alcançado e a
imagem transmitida além-fronteiras concelhias da qualidade da ll~ Edição do Priolo Cup —

Torneio de Futebol Infantil Sub-li.

Nordeste, 27 de junho de 2016
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PSD Nordeste
Declaração em ata

Assunto: HSN-29 plano de reestruturaçaõ e interna!ização

O documento anexo não se apresenta bem fundamentado, quer juridicamente quer quanto ao
conteúdo. Não tem qualquer enquadramento legal a informação de que o processo de
obtenção de visto prévio do tribunal de contas veio a revelar a impossibilidade legal de
internalizar a DNHS. Note-se que:

-a) o processo de internalização não está sujeito a visto prévio. Apenas aquando da liquidação
da empresa (com o projeto de partilha aprovado pelo sócio único) é que se remete para
conhecimento do tribunal de contas o processo da liquidação (ver instrução 001-2013 2s. (n2 4
II).

b) o processo de internalização está definido no artigo 65~ da lei 50/2012, o qual se refere
exclusivamente á internalização das atividades da empresa municipal na CMN e não a
assunção de ativos e passivos da empresa municipal.

Igualmente está errada a informação constante deste ofício, que refere não se conseguir
internalizar a DNHS por ser uma sociedade anónima. A razão da impossibilidade de
internalização resulta do fado de a DNHS ser uma participada da HNS e cai assim no âmbito do
artigo 68 da lei 50/2012. Portanto os fundamentos estão errados.

O 22 plano de internalização apresentado é uma mistura de plano de internalização com plano
de liquidação, não se percebendo muito bem o que se está a aprovar em concreto, se uma ou
as duas coisas.

O plano de internalização foi já aprovado no passado. Não existe qualquer suporte legal para
apresentar um novo plano de internalização. Basta referir que no plano de internalização deve
constar os dados mencionados no n2 12 do artigo 62 da lei 50/2012 e não os que estão em
anexo ao 29 plano de internalização.

O que o deveria estar a ser submetido a aprovação deveria ser o projeto de partilha a favor do
sócio único. Mas mesmo que supostamente fosse um projeto de partilha, verifica-se que o
documento em anexo é omisso quanto aos documentos de suporte que permitam validar as
afirmações constantes no mesmo, assim;

Faltam cópia dos acordos com os fornecedores da DNHS

Falta os acordos de cedência da posição contratual relativos aos arrendamentos

Falta cópia do contrato ARAL

Pelos motivos apontados, os membros da Assembleia Municipal afetos ao PSD abstêm-se de
votar e recomendam maior prudência e eficácia nestes processos. -~
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