
Assembleia Municipal do Nordeste

ATA N.° 18

-—Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezasseis, na sede

da Filarmónica Estrela do Oriente na Algarvia, 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 Alvernaz Meio Oliveira, Auditon Manuel de Meio Moniz, Cláudio Ernesto

Borges Botelho, Paulo César Pereira Pacheco, Marco Paulo Rebelo Mourão, António

Fernando Pacheco de Sousa, Nélia Moniz Vaz, Nemésia de Jesus da Silva Medeiros

em substituição de João de Deus Furtado Amarai, Zélia de Fátima Silva Amaral

Teixeira e Nuno Jorge Duarte Amaral.—---—--—---------—----------------------—-------

-—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 Fernandes, António Miguel Borges

Soares, José Miguel de Medeiros Mendonça, José Nemésio Cabral Pacheco,

Alexandra de Fátima Barbosa Cabral Mestre, Manuel Francisco Cabral Costa, Paulo

Manuel de Medeiros Franco, António José Cabral Medeiros, e Armando Correia

Vicente, Presidentes das Juntas de Freguesia de Nordeste, Lomba da Fazenda, São

Pedro de Nordestinho, Santo António de Nordestinho, Algarvia, Santana, Achada,

Achadinha e Saiga, respetivamente. —-— —--—--—---—---- —-----—

-—Assistiram ainda à sessão os Srs. Vereadores Milton Borges Pacheco Mendonça,

Luís Dutra Borges e Sara Raquel Mendonça de Sousa.----—— —

—-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 de todos os membros que constituem a Assembleia

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

— ANTES DAORDEM DO DIA---— —
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---ATA DA SESSÃOANTERIOR-

---Foi dispensada a leitura da ata da sessão ordinária do dia vinte e sete de junho

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. Cláudio Ernesto Borges Botelho, Nélia Moniz Vaz e Nemésia de

Jesus da Silva 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 dos

membros Srs. Cláudio Ernesto Borges Botelho e João de Deus Furtado Amaral

respeitantes à sessão ordinária do dia vinte e sete de junho último, tendo a Mesa

justificado as mesmas.----—

---CORRESPONDÊNCIA

---A Assembleia tomou conhecimento da correspondência recebida das seguintes

entidades depois de feita a leitura da mesma:

—-1. Ofício número dois mil trezentós cinquenta e três, de vinte e dois de agosto findo,

da Câmara Municipal de Nordeste, enviando a informação relativa aos compromissos

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

---2. Oficio número dois mil quatrocentos quarenta e nove, de trinta e um de agosto

findo, da Câmara Municipal de Nordeste, enviando o Voto de Congratulação aprovado,

por unanimidade, na reunião ordinária daquele Órgão realizada no dia vinte do mesmo

mês.

---3. Ofício número dois mil seiscentos sessenta e dois, de vinte de setembro corrente,

da Câmara Municipal de Nordeste, enviando as atas das respetivas reuniões,

respeitantes aos meses de junho, julho e agosto do corrente ano;

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

da Câmara algumas questões e tecidas considerações de interesse geral:
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---O Sr. António José Medeiros interveio para questionar sobre os postos de trabalho

criados com o corte de madeira que está a decorrer neste Coricelho, uma vez que

anteriormente tinha sido referido que estavam salvaguardados os interesses do

concelho, nomeadamente a criação de emprego, mas contudo verificava-se que nada

disso tinha acontecido. Ainda sobre este assunto mencionou que tinha conhecimento

que estava a decorrer o concurso para o corte de madeira na freguesia da Achadinha,

questionando em quais os arruamentos da freguesia iriam circular as viaturas pesadas

para o transporte da referida madeira. — —--

—Disse ainda que o Sr. Presidente da Câmara não fez nada no Concelho e para se

justificar refugia-se sempre na dívida da autarquia —----------—-----------------

—Seguidamente interveio o Sr. Armando Vicente para solicitar informação sobre a

possibilidade de colocar piso sintético em parte do recreio da Escola Primária da

Salga, uma vez que todo o recinto é em cimento, situação que se torna perigosa em

casodequedadascrianças------------ —-— — —-----------

—Questionou ainda se já tinha obtido alguma resposta ao pedido enviado à Unileite

relativamente à utilização, por parte do Grupo Folclórico da Salga, do posto de

receção de leite existente na freguesia. —--—---------- —

—A Dra. Nélia Moniz Vaz pediu que fossem reparadas as escadas existentes no Trilho

da Fajã do Rodrigo, considerando que numa das suas deslocações, constatou que as

mesmas não ofereciam segurança aos respetivos utilizadores

—De seguida, usou da palavra o Sr. António Miguel Borges Soares para referir que

tinha conhecimento que o Município estava a realizar obras no moinho do Parque de

Campismo deste concelho, para instalação de uma loja de conveniência, em que

foram destruidos vários equipamentos entre os quais uma roda em pedra de moer

cereais existente no mesmo, alertando para que o património municipal não seja

delapidado. —--— —----— — —----

-—Referiu-se ainda há existência de um “quadrado de vidro” instalado perto do posto

da PSP de Nordeste, questionando se este tinha sido alvo de algum estudo de

impacte ambiental, e a razão de o ser naquela zona, quando existiam outros espaços

para a sua colocação, sem destruir o jardim. — ———-- — —

---O Prof. Marco Mourão relembrou que os dois partidos com assento nesta

Assembleia tinham manifestado o seu descontentamento contra o encerramento do
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Centro de Saúde a partir das 0:00 horas, tendo vindo a comprovar-se que a situação

não é benéfica para o Concelho, não servindo a viatura da 51V os interesses da

população do Nordeste, tendo em conta que por vezes chega tarde e outras não está

disponível, pelo que apelou à Câmara que encetasse diligências no sentido de repor a

situação anterior ou seja a abertura do Centro de Saúde de Nordeste 24 horas por

dia. —

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

---Em relação às questões colocadas pelo Sr. Presidente da Junta da Freguesia da

Achadinha respondeu que as dívidas da Câmara eram uma constante preocupação,

estranhando o facto daquele referir que este executivo nada tinha feito nos últimos três

anos, participando este nas sessões da Assembleia Municipal onde é dado a conhecer

toda a atividade camarária, realçando já ter cumprido cerca de 70% do seu manifesto

eleitoral, mesmo sem as verbas dos fundos comunitários e evidenciando ainda que os

graus de execução dos vários Planos e Orçamentos rondam quase os 100%.

---Quanto ao corte de madeira no concelho informou de que a autarquia já recebeu

algumas verbas provenientes do mesmo, sendo algum desse dinheiro utilizado para

colocar pessoas no mercado de trabalho. Relativamente ao corte de madeira na

Achadinha disse que a autarquia iria estar atenta à circulação das viaturas pesadas na

freguesia e garantiu que a mesma não ficará prejudicada com esta situação.

---Relativamente ao pedido do Sr. Armando Vicente informou que no Plano e

Orçamento deste Municipio para o ano de 2016 não estava prevista nenhuma verba

para reparar o recreio da Escola da Salga, referindo que de momento estavam a

decorrer obras de melhoramento no recreio da Escola da Lomba da Fazenda,

podendo ser feito o mesmo no da Salga. Quanto ao pedido de utilização do posto de

receção de leite que se encontra desativado informou de que iria insistir junto da

empresa proprietária.

—-Em relação à questão colocada pela Dra. Nelia Vaz disse que o espaço em causa é

da responsabilidade dos Serviços Florestais, mas que iria diligenciar sobre o assunto.

---No que conceme às obras da loja de conveniência informou tratar-se da

recuperação/adaptação de um moinho para esse fim, e que as mesmas serão uma

mais-valia para o local, realçando que jamais iria fazer como no passado, onde tinham

sido feitas obras não regulamentadas num moinho da Ribeira do Guilherme que
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estava inventariado como Património Cultural Regional. — — —-—

—Quanto ao quiosque que o Sr. António Miguel intitula de “quadrado de vidro’,

esclareceu que, para a instalação do mesmo não era necessário estudo de impacte

ambiental e que não tinha sido destruído o jardim para a sua implantação, realçando

ainda que a zona iria ficar mais valorizada, atraindo assim mais gente ao local.

---Quanto ao encerramento noturno do Centro de Saúde de Nordeste e em relação à

situação referida, disse que não iria pronunciar-se sobre o mesmo por não dispor de

dados clínicos e que estava aberto a todas as propostas da Assembleia Municipal

sobre assuntos de interesse para o concelho. —----------

---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 dois mil seiscentos e sessenta e quatro, de vinte de

setembro corrente. —----------—- — —-—------——---------------

---O Sr. António José Medeiros observou, que na freguesia da Achadinha a Câmara

Municipal tinha pintado apenas os muros que diziam respeito à autarquia. Aproveitou

também para dizer que o Sr. Presidente da Câmara até à data não tinha dado início às

obras de beneficiação da Casa João de Meio da Achadinha, referindo que, se a

Câmara não queria assumir a obra, a Junta de Freguesia estava disponível para o

fazer. -—-— — — —------------ —

---Seguidamente o Prof. Marco Mourão disse que a única plataforma existente na

Biblioteca da Escola era da responsabilidade do Governo Regional e não da autarquia

---Relativamente às pinturas dos muros o Sr. Presidente respondeu que apenas tinha

procedido às pinturas em infraestruturas de responsabilidade pública, não sendo

legítimo a autarquia intervir em muros de privados. Quanto à Casa João de Meio

informou que o protocolo era para cumprir e que no próximo ano serão resolvidos os

problemas das infiltrações existentes desde sempre, no entanto esclareceu que o
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protocolo existente tem mais de três anos.

---Quanto à questão levantada pelo Prof. Marco Mourão informou de que na Biblioteca

da Escola Básica e Secundãria de Nordeste existem duas plataformas, sendo uma

delas da responsabilidade da Câmara Municipal.-— —

---RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO DO

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

---Presente o oficio número dois mil cento e quarenta e oito, de oito de agosto findo,

da Câmara Municipal de Nordeste, remetendo o relatório referenciado em epígrafe,

referente ao segundo 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. Registou-se ainda um voto nulo.-—

---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 SEMESTRAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PLANO DE

SANEAMENTO FINANCEIRO

-—Presente o ofício número dois mil cento e quarenta e cinco, de dois de agosto findo,

da Câmara Municipal de Nordeste, remetendo o relatório referenciado em epígrafe,

referente ao primeiro semestre de 2016, para efeitos de apreciação, conforme

determina o artigo 40.°, n.° 4, alínea c) da Lei n.° 2/2007, de 15 de janeiro (Lei das

Finanças Locais).

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

votos em branco, aprovar o referido relatório. Registou-se ainda um voto nulo.

---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, 27 de setembro de 2016

Página 6 de 14



Assembleia Municipal do Nordeste

---PROPOSTA DA 4,~ REVISÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2016 — —

---Presente a proposta da 4 a Revisão do Orçamento da Receita e da Despesa deste

Município para o corrente ano no valor de € 714,00 (setecentos e catorze euros),

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 catorze votos a favor e dez

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

—-PROPOSTA DA 4Y REVISÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O

ANO FINANCEIRO DE 2016 — — —

—-Presente a proposta da 4 a Revisão das Grandes Opções do Plano deste Município

para o corrente ano no valor de € 714,00 (setecentos e catorze euros), 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 catorze votos a favor e dez

abstenções, aprovar o referido documento, no uso da competência que é conferida a

este árgão 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 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. - 2.~ REVIÃO AO PLANO E ORÇAMENTO DE

2016---- — —-—- ——- — —---

—-Presente o oficio número mil novecentos sessenta e nove de doze de agosto findo,

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

cumprimento do disposto na alínea a) 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. — — —-—
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---PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA INTEGRAR NO MUNICIPIO DO NORDESTE

A RESPONSABILIDADE FINANCEIRA EMERGENTE DO CONTRATO DE

EMPRÉSTIMO CELEBRADO ENTRE A CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS E A HSN —

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL DO CONCELHO DO NORDESTE

NO MONTANTE DE €390.697,36-—

---Presente o oficio número dois mil seiscentos e setenta e três, de vinte e um de

setembro corrente, da Câmara Municipal de Nordeste informando que em sua reunião

do mesmo dia, foi apreciada a minuta do contrato referenciado em epígrafe,

acompanhado dos respetivos planos financeiros, que visa passar para o Município do

Nordeste a responsabilidade emergente do contrato celebrado entre a Caixa Geral de

Depósitos e a HSN — Empresa Municipal de Habitação Social do Concelho do

Nordeste, E.E.M. no montante de € 390.697,36 (trezentos e noventa mil seiscentos e

noventa e sete euros e trinta e três cêntimos), em virtude da dissolução daquela

Empresa, com intemalização da sua atividade neste Município, por força do disposto

na Lei n.° 50/2012 de 31 de agosto.——— —

-—Assim, solicitam autorização a este Órgâo para a assunção da referida divida, nos

termos do disposto no n.° 5 do artigo 49.° da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro,

conjugado com o disposto na alínea f) do n.° 1 do artigo 25.° e alínea ccc), do n.° 1, do

artigo 33.°, ambos da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.-—

—-A Assembleia deliberou, por catorze votos a favor e dez abstenções autorizar o

Município a assumir a divida do contrato referenciado em epígrafe no montante €

390.697,36 (trezentos e noventa mil seiscentos e noventa e sete euros e trinta e seis

cêntimos), bem como aprovara respetiva minuta de contrato. —

—-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.—

---PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA INTEGRAR NO MUNICIPIO DO NORDESTE

A RESPONSABILIDADE FINANCEIRA EMERGENTE DO CONTRATO DE

EMPRÉSTIMO CELEBRADO ENTRE A CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS E A HSN —

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL DO CONCELHO DO NORDESTE

NO MONTANTE DE € 1.858.895,10

—-Presente o oficio número dois mil seiscentos e setenta e quatro, de vinte e um de
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setembro corrente, da Câmara Municipal de Nordeste informando que em sua reunião

do mesmo dia foi apreciada a minuta do contrato referenciado em epígrafe,

acompanhado dos respetivos planos financeiros, que visa passar para o Município do

Nordeste a responsabilidade emergente do contrato celebrado entre a Caixa Geral de

Depósitos e a HSN — Empresa Municipal de Habitação Social do Concelho do

Nordeste, E.E M no montante de € 1.858.895,10 (um milhão oitocentos cinquenta e

oito mil oitocentos noventa e cinco euros e dez cêntimos), em virtude da dissolução

daquela Empresa, com intemalização da sua atividade neste Município, por força do

disposto na Lei n.° 50/2012 de 31 de agosto.----— — — —

—Assim, solicitam autorização a este Órgão para a assunção da referida divida, nos

termos do disposto no n.° 5 do artigo 490 da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro,

conjugado com o disposto na alínea f) do n ° 1 do artigo 25.° e alínea ccc) do n.° 1, do

artigo 33.°, ambos da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.——-----------------------—------—

---A Assembleia deliberou, por catorze votos a favor e dez abstenções autorizar o

Município a assumir a divida do contrato referenciado em epígrafe no montante €

1.858.895,10 (um milhão oitocentos cinquenta e oito mil oitocentos noventa e cinco

euros e dez cêntimos, bem como aprovar a respetiva minuta de contrato. —

---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.--

---PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA INTEGRAR NO MUNICIPIO DO NORDESTE

A RESPONSABILIDADE FINANCEIRA EMERGENTE DO CONTRATO DE

EMPRÉSTIMO CELEBRADO ENTRE A CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS E A HSN —

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL DO CONCELHO DO NORDESTE

NO MONTANTE DE €2.196.213,61 — —

—Presente o oficio número dois mil seiscentos e setenta e cinco, de vinte e um de

setembro corrente, da Câmara Municipal de Nordeste informando que em sua reunião

do mesmo dia, foi apreciada a minuta do contrato referenciado em epígrafe,

acompanhado dos respetivos planos financeiros, que visa passar para o Município do

Nordeste a responsabilidade emergente do contrato celebrado entre a Caixa Geral de

Depósitos e a HSN — Empresa Municipal de Habitação Social do Concelho do

Nordeste, E.E.M. no montante de €2 19621361 (dois milhões cento e noventa e seis
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mil cento e vinte e três euros e sessenta e um cêntimos), em virtude da dissolução

daquela Empresa, com intemalização da sua atividade neste Município, por força do

disposto na Lei n.° 50/2012 de 31 de agosto.---— —

—-Assim, solicitam autorização a este Órgão para a assunção da referida divida, nos

termos do disposto no n.° 5 do artigo 49.° da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro,

conjugado com o disposto na alínea f) do n.° 1 do artigo 25.° e alínea ccc), do n.° 1, do

artigo 33°, ambos da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.

—-A Assembleia deliberou, por catorze votos a favor e dez abstenções autorizar o

Município a assumir a divida do contrato referenciado em epígrafe no montante €

2.196.213,61 (dois milhões cento e noventa e seis mil cento e vinte e três euros e

sessenta e um cêntimos), bem como aprovar a respetiva minuta de contrato.

---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 - ALIENAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E DESAFETAÇÃO oo
DOMINIO PÚBLICO

—-Presente o ofício número dois mil seiscentos setenta e seis, de vinte e um de

setembro corrente, da Câmara Municipal de Nordeste, propondo a este órgâo a

desafetação dos reservatórios classificados em domínio público para o domínio

privado do Município, em conformidade com o disposto na alínea q), do n.° 1 do artigo

25.~ da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, para posterior alienação à Nordeste Ativo,

de acordo com a proposta aprovada na reunião da Câmara Municipal de vinte e um do

mesmomês. — —

—-A Assembleia deliberou por catorze votos a favor e dez abstenções autorizar a

desafetação do domínio público para o domínio privado do Municipio os seguintes

bens:

—-1. Reservatório de água sito no Cabeço, freguesia da Salga, constituído por duas

células, com a capacidade total de 90 m3 e localizado nas coordenadas~

37°50’18.47”N25°17’57,42”0;

—-2. Reservatório de água sito na Roça Brava, freguesia da Salga, constituído por uma

célula, com a capacidade total de 30 m3 e localizado nas coordenadas

37°49’24.56”N25°17’42.95”0;
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---3. Reservatório de água sito no Calvo, freguesia de Santo António de Nordestinho,

constituído por duas células, com a capacidade total de 200 m3 e localizado nas

coordenadas 37°50’57.20”N25°13’2.70”0; — —---- —------------

---4. Reservatório de água sito na Assomada, freguesia de São Pedro de Nordestinho,

constituído por uma célula, com a capacidade total de 5 m3 e localizado nas

coordenadas 37°50’57.19”N25°10’43.75”0;----—---—-----------—-- —---

---5. Reservatório de água sito nos Dez Alqueires, Vila de Nordeste, constituído por

uma célula, com a capacidade total de 120 m3 e localizado nas coordenadas

37°49’27.76”N25°8’41 .79”0;-----—------ —------------ — —----------------

---6. Reservatório de água sito ao Arrebentão/Pico, lugar de Lomba da Pedreira,

freguesia de Nordeste constituído por uma célula, com a capacidade total de 40m3 e

localizado nas coordenadas 37°48’15.54”N25°8’52.16”O —-----------------

---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.--

---PROJETO DE REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO

ARTESANATO DO NORDESTE — —-- —----

---Presente o ofício número dois mil cento e cinquenta e nove, de três de agosto findo,

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°75/2013, de 12 de setembro e

alínea b)do n ° 1 do artigo 25.° do mencionado diploma — —--- —

---A Assembleia tomou conhecimento e deliberou por vinte e um votos a favor, duas

abstenções e um voto contra, aprovar o Projeto de Regulamento de Utilização do

Centro de Apoio ao Artesanato 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.-

---PROJETO DE REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÓMICO —
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---Presente o ofício número dois mil trezentos e cinco, de dezoito de agosto findo, 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.° 75/2013, de 12 de setembro e alínea b) do n.° 1

do artigo 25.° do mencionado diploma.

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

de Regulamento do Concelho Municipal de Desenvolvimento Social e Económico, 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.-

---PIRUS — PLANO INTEGRADO DE REGENERAÇÃO URBANA SUSTENTÁVEL

DA VILA DE NORDESTE

---Presente o ofício número dois mil seiscentos e setenta de vinte e um de setembro

corrente, da Câmara Municipal do Concelho do Nordeste, remetendo o documento

referenciado em epígrafe. —

---A Assembleia tomou conhecimento.

---PROPOSTA - FIXAÇÃO DA TAXA DO IMI

---Presente o ofício número dois mil seiscentos e setenta e sete, de vinte e um de

setembro corrente, da Câmara Municipal de Nordeste, informando de que em sua

reunião ordinária de catorze do mesmo mês, deliberou, por unanimidade, propor a

este Órgão nos termos das disposições conjuntas dos artigos 25.°, n.° 1 alínea d) e

33.°, n.° 1, alínea ccc) da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, a fixação da taxa 0,45%

do imposto municipal sobre imóveis a aplicar dentro dos intervalos previstos na alínea

c) n.° 1 do artigo 112.°, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, a aplicar no

ano de dois mil e dezassete.

---A Assembleia, deliberou por catorze votos a favor e dez abstenções aprovar a

referida proposta. — —

---Os membros do Partido Socialista justificaram a sua votação através da declaração

de voto que se anexam à presente ata e da qual fazem parte integrante como Anexo

A. ——- —
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---Esta deliberação foi aprovada em mínuta para efeitos de execução imediata, de

acordo com o que dispõe o n 03 do artigo 57.° da Lei n°75/2013, de 12 de setembro.

---PROPOSTA — DESIGNAÇÃO DE DOIS REPRESENTANTES PARA INTEGRAR O

CONSELHO CONSULTIVO DA UNIDADE DE SAÚDE DA ILHA DE SÃO MIGUEL —-

---Relativamente ao assunto mencionado em epigrafe, foram apresentadas à mesa as

seguintes propostas:------—----- — — —--------------—-------—

---Grupo do Partido Social Democrata - Proposta A----------- ~--- —---------

---João de Deus Andrade de Sousa;— — — —--—

---Luís Jorge Borges Femandes:— — — — —--------

---Grupo do Partido Socialista — Proposta B — — —-------------—--—

---António Fernando Pacheco Sousa; ------------- —------------—---- —-—--

---Zélia de Fátima Silva Amaral Teixeira. — —------------ —--------

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

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

---Em face de tais resultados, ficaram assim eleitos para representar este Órgão no

Conselho Consultivo da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel os Srs António

Fernando Pacheco Sousa e Zélia de Fátima Silva Amaral Teixeira. —

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

acordo com o que dispõe o n 03 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,

?atJv &.€., &-~~“~‘— cPcct1—i que a redigi e subscrevi. —
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DECLARAÇÃO DE VOTO

PROPOSTA - FIXAÇÃO DA TAXA DO IMI

Relativamente à proposta mencionada em epígrafe, os membros desta

Assembleia Municipal eleitos pelo Partido Socialista, apresentam esta

declaração de voto, nos termos do disposto no artigo 58.° da Lei n.° 75/2013 de

12 de setembro.

Considerando que a Câmara Municipal em sua reunião ordinária de 21 de

setembro corrente, deliberou por unanimidade aprovar a fixação da taxa do IMI

em 0,45%, demonstrando assim a preocupação social dos membros do

executivo camarário e ainda da importância desta medida para o Concelho do

Nordeste.

Estamos cientes que o valor da referida taxa é ainda elevada e que esta não é

a solução ideal, mas sim um meio para alcançar outros valores de redução de

taxa a aplicar no Concelho do Nordeste.

Sabemos que com esta redução da taxa do IMI e com a nova taxa de

zonamento os munícipes irão sentir também este beneficio em 2017, embora

tendo consciência da necessidade de continuar a cumprir o Plano de

Ajustamento Financeiro e Reequilíbrio de forma a conseguirmos todos juntos

uma nova redução para valores mais adequados à realidade do concelho e da

nossa população.

Importa ainda realçar o facto do município ter optado pela fixação da taxa de

045% e não 05%, conforme determina a Lei n.° 7-A/2016 de 30 de março, sem

descurar o cumprimento dos objetivos definidos nos referidos planos.

Pelo acima exposto, os membros do Partido Socialista nesta Assembleia

Municipal congratulam-se pelo da redução da taxa do IMI e ainda pelo facto da

mesma ter sido aprovada por unanimidade pelo executivo camarário.
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