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Assembleia Municipal do Nordeste --

ATA N.°20

---Aos dezasseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezassete, na Casa do

Povo da Achada, 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.

Natália Barbosa Abreu, Emilia 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, João de Deus Furtado Amaral, Zélia de Fátima Silva Amaral Teixeira

e Nuno Jorge Duarte Amarai. —------- — —---- — —

---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, 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 Salga, respetivamente — — —

—Assistiram ainda á sessão os Srs. Vereadores Luís Dutra Borges, Rogério Cabral de

Frias 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 2 a 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 DA ORDEM DO DIA
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---ATA DA SESSÃO ANTERIOR-—-—-~-—

---Foi dispensada a leitura da ata da sessão ordinária do dia catorze de dezembro do

ano findo, uma vez que a mesma foi previamente enviada a todos os membros deste

órgão. — — — — — —--- — —

—Submetida a votação a referida ata, foi a mesma aprovada, por maioria, com um

voto contra do Sr. António José Cabral de Medeiros, alegando não ter sido incluído na

mesma uma intervenção sua relacionada com o apoio concedido à Associação de

Veteranos do Nordeste, feita por ocasião da discussão do Plano e Orçamento do

Município para o corrente ano. Em resposta, a Sra. Presidente da Assembleia disse

que a intervenção feita estava fora do contexto do assunto que na ocasião estava a

serapreciado. —--- —----- — —---- — —

---O Sr Luís Jorge Borges Fernandes não votou a ata em virtude de não ter

participado na sessão a que respeita a mesma.----— — — —

---JUSTIFICAÇÃO DE FALTA — — —

---Foi presente à Mesa desta Assembleia o pedido de justificação de falta do Sr. Luís

Jorge Borges Fernandes, respeitante à sessão do dia catorze de dezembro do ano

findo, tendo a Mesa justificado a mesma. —----------— — —

---CORRESPONDÊNCIA — — —-----— —

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

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

---1 Ofícios números duzentos sessenta e oito e duzentos e noventa e sete,

respetivamente, de vinte e três e vinte e quatro de janeiro findo, da Câmara Municipal

de Nordeste, enviando os memorandos relativos à auscultação dos Presidentes das

Juntas de Freguesia deste Concelho e dos titulares de Direito de Oposição sobre o

Orçamento e Grandes Opções do Plano do Municipio para 2017.—-— —----------

-—2. Ofício número trezentos trinta e nove, de vinte e sete de janeiro findo, da Câmara

Municipal de Nordeste, enviando cópia do oficio remetido pela Direção Regional das

Obras Públicas e Comunicações sobre a pavimentação da Estrada Regional entre as

duas Feteiras, neste concelho. — —

---3. Oficio número trezentos e vinte e cinco, de vinte e sete de janeiro findo, da
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Câmara Municipal de Nordeste, enviando cópia do oficio remetido pela Direção

Regional das Obras Públicas e Comunicações sobre a beneficiação dos abrigos de

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

---4. Ofício número trezentos noventa e nove, de seis de fevereiro corrente, da Câmara

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

meses de dezembro e janeiro findos. — —-------------------—

---5. Carta da Assembleia Municipal de Viseu, enviando o teor da Moção, aprovada na

sessão ordinária, realizada no dia dezanove de dezembro do ano findo, sobre a

dignificação do Instituto Politécnico de Viseu e outros.--—-— — — —-

---6. Oficio número quarenta, de três de fevereiro corrente, do Comissariado dos

Açores para a Infância, informando sobre a conclusão do respetivo processo de

instalação, bem como indicando os elementos que constituem a referida equipa.

-—VOTOS DE CONGRATULÂÇÀO-------- — -

—Nos termos da alínea d) do n.° 2 do artigo 19.° do Regimento da Assembleia

Municipal, foram apresentados à Mesa deste Órgão, pelos Grupos do Partido

Socialista e do Partido Social Democrata, os Votos de Congratulação que se anexam

à presente ata e da qual fazem parte integrante como Anexos 1 e 2, respetivamente,

pelo titulo de campeão nacional, alcançado pelo atleta Alexandre Garcia Rodrigues, do

Núcleo de Atletismo Adaptado da Associação Nordeste Jovem, nos 800 metros

marcha, tendo os mesmos sido aprovados por unanimidade. — —-------

—-Foram ainda apresentados pelo Grupo do Partido Socialista, mais dois Votos de

Congratulação que se anexam à presente ata e da qual fazem parte integrante como

Anexos 3 e 4, respetivamente, pelas diligências efetuadas pela autarquia para a

reabertura da Estalagem dos Clérigos e pelos resultados alcançados pelo Município

do Nordeste no Índice da Transparência Municipal. —

---Colocado à votação o Voto de Congratulação relacionado com a reabertura da

Estalagem dos Clérigos foi o mesmo aprovado por catorze votos a favor e dez votos

contra. ——--—-- — — —

---Seguidamente, o Sr. Marco Mourão interveio para realçar a importância da

reabertura da Estalagem dos Clérigos, afirmando que num concelho com os graves

problemas sociais onde o desemprego assume números alarmantes, a reabertura de
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um empreendimento com as características da Estalagem dos Clérigos só poderia ser

um momento de grande realce. — — —

---Felicitou os dois grupos económicos privados, Bensaúde e Europa Ar-Lindo, que

após negociações chegaram a acordo para a reabilitação deste projeto turístico de

relevo para o Concelho do Nordeste.—---—-------- — —-----

---Realçou também a importância e a necessidade do investimento privado para o

desenvolvimento do Concelho do Nordeste e a consequente criação de novos postos

detrabalho.---- ——-- —------------ — —-------

—Referiu-se também à necessidade de atração de novos investimentos para o

Nordeste, sendo que para isso é necessário definir e criar condições para que os

empresários acreditem nas potencialidades do concelho. —————-—

—-Evidenciou ainda que o sentido de voto dos membros do PSD relativamente ao

presente voto se deveu única e exclusivamente ao facto do elenco camarário estar a

fazer um aproveitamento político de uma situação que ocorreu por acordo entre dois

grupos económicos privados. ————— —---—-----—— — —

—-Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara disse que lamentava a posição do Grupo

do PSD nesta Assembleia Municipal sobre a matéria em questão, não entendendo a

insatisfação pelo facto deste executivo ter conseguido resolver esta situação.

Acrescentou que o atual elenco camarário esteve sempre na linha da frente para

conseguir a reabertura daquela unidade hoteleira, e que os membros do PSD mais

tarde iriam perceber que estavam enganados em relação às suas afirmações.

—-Informou ainda que o pessoal a selecionar para a Estalagem dos Clérigos sairá da

Bolsa de Emprego deste Município, com exceção do responsável pela unidade

hoteleira e do chefe de cozinha e que o Grupo “The Lince”, responsável pela

exploração daquela infraestrutura estava interessado em criar uma empresa a instalar

na Incubadora de Empresas deste Concelho, o que sem dúvida será benéfico para o

Nordeste.—--————— ——-—------ ——— ——--—

—-Em relação à afirmação do Sr. Marco Mourão sobre o número “alarmante de

desempregados”, disse que se ele achava que este executivo nada tinha feito para

combater esta situação, perguntou então porque razão o PSD quer na Câmara

Municipal, quer nesta Assembleia Municipal nunca tinha apresentado qualquer

proposta para alterar esta situação.— —---— — —
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---Após as intervenções, foi colocado à votação o Voto de Congratulação pelos

resultados alcançados pelo Município do Nordeste no Índice de Transparência

Municipal, tendo o mesmo sido aprovado por catorze votos a favor e dez abstenções.-

---VOTODE PESAR — —---- — — — ——-- —

---Presente um Voto de Pesar pelo falecimento do Monsenhor Augusto Manuel Arruda

Cabral, apresentado pelo Grupo do Partido Social Democrata, que faz parte integrante

da presenta ata com Anexo 5, o qual foi aprovado por unanimidade. Foi ainda

guardado um minuto de silêncio em memória de Monsenhor Augusto Cabral—

---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. Paulo Franco congratulou-se pelo facto da Câmara Municipal estar a colocar

iluminação Led nos bairros habitacionais do concelho e perguntou se era possível,

neste período de inverno, alterar para mais tarde a hora do encerramento da

iluminação pública, da parte da manhã, essencialmente devido às crianças que

utilizam o autocarro com destino à Escola Básica e Secundária de Nordeste e às

pessoas que têm necessidade de utilizar o autocarro para se deslocar para Ponta

Delgada. — — — — —------

---O Sr. Manuel Francisco Costa referiu-se ao reinício das obras de pavimentação da

Estrada Regional entre as duas Feteiras, fazendo votos para que as mesmas se

concluam, questionando também sobre o ponto de situação do Portinho de

Santana/Achada------- — — — —----- —---- —

---Seguidamente, interveio a Sra. Zélia Amaral para felicitar a Escola Profissional de

Nordeste pela comemoração do seu 19.0 aniversário e realçar o papel daquele

estabelecimento de ensino na formação de jovens e adultos, fruto do exímio trabalho

tanto dos formadores como dos diretores. Manifestou ainda os votos de continuação

de um excelente trabalho de forma a proporcionar uma boa formação aos seus alunos

para enfrentarem com melhores armas o mercado do trabalho.--------- — —-

---O Sr. Marco Mourão interveio novamente para referir que a atual estrutura de

funcionamento do Centro de Saúde do Nordeste não satisfaz as necessidades do
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Concelho. Sendo o concelho do Nordeste o mais afastado do Hospital Divino Espírito

Santo, onde se congregam todas as especialidades médicas, devido ao

envelhecimento populacional do Concelho, e à preocupante escassez do como

médico afeto ao Centro de Saúde do Nordeste, verificando-se ainda uma crescente

dificuldade por parte da população em aceder, regularniente, a cuidados médicos.---—-

---Disse ainda que num Concelho tão periférico como o do Nordeste e com uma

população envelhecida seria importante que os Bombeiros Voluntários do Nordeste

tivessem meios operacionais que pudessem colmatar tais dificuldades, mas o que se

verificava, conforme noticiado recentemente, era que os Bombeiros Voluntários do

Nordeste deparam-se com dificuldades em satisfazer as necessidades da população,

sendo preocupante que aquela instituição usufrua, neste momento, de apenas uma

ambulância operacional, uma vez que as outras duas se encontram inoperacionais.---

---Referiu que a este propósito, o Presidente dos Bombeiros Voluntários do Nordeste,

em entrevista à comunicação social tinha manifestado a sua preocupação em relação

à falta de meios daquela Associação, e que a tutela já tinha conhecimento de tal facto

mas que até ao momento nada tinha sido feito, referindo ainda que as instalações se

encontram degradadas.-—------------------ — —----

—Questionou o Sr. Presidente da Câmara, enquanto responsável máximo do poder

local, da Proteção Civil do Concelho e como Presidente da Assembleia Geral da

referida instituição, sobre as diligências efetuadas até ao momento para a resolução

destes problemas, e quais eram, na sua opinião, as prioridades a curto/médio prazo

para os Bombeiros Voluntários do Nordeste, sabendo que uma das pretensões da

Câmara Municipal do Nordeste é a construção de um novo Quartel para os Bombeiros.

---Perguntou ainda se estava prevista a construção de um novo Quartel para os

Bombeiros Voluntários do Nordeste e o porquê de estarem a realizar obras no atual

quartel, nomeadamente a construção de uma cozinha e requalificação das camaratas,

referindo que após o já mencionado seria prioritário canalizar essas verbas para

operacionalização de mais ambulâncias no Concelho, pelo que não se entende o

porquê do Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do

Nordeste ter vindo a público reclamar a falta de ambulâncias e depois, segundo o que

se comenta no Concelho, investir num jipe todo-o-terreno de apoio ao comando, em

vez de canalizar essas verbas para o aumento das ambulâncias ao serviço do
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Concelho.— ~

---Atendendo à perspetiva de construção de novas instalações e à preocupante falta

de ambulâncias ao serviço da população, frisou ser prioritário a curto prazo resolver,

antes de tudo, a escassez de ambulâncias ao serviço do Concelho do Nordeste.

---O Sr. Dinis Miranda questionou para quando estava prevista a conclusão do

processo de expropriação de uma parcela de terreno do Caminho do Lenho, com vista

à correção de uma curva, assunto este que já se arrasta há muitos anos.

-—Queixou-se ainda em relação ao estado de degradação de algumas vias, o que tem

provocado alguns estragos em viaturas tendo, para o efeito, apresentado uma foto

elucidativa da situação. —--- —-----—--

---Seguidamente, usou da palavra o Sr. Luís Jorge Fernandes para informar que

recentemente esteve uma máquina no Porto do Nordeste, facto este que estranhou

por não ser a altura ideal, uma vez que estamos em pleno inverno. Disse ainda que

depois da referida intervenção, teve a oportunidade de constatar no local, que nada

tinha sido feito, com exceção de algumas pedras a sul do molhe mais recuadas.

—Afirmou de que estava à espera de uma limpeza a sério, bem como a remoção de

pedras trazidas pelo mar para dentro da baia e regularização do molhe do varadouro e

que máquina só foi danificar ainda mais o péssimo caminho existente.

—-Questionou o Presidente da Câmara sobre o seguinte: De quem era a máquina que

esteve a realizar o referido serviço? Quem encomendou o serviço e porquê nesta

altura do ano? Quanto custou e quem pagou o mesmo? Referiu ainda o facto de se,

na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia, lhe fosse pedir uma máquina para

fazer as respetivas limpezas a partir de meados de abril, que é a altura própria de

fazer trabalhos junto ao mar, iria ser atendido. —

---Seguidamente, usou da palavra o Sr. António Miguel Soares para se referir à

reportagem divulgada na RTP 1, onde dava conta que o concelho de Nordeste

apresenta a maior taxa de desemprego a nível nacional, na ordem dos dezassete

pontos percentuais, afirmando que tinha havido um aumento desde dois mil e onze na

ordem dos 7%, o que era realmente muito preocupante.

—-Disse ainda que as iniciativas deste executivo não foram, nem são, suficientes para

combater o desemprego e auxiliar as famílias que face a esta situação estão a

atravessar imensas dificuldades, afirmando de que era do seu conhecimento pessoal
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que existem agregados familiares que só conseguem fazer uma refeição diária.

---Perante este quadro, perguntou ao Sr. Presidente da Câmara o que realmente tem

feito para minimizar esta situação.--------------— — —------

—-Referiu também que o investimento deste Município em obras era feito com

empresas de fora do concelho, e que o Sr. Presidente tinha afirmado que os

empresários locais não mereciam a sua confiança, realçando que o que se estava a

assistir era o encerramento de muitas empresas locais e aquelas que se conseguem

manter de pé, tiveram que reduzir drasticamente os seus trabalhadores, o que só tem

agravado os problemas das famílias nordestenses.—------ — — —-

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

---No que concerne à intervenção do Sr. Paulo Franco relativamente ao Plano de

racionalização energética disse tratar-se de um projeto de muito interesse para o

concelho e que pretende estender o mesmo aos edifícios camarários.---——

---Quanto ao encerramento da iluminação pública no período da manhã disse que iria

negociar com a EDA para rever a situação, mas no próximo inverno, uma vez que de

momento a tendência era para amanhecer mais cedo. —-----—

—Sobre o voto de congratulação do atleta Alexandre Rodrigues informou ser um feito

notável e que era sua pretensão apresentar à Câmara Municipal uma proposta para

atribuição da medalha de mérito municipal ao referido campeão.---—----—

—Em relação ao Porto de Pescas de Santana/Achada informou ser um compromisso

do anterior Governo Regional e que recentemente o Sr. Secretário Regional do Mar

tinha visitado o local e que o mesmo estava previsto ser intervencionado antes da

próxima época balnear, em parceria com as duas Juntas de Freguesia, Câmara

Municipal e Governo Regional. Quanto à Estrada Regional entre as duas Feteiras

referiu que por sugestão de um munícipe iriam ser construídos passeios onde

tecnicamente fosse possível.-—— — —

-—Disse concordar com o excelente trabalho desenvolvido pela Escola Profissional do

Nordeste na formação técnico profissional de diversos formandos deste concelho,

tendo aproveitado a ocasião para informar que a autarquia irá construir a cobertura do

polidesportivo de São Pedro de Nordestinho para apoio aquele estabelecimento de

ensino e comunidade em geral.—-—-—--— —--—

—No que concerne à situação dos Bombeiros e do Centro de Saúde do Nordeste
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disse que o assunto tinha sido encaminhado para o Governo Regional e Secretário

Regional da Saúde. Informou ainda que o comando e a direção, tinham optado

recentemente por adquirir viaturas para o transporte não urgente de doentes, não

sendo estas ambulâncias, e que este executivo nestes últimos três anos tinha apoiado

mais aquela Associação do que o anterior executivo ao longo de doze anos. Apontou o

aumento dos apoios financeiros anuais, o apoio nas obras de melhoramento do

edifício sede, colocação de trabalhadores e protocolado a prestação de alguns

serviços, aumentando assim a receita da instituição. —------—

---Afirmou não ter conhecimento da Associação ter adquirido um jeep todo-o-terreno,

mas sim uma viatura multiusos para transporte não urgente de doentes para

consultas, exames e tratamentos, dizendo também que se não estavam satisfeitos

com as decisões e as prioridades da Direção dos Bombeiros as deveriam questionar

no local certo, que é na Assembleia Geral de Sócios daquela Associação.--- —

---Esclareceu também que se têm feito obras de beneficiação no edifício sede, não as

efetivamente necessárias, mas as possíveis, esclarecendo que com a construção do

novo quartel o edifício em questão ficará para a autarquia com as respetivas

benfeitorias. —---------------- — — — —

---No que conceme ao Caminho do Lenho referiu que o Sr. Dinis Miranda tinha muita

coragem em falar neste assunto, porque toda esta situação advinha já do tempo em

que ele era Presidente da Junta de Freguesia da Achada, mas que no entanto o

assunto iria ser levado à próxima reunião da Câmara Municipal no sentido de ser

deliberado solicitar ao Govemo Regional a declaração de utilidade pública da parcela

de terreno em questão. — —---- — —

---Quanto às obras do Porto de Pescas respondeu que o Sr. Luís Jorge Borges

Fernandes deveria solicitar os esclarecimentos pretendidos aos responsáveis pela

tutela do Porto, dizendo apenas saber que tinha sido alargada a entrada do Porto e

que os pescadores amadores estavam satisfeitos com o trabalho ali realizado.-—-—

---No que diz respeito à taxa de desemprego a que se referiu o Sr. António Miguel

Soares, esclareceu que também tinha conhecimento da notícia que divulgou aqueles

dados, referindo que a mesma noticiava também os dados em relação aos anos

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

concelho comparativamente àquele período, no entanto se comparado com os
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restantes concelhos da Região, o Nordeste é efetivamente o concelho com maior

desemprego. Neste sentido, disse não aceitar que se critique este Município em

relação ao desemprego, uma vez que o mesmo tem baixado em relação aos anos

antecedentes. Referiu ainda haver muito a fazer nesta área e que era sua pretensão

continuar a trabalhar com vista a melhorar ainda mais a situação do desemprego no

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

---Quanto ao facto do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Lomba da Fazenda

referir haver famílias a passar fome, questionou se a situação se passava na Lomba

da Fazenda, estranhando o facto de não ter sido referenciado no Gabinete de Ação

Social do Municipio qualquer situação como a atrás descrita, sendo lamentável o facto

de no âmbito do orçamento participativo em que um dos projetos foi a criação do

banco alimentar o Sr. Presidente da Junta de Freguesia nunca ter referenciado

qualquer família para o efeito e não ter utilizado qualquer verba.-------- —------

— — —-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 trezentos noventa e oito, de seis de fevereiro

corrente.--------- — — — —-------

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

---Sobre o presente assunto, interveio o Sr. Marco Mourão para se referir à forma

lamentável como o Sr. Presidente da Câmara se estava a dirigir aos membros da

Assembleia Municipal, nomeadamente, ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia da

Fazenda, assim como, as abordagens relativas ao próximo ato eleitoral. Referiu que

as pessoas vivem num Concelho diferente daquele que o Sr. Presidente defende, uma

vez que, este é o concelho das estradas e ruas repletas de buracos, onde a taxa de

desemprego é elevadissima, levando as pessoas a terem que emigrar, onde os

Nordeste, 16 de fevereiro de 2017

Página 10 de 17



-~ -e)
Assembleia Municipal do Nordeste

poucos postos de trabalho dependem de programas do governo, traduzindo-se em

emprego precário onde muitas famílias se debatem com imensas dificuldades para

conseguirem proporcionar refeições ao agregado familiar. —

-—O Sr. António José Medeiros fez votos para que haja transparência na seleção do

pessoal a admitir para a Estalagem dos Clérigos, relatando a situação de pessoas que

vieram pedir emprego ao Sr. Presidente e este tinha dito que aqueles tinham negócios

onde poderiam prestar serviços. Aproveitou para se referir à escassez de obras

realizadas na freguesia, afirmando que a Câmara tinha recusado o pedido de cedência

de tintas para a Igreja da Achadinha e que, no entanto estava a pintar o edifício da

Santa Casa da Misericórdia. —--------- — —

----Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara disse que a situação das obras

apresentadas tinham sido efetivamente as realizadas e quanto ao emprego disse não

admitir da parte do Sr. Presidente da Junta de Freguesia afirmações que nunca as

pronunciou, explicando que a questão de emprego e a sua decisão final dependem

sempre da avaliação socio-económica elaborada pelo Gabinete de Ação Social.

---A Sra Presidente da Assembleia Municipal, interveio para lamentar a forma como

os trabalhos estavam a decorrer, nomeadamente os tons de voz e expressões

utilizadas que em nada dignificam este árgão, afirmando que cada interveniente era

responsável pelos assuntos que abordava. —----—

---RELATÓRIO TRIMESTRAl.. DE ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO DO

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

—Presente o ofício número trezentos sessenta e seis, de um de fevereiro corrente, da

Câmara Municipal de Nordeste, remetendo o relatório referenciado em epigrafe,

referente ao quarto trimestre do ano findo, elaborado nos termos da Lei n.° 73/2013,

de 3 de setembro, em conjugação com o n.° 7 do artigo 41.0 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 dez votos

contra, aprovar o referido relatório. — —

Nordeste 16 de fevereiro de 2017
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---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.-

---Seguidamente os membros eleitos pelo Partido Social Democrata apresentaram a

Declaração de Voto que faz parte integrante da presente ata, como Anexo 6.

---O Sr. Presidente da Câmara esclareceu que o contrato programa que estava em

vigor no ano transato tinha sido aprovado e assinado pelo anterior executivo e que os

membros do PSD estavam a votar contra o presente relatório, argumentando com um

documento que outrora aprovaram. —----—- —---- — —

---RELATÓRIO SEMESTRAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PLANO DE

SANEAMENTO FINANCEIRO--— — — — —

---Presente o ofício número trezentos cinquenta e quatro, de trinta e um de janeiro

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

epígrafe, referente ao segundo 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 unanimidade, 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 57.° da Lei n.° 75/2013 de 12 de setembro.--

---PROPOSTA DA 1.a REVISÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2017 —--—----------— —

---Presente a proposta da 1 .~ Revisão do Orçamento da Receita e da Despesa deste

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

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

Nordeste, 16 de fevereiro de 2017
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---Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata, de

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

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

ANO FINANCEIRO DE 2017 —---- — —

---Presente a proposta da 1Y Revisão das Grandes Opções do Plano deste Município

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

seis 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

28deagosto. — —-------—---- — —---- —------

---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 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. — 1.a REVISÃO AO PLANO E ORÇAMENTO DE

2017—---- — —-—--- —------ —------ —-----

---Presente o oficio número duzentos e doze, de vinte e seis de janeiro 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.------- — — —

---Sobre o presente assunto, os membros eleitos pelo Partido Social Democrata

apresentaram um documento que faz parte integrante da presente ata, como Anexo

7.— — — — — —------ —

---No seguimento da apresentação do referido documento, o Sr. Presidente da

Câmara esclareceu e relembrou que tanto as águas como o saneamento eram da

competência da Nordeste Ativo, no seguimento da empresa que foi criada para o

efeito pelo anterior executivo camarário, pelo que a despesa não pode ser realizada

pela Câmara Municipal. Esclareceu ainda que a divida a curto prazo dizia respeito a

uma conta caucionada, também do anterior elenco camarário, cujo valor é sempre o
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mesmo, e que apenas contem a atualização proveniente de base legal. —

---Acrescentou ainda não entender a maneira de proceder dos elementos do PSD

nesta Assembleia Municipal, atendendo a que este executivo é criticado por não fazer

investimento e se o faz também o é. — — —-—---- —---—

---PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA NO ÂMBITO DO DISPOSTO NO ARTIGO

10.° DA LEI N.° 4312012, DE 28 DE AGOSTO—------- — —----

---Presente o ofício número trezentos sessenta e um, de um de fevereiro corrente, da

Câmara Municipal de Nordeste informando que no âmbito das imposições resultantes

do PAF e do artigo 10.° da Lei n.° 43/2012, de 28 de agosto, é obrigatório submeter a

autorização prévia da Assembleia Municipal, independentemente da sua inclusão no

Plano Plurianual de Atividades, todas as novas despesas de carácter anual ou

plurianual de montante superior ao menor dos seguintes valores: € 500.000,00 ou 5%

das despesas orçamentadas relativamente ao capitulo do classificador económico em

que a mesma se integra, no mínimo de € 100. 000,00.— —------

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

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

capítulo do classificador económico em que as mesmas se integram, nomeadamente:-

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

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

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

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

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

no Concelho, no Âmbito da Reabilitação da Acessibilidade dos Caminhos Municipais e

Rurais, com o preço base de €430.494,90 (prazo de execução 6 meses);

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

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

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

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

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

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

—-Execução da Empreitada de Beneficiação dos Parques Infantis do Concelho (Feteira
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Grande, Pedreira e Lomba da Cruz), com o preço base de € 100.000,00 (prazo de

execução 2 meses);— —--- —------ — — —-------

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

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

mês); — — — ——-- —---—---—----------

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

do artesão na freguesia de Santana, com o preço base de € 300.000,00 (prazo de

execução 5 meses);—----.--- —---------- — ——-- —

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

da Lomba da Fazenda, com o preço base de € 300.000,00 (prazo de execução 12

meses);—------------------- — — — —

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

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

Regional, no 2, lugar da Feteira Pequena, freguesia de Santana, pelo valor global de €

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

—-Informa ainda que no ano 2016 foram executadas 2 empreitadas:

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

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

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

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

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

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

45dias).--—-—---—-—---- — — ——--—---— —--—

-—Assim, por deliberação da Câmara Municipal, tomada em sua reunião ordinária de

trinta de janeiro findo, submete à aprovação deste Órgão o pedido de autorização

prévia, para a realização das referidas obras, nos termos do disposto na alínea a) do

artigo 10.° da Lei n.° 43/2012, de 28 de agosto, bem como solicita a ratificação da

execução das empreitadas executadas no ano de 2016.

—-A Assembleia deliberou, por catorze votos a favor e dez votos contra aprovar o

presente pedido. — — —

-—Os membros eleitos pelo Partido Social Democrata apresentaram a Declaração de

Voto que faz parte integrante da presente ata, como Anexo 8. —
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—O Sr. Marco Mourão acrescentou ainda que no documento em apreço deveriam

estar separadas as duas situações, uma vez que concordava com a primeira, e uma

vez que estavam englobadas era forçado a votar contra. —

—-O Sr. Presidente da Câmara esclareceu de que a situação se deveu a um erro de

interpretaçãodaLeL— —-------------—--------------—-—-----------------—

---PROJETO DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO COMÉRCIO A RETALHO

NÃO SEDENTÁRIO DO MUNICIPIO DO NORDESTE —----------—-

---Presente o oficio número trezentos cinquenta e três, de trinta e um de janeiro findo,

da Câmara Municipal de Nordeste, propondo a este órgão a aprovação da alteração

ao projeto de regulamento referenciado em epígrafe, conforme determina a alínea

ccc), do n.° 1, artigo 25.°, da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro.— —

---As modificações propostas tiveram por base as alterações introduzidas pelo

Decreto-Lei n.° 10/2015, de 16 de janeiro e o contributo apresentado no âmbito da

discussão pública do documento em questão, passando os artigos 1.°, 2.°, 4° 7°

21.°, 22°, 24.°, 27.°, 30.°, 34.°, 35.° e 36.0 a terem uma nova redação. —

---Aberto o debate sobre o assunto, o Sr. António José Medeiros disse que o seu

sentido de voto era contra o presente documento, pelo facto de se ter criado um raio

de segurança para efetivação da venda ambulante, não concordando com o mesmo,

por considerar a existência de muitos idosos na freguesia e a situação criada iria

dificultar a vida aos mesmos. — — — —

—-Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara disse que se na freguesia da Achadinha

não houvesse nenhum estabelecimento comercial com a classificação das atividades

económicas idêntica aos das vendas ambulantes, os respetivos vendedores poderiam

vender em frente de qualquer estabelecimento comercial da freguesia da Achadinha e

que da venda ambulante existente no concelho não acreditava que os

estabelecimentos comerciais da freguesia estivessem classificados com o CAE dos

produtos mais usuais que os vendedores ambulantes comercializam, nomeadamente,

pão, fruta, carne e peixe. Perante esta explicação do Sr. Presidente da Câmara, o Sr.

António José Medeiros disse que iria alterar o seu sentido de voto, votando

favoravelmente o presente assunto. — —----—-----------—

—-Colocada a proposta a votação foi a mesma aprovada, por unanimidade.-----—-------
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---PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO—

---Do público presente, inscreveu-se para intervir o Sr. Silvino da Rocha Machado,

residente na Rua Nova, freguesia da Achada. —----—----—

—Na sua intervenção perguntou se o executivo tinha intenção de fazer obras de

conservação no reservatório de abastecimento de água da Achada, considerando o

estado de degradação em que o mesmo se encontra.----— — —

---Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara disse tratar-se de um assunto que o Sr.

Presidente da Junta de Freguesia da Achada tem abordado várias vezes e que a

autarquia está a tentar resolver o mesmo, informando que no concelho se está a

projetar uma obra de grande dimensão, no que respeita a captação e distribuição de

água. —---- —---- —------------ —--------------

—E por não haver mais nada a tratar, e sendo vinte e duas horas e quinze minutos, 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, ~‘caS G~o~ 0e~n- ~
que a redigi e subscrevi.-----------

tu va~ cQ~ Z$~‘
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NORDESTE

VOTO DE CONGRATULAÇÂO

A ALEXANDRE RODIGUES PELO TÍTULO DE CAMPEÃO NACIONAL

No dia 4 de fevereiro corrente, o atleta Alexandre Garcia Rodrigues, natural da

Lomba da Fazenda, do Núcleo de Atletismo Adaptado da Associação Nordeste

Jovem, sagrou-se campeão nacional, nos 800 metros marcha, com o tempo de

4 minutos 16 segundos e 59 centésimos, no campeonato Nacional de Desporto

Adaptado de Pista Coberta.

Recordamos que o atleta já havia demonstrado um grande momento de forma

ao conquistar, na semana anterior, um novo recorde nacional nos 150Cm

marcha, com o tempo de 8 minutos, 17 segundos e 60 centésimos.

Numa sociedade que se quer cada vez mais integrada e solidária, a promoção

do desporto como instrumento de inclusão social constitui-se uma mais-valia
para a nossa sociedade.

É de congratular a Associação Nordeste Jovem que, de um modo gradual e

constante, tem desenvolvido uma política de atividade física desportiva adaptada

no Concelho nunca antes reconhecida, formando recursos humanos e

motivando para a participação em competições. Hoje são mais de l4os atletas

que, de um modo permanente, se dedicam ao desporto adaptado, e que

demonstram que, com trabalho, empenho e muita motivação, é possível atingir-

se objetivos e metas, por mais difíceis que possam inicialmente parecer.

Congratular o empenho dos dirigentes da Associação e o atual Presidente Paulo

Amaral e a treinadora Diana Relvas que através do desporto tem conseguido um

trabalho extraordinário a nível da equidade e inclusão social.

Os membros da Assembleia Municipal eleitos pelo PS, propõem a aprovação de

um voto de congratulação pelo titulo alcançado pelo atleta Alexandre Rodrigues



e pelo histórico resultado conseguido, uma vez que é o primeiro campeão

nacional a representar o Nordeste.

Que este voto seja dado a conhecer aos membros da direção da Associação

Nordeste Jovem, treinadora Diana Relvas, associação de Atletismo de São

Miguel, Direção Regional do Desporto, Associação Nacional de Desporto para a

Deficiência Intelectual, o próprio atleta e Assembleia de Freguesia da Lomba da

Fazenda.

Que este seja um reconhecimento na importância do desporto numa

comunidade que luta pela igualdade de direitos e que a vitória será sempre

possível para aquele que nunca recusa parar de lutar.

Vila de Nordeste, 15 de fevereiro de 2017.
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Os Membros pelo Partido Socialista
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VOTO DE CONGRATULAÇÃO AO ATLETA NORDESTENSE

ALEXANDRE GARCIA RODRIGIJES

O atleta do núcleo de atletismo da Associação Nordeste Jovem, Alexandre Garcia
Rodrigues, venceu a prova dos 800m marcha, no tempo de 4 minutos, 16 segundos e

59 centésimos. Desta forma, a 4 de fevereiro de 2017, na cidade de Braga, sagrou-se

Campeão Nacional de Desporto Adaptado.

Este jovem nordestense, no passado dia 21 de janeiro, aquando da realização do

Campeonato de Inverno, concretizado no complexo desportivo das Laranjeiras,

estabeleceu um novo recorde nacional, melhorando a sua marca nos 1500m marcha

para 8.17.60 minutos.

Assim, nos termos regimentais aplicáveis, os Membros do PSD propõem à

Assembleia Municipal do Nordeste um Voto de Congratulação ao atleta Alexandre

Garcia Rodrigues por se ter sagrado Campeão Nacional em Desporto Adaptado,

na modalidade BOOm marcha e por ter estabelecido um novo recorde pessoal na
modalidade 1500m marcha.

Nordeste, 16 de fevereiro de 2017

Os Membros da Assembleia Municipal do PSD
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~ ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NORDESTE

VOTO DE CONGRATULAÇÂO

PELAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELA AUTARQUIA PARA A
REABERTURA DA ESTALAGEM DOS CLÉRIGOS

A Estalagem dos Clérigos abriu em 2002, com 29 quartos (incluindo uma

suite), dois apartamentos, um salão para festas, sala de jantar e jardim com

piscina exterior, encerrando em janeiro de 2013.
Tendo em consideração a importância desta unidade hoteleira para o

Município em virtude de ser a que disponha em todo o concelho de maior de

capacidade de alojamento no mesmo local, bem como ser a maior empregadora

neste ramo, foi com enorme satisfação que no passado dia 4 de fevereiro

tivemos conhecimento oficial da reabertura deste empreendimento turístico.

Tal reabertura só foi possível, após as diligencias e esforços efetuados

pelo atual executivo, por reconhecer a grande importância que esta unidade

hoteleira representa para a economia local, nomeadamente para o Turismo.
Foram várias as reuniões junto do Grupo Bensaúde, assim como de

diversos empresários do ramo na Região Autónoma da Madeira, no continente

português, nos Estados Unidos, no Canadá e mesmo dos Açores, as quais já
duram há mais de três anos.

A Estalagem dos Clérigos reabre no próximo mês de abril, através do

grupo The Lince, em sistema de arrendamento por cinco anos, com a opção de

compra aos proprietários, ao Grupo Bensaúde/Norintur.

A reabertura da Estalagem dos Clérigos resulta de um compromisso

eleitoral do atual executivo, que se atinge agora, ao conseguir mudar o rumo da

Estalagem dos Clérigos, foi ponto-chave para a reabertura desta unidade

hoteleira a disponibilização da autarquia como parceiro ativo na respetiva

restruturação, assim como, a promessa da criação de eventos que atraíssem



mais pessoas ao concelho, sem esta parceria temos a noção clara, que nada

disto seria possível.

Todas estas medidas traduzem-se em passos de enorme importância

para o desenvolvimento económico e social do Nordeste e para o aumento do

turismo neste concelho.

Em virtude do esforço e empenho que durante estes anos, o órgão

executivo que se encontra atualmente à frente da autarquia desenvolveu

para a concretização da reabertura desta unidade hoteleira, os membros da

Assembleia Municipal eleitos pelo PS, propõem a aprovação de um voto de

congratulação pelos resultados atingidos pelo Município de Nordeste, em prol do

desenvolvimento sustentável deste concelho.

Com a aprovação do presente voto, deve ser dado a a conhecer o

conteúdo do mesmo e o resultado da votação ao Grupo The Lince e Grupo

Bensaúde/Norintur.

Vila de Nordeste, 15 de fevereiro de 2017.

Os Membros da Assembl ia pelo Partido Socialista
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NORDESTE

VOTO DE CONGRATULAÇÂO

PELOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO INDICE DE TRANSPARÉNCIA

Uma sociedade só é verdadeiramente livre e democrática quando as

instituições têm a capacidade de desvendar interesses privados que possam

colidir com o interesse coletivo, permitindo deste modo a responsabilização de

todos os agentes, quer pelas decisões e ações tomadas ou omitidas, quer pelas

razões que as informaram, perante a lei e o escrutínio dos cidadãos.

Uma sociedade só é verdadeiramente livre e democrática quando as

instituições em que assenta tomam públicos todos os atos e disponibilizam

informação relevante de forma atempada, completa, fidedigna, facilmente

compreensível e de fácil acesso.

Se estas boas práticas de transparência são uma base indispensável para

a confiança dos cidadãos no poder político, mais importantes se tornam no que

toca ao poder local, devido à sua particular proximidade com os cidadãos.

A Transparência e Integridade — Associação Cívica, mede a

disponibilização da informação em “várias dimensões cruciais para a vida do

município, desde a organização do município, até à transparência económico-

financeira, à prestação de contas, aos contratos celebrados pela autarquia”, num

total de 76 indicadores.

Pelo quarto ano, a organização Transparência e Integridade elaborou um

índice de transparência dos municípios com base nas informações

disponibilizadas nos seus sites.

Ora, o Município de Nordeste no índice de Transparência Municipal 2016

obteve a pontuação de 66,07 a que corresponde o 74.° lugar no ranking dos 308

municípios do País.

A nível Regional, o Município do Nordeste encontra-se no Top 5 dos

municípios Açorianos.



Assim, é de salientar a importância que o atual executivo tem dado a esta

matéria e a evolução positiva que têm demonstrado ano após ano. Em 2013 e

2014, encontrava-se em 106.° do ranking do IMT (Índice Municipal da

Transparência) com 37 pontos; em 2015 sobe a sua posição para 88.° do ranking

e 2016 volta a subir, e encontra-se em 74.° lugar, que se afigura assim dentro

100 melhores de Portugal.

Esperamos que o atual árgão continue ao longo dos próximos anos a

manter esta preocupação de disponibilização da informação de forma

transparente aos cidadãos.

Em virtude da transparência ser um princípio ético vital para o salutar

desenvolvimento da democracia, os membros da Assembleia Municipal

eleitos pelo PS, propõem a aprovação de um voto de congratulação pelos

resultados alcançados pelo Município de Nordeste, no Índice de Transparência

Municipal.

Que seja dado conhecimento do presente Voto de Congratulação às

Juntas e Assembleias de Freguesia deste Concelho, como exemplo a seguir do

processo democrático e respeito pelo erário público do poder local.

Vila de Nordeste, 15 de fevereiro de 2017.

t

Os Membros da Assembleia pelo Partido Socialista
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VOTO DE PESAR - MONSENHOR AUGUSTO CABRAL

Faleceu no passado dia 21 de dezembro de 2016, vítima de doença
prolongada, o Monsenhor Augusto Cabral, notável filho da freguesia de
Lomba da Fazenda e do Concelho de Nordeste, antigo Reitor do Santuário do
Senhor Santo Cristo dos Milagres.

Filho de António Cabral Fagundo e de Helena de Amaral Arruda, o
falecido completaria 80 anos de vida no mês de janeiro do corrente ano.

Pessoa muito popular entre os seus conterrâneos da Lomba da Fazenda
e do Nordeste foi amado também, como se seu filho fosse, durante a sua
estadia em Angra do Heroísmo, como Professor e Diretor do Seminário e em
Ponta Delgada, na Reitoria do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres.

O seu fino trato, a sua maneira extremamente educada de conviver
com os seus semelhantes e a sua agilidade e naturalidade em comunicar com
todos e em qualquer situação, fizeram dele uma pessoa extremamente
popular, reverenciada e procurada nos momentos de maior aflição para
aconselhamento e encaminhamento espiritual ou pessoal.

Como desportista e homem de cultura, teve um papel fundamental na
génese do Fazenda Sport Clube, na fundação do Grupo Folclórico Imaculada
Conceição e no acompanhamento feito em várias alturas difíceis da exi’stência
da Filarmónica Imaculada Conceição.

O seu mérito e a sua fé fizeram de Monsenhor Augusto uma das figuras
mais importantes da Igreja Católica nos Açores, possibilitando-lhe
desempenhar vários cargos de relevo na estrutura eclesiástica, fruto da
confiança nele depositada e do reconhecimento total e merecido por parte
dos mais altos responsáveis da mesma. Ao longo da sua carreira foi Professor
e Diretor Espiritual do Seminário de Angra do Heroísmo, Vigário Geral, Diretor
Nacional do Secretariado da Educação Cristã e também Reitor do Santuário
do Senhor Santo Cristo dos Milagres até ao passado mesmo de outubro,
altura em que, por motivos de saúde, se viu impedido de continuar ao serviço
da fé cristã.



O seu falecimento entristece não só a sua família, mas também todos
os nordestenses e todos aqueles que, de um modo particular ou abrangente,
puderam partilhar a sua alegria de viver e de servir o próximo. Ficamos todos,
claramente, muito mais pobres espiritualmente.

Monsenhor Augusto merece que o trabalho de uma vida dedicada à
Igreja e ao Povo seja reconhecido.

Assim, nos termos regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do PSD
propõe à Assembleia Municipal do Nordeste um Voto de Pesar pelo
falecimento de Monsenhor Augusto Cabral, cuja vida e trabalho foram
dedicados a servir o próximo e muito dignificaram o Concelho de Nordeste, a
Região Autónorv~a dos Açores e a Igreja Católica Açoriana.

Do presente voto
Ouvidoria do Nordeste,
Milagres e à Diocese de

deve ser dado conhecimento aos seus familiares, à
à Reitoria do Santuário do Senhor Santo Cristo dos
Angra.

Nordeste, 15 de fevereiro de 2016

Os Deputados Municipais do PSD
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Os abaixo-assinados, membros da Assembleia Municipal, eleitos pelo PSD, após
análise e reflexão do documento “RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ACOMPANHAMENTO E
MONITORIZAÇÃO DO PLANO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO, INCLUINDO O PLANO DE
APOIO À ECONOMIA LOCAL”, consideraram que, ao nível da despesa corrente, o
desvio líquido negativo é muito significativo e nem todos os motivos o justificam.

O desvio de aquisição de bens e serviços é demasiado evidente, “desvio
desfavorável de aproximadamente 265 mil euros na aquisição de bens e servIços...” e
as transferências para com o Setor Empresarial Local (SEL) são proibidas pela Lei

50/2012, “desvio desfavorável de aproximadamente 57 mil euros em subsídios
relativos a empresas públicas municipais e intermunicipais. O montante executado é
referente à verba anual relativa a contratos programa com o SEL. “.

Face ao exposto, os elementos abaixo-assinados, eleitos pelo PSD, optam por
votar NÃO o documento supramencionado.

Nordeste, 16 de £Z6fro de 2017

Os Deputados Social-Democratas

4 ierId7

~L5hJ t41iiQlAJkS~

£1~~4/ L*~

de )44x8Lt.

NORDESTE

pw
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA

Assunto: RELATÓRIO TRIMESTRAL DE
MONITORIZAÇÃO DO PLANO DE REEQUILIBRIO
PLANO DE APOIO À ECONOMIA LOCAL
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DECLARAÇAO DE VOTO

ACOMPANHAMENTO E
FINANCEIRO, INCLUINDO O
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Assunto: PONTO 6 DA ORDEM DO DIA - NORDESTE ATIVO E.M.,S.A. — 1.a
REVISÃO AO PLANO E ORÇAMENTO DE 2017

A revisão agora apresentada constitui um aumento de encargos para a
Empresa Municipal pouco compreensível. Não se entende que, face à
redução de atividade da Nordeste Ativo E.M., S.A., haja um aumento de
honorários na ordem dos 45%, quando deveria ser o contrário. As dívidas
da empresa continuam a aumentar, sendo disso exemplo a dívida de
médio e longo prazo que, estando agora em cerca de quinhentos e três
mil euros, passará ao longo do corrente ano para o dobro (99,2% de
aumento) com o recurso ao endividamento com vista a financiar
investimento, enquanto que a dívida de curto prazo se mantem
praticamente no mesmo montante, ou seja, um milhão de euros
aproximadamente.

Face ao exposto, os membros eleitos pelo Partido Social Democrata
consideram que o método que está a ser utilizado pelo senhor Presidente
da Câmara Municipal é o endividamento da Empresa Municipal em
detrimento da Câmara, contraindo mais despesa numa forma hábil de
camuflar dívida.

1Çgt’c
Nordeste, lCde 9Õeinb~o de 2017
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Os Deputados social-democratas
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Assunto: PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA NO ÂMBITO DO DISPOSTO DO
ARTIGO 10.° DA LEI N.° 43/2012, DE 28 DE AGOSTO

Os abaixo-assinados, membros da Assembleia Municipal, eleitos pelo PSD, após

análise e reflexão do documento “PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA NO

ÂMBITO DO DISPOSTO DO ARTIGO 10.° DA LEI N.° 43/2012, DE 28 DE

AGOSTO”, consideraram que o mesmo não respeita o que está definido nos termos

da lei, uma vez que, de acordo com a lei em vigor e no âmbito das imposições
resultantes do Plano de Ajustamento Financeiro (PAF) é obrigatório, por ~arte do
Município, submeter a autorização prévia da Assembleia Municipal todas as despesas
de valor igual ou superior a € 104.000,00 euros.

Os abaixo-assinados, membros da Assembleia Municipal, eleitos pelo PSD,
constatam que do documento aqui apresentado fazem parte duas obras que já se
encontram em execução sem ter havido, por parte do elenco camarário em funções,
um pedido de autorização prévia da Assembleia Municipal para a realização das
mesmas, nomeadamente, “Ajuste Direto para Execução da Empreitada de Edificação
da Capela Funerária da Salga, no valor de € 127.706,66 (prazo de execução de 8
meses)” e “Ajuste Direto para Execução da Empreitada de Reabilitação da Rua Padre
Dinis da Luz e Rua das Escolas na freguesia de São Pedro de Nordestinho e Caminho
das Queimadas na Vila de Nordeste, no Âmbito da Obra de Reabilitação da
Acessibilidade dos Caminhos Municipais e Rurais, no valor de € 148.880,11 (prazo de
execução de 45 dias).”

Face ao exposto, os elementos abaixo-assinados, eleitos pelo PSD, optam por
votar NÃO o documento supramencionado.

P6
Nordeste, 16 de dezembro de 2017
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Os Deputados Social-Democratas
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