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Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.° 38

---Aos dezasseís dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, nesta Vila de

Nordeste, edifício dos Paços do Município e Salão Nobre da Câmara Municipal,

pelas dez horas reuniu ordinariamente a Câmara Municipal do Concelho de

Nordeste, sob a Presidência do Sr. Carlos Alberto Medeiros Mendonça, Presidente

da Câmara, estando presentes os Srs. Vereadores Rogério Cabral de Frias, Milton

Borges Pacheco Mendonça, Sara Raquel Mendonça de Sousa e Luís Dutra Borges.-

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

Deus Pacheco de Meio Franco.

---Verificada, assim, a presença de todos os membros que constituem a Câmara

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

---ATA DA REUNIÃO ANTERIOR

---Foi lida a ata da reunião ordinária realizada no dia dois de março corrente, a qual

foi aprovada, por unanimidade.

ANTES DA ORDEM DO DIA

---No seguimento do solicitado na última reunião ordinária deste órgão, o Sr.

Presidente entregou ao Sr. Vereador Rogério Frias cópia do ofício remetido à

Norintur, a solicitar esclarecimentos sobre faturação.

---Seguidamente, interveio o Sr. Vereador Milton Mendonça para informar que a

execução dos acordos de delegação de competências nas Juntas de Freguesia tem

sido acompanhada pela fiscalização deste Município, onde são elaborados relatórios

mensais, permitindo assim aferir da legalidade do pagamento das respetivas verbas -

---Referiu ainda que através da referida informação constata-se que todas as Juntas~

de Freguesia têm cumprido o estipulado nos referidos acordos, com exceção da;

Junta de Freguesia de Lomba da Fazenda, no que diz respeito ao Caminho da

Criação, realçando que no passado aquela via era limpa pela Câmara Municipal e

pela Junta de Freguesia, não se percebendo a razão porque agora a mesma não é

Nordeste, 16 de março de 2015

Página 1 de 18



Câmara Municipal do Nordeste

feita, considerando que o caminho está incluído no protocolo tendo a sua inclusão

sido indicada pela própria Junta de Freguesia.

---Por fim, informou que para clarificar o assunto foi agendada com o Sr. Presidente

da Junta de Freguesia da Lomba da Fazenda uma visita ao local, mas no dia e hora

marcados este não compareceu, tendo alegado esquecimento no agendamento para

a sua ausência na referida visita.

ORDEM DO DIA

---COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE NORDESTE —

ELEIÇÃO DO PRESIDENTE

---Presente o oficio número vinte e três, de quatro de março corrente, da Comissão

de Proteção de Crianças e Jovens de Nordeste, informando de que foi eleito para

Presidente da mesma o representante da Associação de Pais e Encarregados de

Educação da Escola Básica e Secundária de Nordeste, o Sr. Carlos Alberto de

Sousa Matos, tendo aquele designado para secretária da Comissão a representante

da Saúde, Enfermeira Idalina Borges.

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade desejar os maiores

sucessos no alcance dos objetivos pretendidos pela referida Comissão, colocando

sempre em primeiro lugar a segurança das crianças e jovens do Concelho e

combatendo sempre a exclusão social.

---PROCURADORIA DA INSTÂNCIA LOCAL SECÇÃO CÍVEL DA RIBEIRA

GRANDE — PEDIDO DE DILIGÊNCIA

---Presente o ofício com a referência 40111302, de um de março corrente, da

Procuradoria da Instância Local Secção Cível da Ribeira Grande, solicitando no

seguimento da participação apresentada sobre o pastoreio de vacas nas imediações

do Aterro Sanitário deste concelho, informação sobre se a situação descrita

aconteceu e se a mesma ainda se verifica.

---Sobre o presente assunto, o Sr. Presidente leu o ofício número quinhentos e

noventa e três, de doze de março corrente, desta Câmara Municipal, contendo a

resposta á referida participação e remetida aquela entidade, a qual a seguir se

Nordeste, 16 de março de 2015

Página 2 de 18



Câmara Municipal do Nordeste

transcreve:

-—“Em resposta ao ofício que antecede, V.R. n.° 40111302, de 01-03-2015, referente.

ao assunto em epígrafe e, em particular à denúncia apresentada pelo Sr. Vereador~

do PSD, Sr. Rogério Cabral de Frias, venho, por este meio, informar o seguinte:

---Antes de mais, e como nota introdutória, importa, desde já, esclarecer que a

denúncia efetuada pelo referido Vereador do PSD é manifestamente falsa, pelos

motivos infra explanados, e tem por contexto e objetivo exclusivo o gratuito ataque

político ao atual executivo camarário da Autarquia do Nordeste, lamentavelmente a

reboque de um assunto sério como é o da saúde pública. No entanto, e para que não

restem quaisquer dúvidas sobre a matéria, e achando possivelmente que o Sr.

Vereador Rogério Frias está equivocado relativamente à localização da célula do

aterro, prestamos todos os necessários esclarecimentos.

---Este executivo camarário está em exercício de funções desde o dia 21 do mês de

outubro do ano de 2013. O aterro sanitário do município do Nordeste foi inaugurado

em julho de 2001, altura em que o denunciante exercia as funções de Vereador a

Tempo Inteiro na Câmara Municipal do Nordeste. Por conseguinte, é um facto que o

denunciante tem pleno conhecimento da realidade do funcionamento do aterro

sanitário do Nordeste e sua zona envolvente.

—-Ora, em suma, o denunciante afirma que no local onde alega ter visto vacas que

produzem leite a pastar foi uma célula do aterro sanitário onde, onde,

nomeadamente, foram “depositados resíduos hospitalares, de serviços de saúde’.---

---Vejamoseporpartes.

—-Primeiro, é falsa esta afirmação na medida em que não se trataram de vacas mas

sim vacas novilhas, vulgo “alfeiras”, que não produzem leite.

---Segundo, o local onde se encontravam a pastar é um terreno próximo da

infraestrutura do aterro sanitário e, tanto quanto se sabe e ao contrário do que foi

denunciado, nunca foi uma sua célula. Aliás, se em tempos funcionou como uma

célula, por hipótese e como afirma o denunciante, então é porque operou de forma

não licenciada e, portanto, ilegal sendo desconhecido da população em geral e deste

executivo camarário em particular, mas com a conivência do anterior executivo onde

se incluiu o ora denunciante.

—-Em seguida, e pelo menos desde que este executivo tomou posse, naquele local —
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porque, como vimos, não se trata de uma célula do aterro sanitário -, não são

depositados quaisquer resíduos, tão pouco resíduos hospitalares ou oriundos dos

serviçosdesaúde.

---E não são depositados resíduos em geral e hospitalares/serviços de saúde em

particular porque é ilegal e manifestamente inadequado e perigoso para a saúde

pública. É um facto público e notório que os resíduos hospitalares têm tratamento

próprio e não são depositados em aterros sanitários. Aliás, nunca este executivo

camarário sequer equacionou que naquele local pudesse ter ocorrido tal prática. Se o

denunciante assim o diz é porque provavelmente tem conhecimento e foi conivente

com esta situação extremamente gravosa. Aliás, não deixa de ser peculiar e caricato

o facto de, como súbito alto defensor da saúde pública, o Sr. Vereador Rogério Frias

vir agora denunciar que um pequeno grupo de vacas, que, como vimos, nem leite

produzem, pastou em zona verde e, ao mesmo tempo, nunca se preocupou que

naquele local supostamente foram depositados resíduos hospitalares. A ser verdade,

esta matéria é que é realmente muito preocupante do ponto de vista da saúde

pública e, pelos vistos, foi negligenciada pelo ora denunciante.

-—Mais, a pretensão de autorizar a pastagem dos animais no local foi discutida em

reunião ordinária de câmara municipal, que contou com a presença do ora

denunciante, sendo que este não só não se opôs como não alertou para os supostos

riscos e condicionalismos do local que agora elenca na sua denúncia e que, como
vimos não era do conhecimento dos denunciados.

---Por fim, e não obstante todo o supra exposto, e para que não restassem quaisquer

dúvidas, este executivo ordenou que fossem efetuadas análises ao solo do terreno

em questão para aferir se haveria algum nível de toxicidade no local. Do resultado

destas análises concluiu-se que não existe qualquer risco de contaminação dos solos

onde os animais estiveram a pastar, conforme documento que se junta em anexo ao

presente ofício. Portanto, e de forma objetiva e tecnicamente fundamentada,

concluiu-se que o terreno em questão reunia as condições para servir de pastagem e

alimentação ao gado bovino sem colocar em perigo a saúde pública, humana e

animaL

---No entanto, desde já se afirma que os animais pastaram apenas por três ou quatro

diasejá não se encontram no locaL
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---Alvará de Licença de Funcionamento do Aterro em causa é o n.° 9/DRAI2O1 1 e o

DLR n.°29/2011/A, de 16 de agosto.

---Em anexo enviamos o Alvará de Licença de Funcionamento para realização de

Operações de Gestão de Resíduos e o Manual de Exploração. Onde é explícito que

o aterro sanitário do Nordeste é composto por uma única célula construída no aterro

com 0,5 ha e impermeabilizada, para deposição de resíduos não perigosos, onde se

incluem os Resíduos Sólidos Urbanos (RSLJ), ou equiparados na bolsa de resíduos,

não devendo por isso ser depositados resíduos provenientes de serviços de saúde e

de processos industriais.

---Embora naturalmente disponível para, querendo, prestar esclarecimentos

adicionais, entretanto despeço-me com os melhores cumprimentos.

---Seguidamente, o Sr. Vereador Rogério Frias pediu a palavra para ditar para a ata

o seguinte texto: O ora designado “denunciante” não remeteu qualquer documento

ao Ministério Público. Se o mesmo lá chegou foi através de outra entidade/instituição

para a qual o mesmo tenha sido enviado. Ademais o documento aqui presente nem

está acompanhado pelo respetivo aditamento (documento definitivo) o qual foi

remetido para a comunicação social, como bem se nota”.

---O Sr. Presidente da Câmara respondeu lamentando que o Sr. Vereador Rogério

Frias tente fugir às suas responsabilidades, uma vez que a própria jornalista do

Açoriano Oriental quando confrontou o Presidente de Câmara com a informação do

denunciante, que este próprio tinha informado aquele jornal que tinha avançado com

uma queixa ao Ministério Público. E que a própria Direção Regional do Ambiente

quando recebeu a notificação, esta informava que era para conhecimento e que a

denúncia tinha sido feita ao Ministério Público.

---A Câmara tomou conhecimento.

---DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS - ENVIO DE

ESCLARECIMENTO / ARTIGO 213.° DA LEI DO ORÇAMENTO DO ESTADO

PARA 2015

---Presente o ofício número trezentos e nove, de vinte e sete de fevereiro findo, da

Direção-Geral das Autarquias Locais, informando relativamente ao pedido desta

Autarquia no que se refere ao articulado no artigo 123.° da Lei do Orçamento do
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Estado para 2015, que o Município do Nordeste tem a obrigação legal de aplicação

das taxas máximas de IMI aprovadas para o ano de dois mil e treze e seguintes, não

podendo aplicar quaisquer isenções, sejam totais ou parciais neste imposto. Nas

restantes receitas, nomeadamente as relativas a taxas e preços, já poderá o

Município ter uma gestão mais flexível das mesmas, desde que com isso não ponha

em causa a trajetória de ajustamento prevista no Plano de Ajustamento Financeiro

apresentado.

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade lamentar o facto do

Plano de Ajustamento Financeiro assinado em dois mil e treze, não permitir,

infelizmente, aos munícipes do Nordeste beneficiarem da redução do lMl a aplicar às

famílias numerosas do Concelho, nos termos da Lei do Orçamento de Estado para o

correnteano.

---LIONS CLUBE DE NORDESTE — AGRADECIMENTO

---Presente um ofício com data de quatro de março corrente, do Lions Clube de

Nordeste, agradecendo a esta Câmara Municipal o apoio prestado na atividade de

rastreio à visão dos alunos das escolas do 1.0 ciclo deste Concelho, bem como por

toda a colaboração, disponibilidade e abertura que tem demonstrado perante aquela

instituição.

---A Câmara tomou conhecimento.

---CHEFE DO FAROL DO ARNEL — AGRADECIMENTO

---Presente um mail datado de seis de março corrente, do Chefe do Farol do AmeI,

agradecendo a disponibilidade e empenho desta Autarquia no embelezamento das

zonas envolventes do Farol.

—-A Câmara tomou conhecimento do presente agradecimento, o qual demonstra a

total disponibilidade da autarquia em colaborar sempre que solicitado e dentro das

suas possibilidades.

---JUNTA DE FREGUESIA DE ALGARVIA - PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE

VERBA

---Presente o ofício número onze, de seis de março corrente, da Junta de Freguesia
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de Algarvia, requerendo que o valor da primeira prestação estipulado no Acordo de

Execução assinado entre ambas as autarquias, sela acrescido de 30% do montante

global a transferir no corrente ano.

---Sobre o presente pedido, o Sr. Vereador Rogério Frias pediu a palavra para referir

que a possibilidade de conceder o adiantamento solicitado suscita várias dúvidas em

termos de enquadramento, por se considerar que os respetivos Vereadores não

entendem qual o significado atribuído a um “mero adiantamento”, quando se verifica

que o ofício da Junta de Freguesia não justifica o que está na base deste pedido,

ainda nem está decorrido o primeiro trimestre do ano, sendo assim prematuro,

intempestivo e inadequado, não havendo assim sustentabilidade para esta

concessão, não estando, em suma, o mesmo adiantamento previsto no Protocolo

celebrado entre o Município e a freguesia, então aprovado pela Câmara e

Assembleia Municipal. Ademais, conforme se nota, o documento não tem qualquer

informação técnica, administrativa ou financeira que lhe confira consistência que nos

leve a crer que tal adiantamento sela permitido.

---Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara disse não haver qualquer inconveniente

neste pedido, uma vez que foi apresentado pela referida Junta de Freguesia um

relatório de execução dos trabalhos previstos no Acordo de Execução, os quais

foram devidamente confirmados pela fiscalização deste Município.

—-A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria autorizar o pagamento do

adiantamento solicitado.

---Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara e os Srs. Vereadores Milton Borges

Pacheco Mendonça e Luís Dutra Borges.

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

MendonçadeSousa.

---CLUBE UNIÃO DESPORTIVA DE NORDESTE — PEDIDO DE APOIO 1

PARTICIPAÇÃO NO SÃO VICENTE CUP

---Presente uma carta do Clube União Desportiva de Nordeste, informando de que

receberam da Organização do São Vicente Cup um convite para participarem na

quarta edição do torneio de futebol infantil, intitulado “São Vicente Cup, no coração

da Laurissilva”, que se disputará entre os próximos dias um e quatro de abril, no
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concelho de São Vicente, ilha da Madeira

---Mais informa de que a referida deslocação é de grande importância em termos

desportivos, sociais e culturais, para o referido Clube e de enorme interesse público

para o concelho, na medida em que a participação num evento desta envergadura,

num quadro competitivo de carácter internacional, permite aos atletas um

desenvolvimento intenso das suas capacidades técnicas, táticas, individuais e

coletivas, e potencia a evolução competitiva e, consequentemente, permite o

desenvolvimento desportivo concelhio.

—-Assim, solicitam um apoio em espécie, correspondente a dezoito viagens no valor

de € 3.551,64 (três mil quinhentos cinquenta e um euros e sessenta e quatro

cêntimos), o qual será imprescindível para fazer face aos custos das respetivas

passagens, considerando as dificuldades financeiras do clube.

---Sobre o presente pedido, interveio o Sr. Vereador Rogério Frias para referir que o

Regulamento de atribuição de apoios a entidades e instituições, aprovado pela

Câmara e Assembleia Municipal, prevê um determinado montante para apoio

destinado às atividades do União de Nordeste, tratando-se de um pedido extra de

montante significativo. Disse ainda que a aprovação deste pedido poderá ser uma

situação pouco cautelar e que extravasa claramente os valores estipulados no

referido regulamento, bem como contraria o estipulado no mesmo, o qual não prevê

esta situação, abrindo-se assim a porta ao pagamento de viagens a todas

instituições culturais, na sua globalidade.

---Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara disse que o apoio solicitado não se

enquadra no âmbito de aplicação do Regulamento de Apoio à Mobilidade e

Intercâmbio Cultural, por se tratar de um evento de natureza exclusivamente

desportiva, nos termos do n.° 2 do artigo 2.° e demais normas do referido

regulamento, onde refere que o mesmo não abrange a formação académica e

profissional, estágios de natureza escolar e de formação profissional, bem como

atividades de natureza exclusivamente desportiva. —

---Face ao exposto, a Câmara deliberou, por maioria, nos termos do disposto na

alínea u) do n.° 1, do artigo 33.° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro, apoiar o

Uniâo Desportiva de Nordeste nos custos com a deslocação aérea dos seus atletas,

no escalão sub-12, à Ilha Madeira para participar no torneio internacional de futebol
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infantil “São Vicente CUP”, atribuindo, para o efeito, um subsidio no montante de €

3.551,64 (três mil quinhentos cinquenta e um euros e sessenta e quatro cêntimos),

correspondendo à aquisição de dezoito passagens aéreas, por ter em consideração

o seguinte:

---Tratar-se de uma deslocação verdadeiramente excecional, pois, em toda a história

do Concelho, nunca ocorreu um convite deste género para uma instituição

desportiva, em representação do município, participar num evento desportivo

internacional.

---Este evento permitir dezasseis jovens, com idade inferir a doze anos e sem

capacidade financeira para se deslocar pelos seus próprios meios, de participar

numa competição desportiva única e de carácter intemacional. É manifesto que o

próprio clube não tem condições para financiar a deslocação dos seus atletas. Neste

sentido, caso não fosse atribuído o solicitado apoio municipal, o clube teria de

recusar o convite com a consequente não participação dos seus atletas no evento.---

---É uma oportunidade única de representação e de divulgação, a larga escala, do

Concelho do Nordeste e das suas instâncias desportivas;

---Tratar-se de um projeto de enorme interesse público para o concelho, na medida

em que a participação num evento desta envergadura, num quadro competitivo de

carácter internacional, permite aos atletas da formação um desenvolvimento intenso

das suas capacidades técnicas e táticas, individuais e coletivas, e potencia a

evolução competitiva e, consequentemente, permite o desenvolvimento desportivo

concelhio;

---O próprio Presidente deste Município também foi convidado e irá marcar presença

no evento. Concretamente, irá moderar o fórum sobre o desporto que decorre

durante o evento. Nesta medida, também os próprios representantes técnicos do

União Desportiva do Nordeste irão beneficiar com esta participação pois o colóquio

que realizará durante o evento, e que é acreditado pelo Instituto do Desporto e

Juventude de Portugal, irá certamente valorizar a sua formação técnica o que terá

impacto positivo na formação a ser ministrada aos seus atletas.

---Os Municípios de Nordeste e de São Vicente são municípios geminados. A

geminação dos municípios tem por objetivo o estreitar das relações pessoais e

institucionais, proporcionando a recíproca mobilidade das suas populações e o
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intercâmbio entre entidades culturais, desportivas e recreativas, onde se propicia a

troca de experiências adquiridas e a divulgação dos respetivos patrimónios culturais,

fomentando a coesão regional e a identidade cultural. Ora, este convite permite, uma

vez mais, o estreitar de laços pessoais e institucionais entre os Municípios do

Nordeste e o de São Vicente, na Ilha da Madeira, proporcionando condições

privilegiadas de aprendizagem não formal aos seus jovens, o conhecimento das

diversas regiões, a compreensão da sua evolução histórica, o contacto direto com

uma realidade que lhes é desconhecida e a relação com outros jovens, com outra

cultura, que falam uma língua estrangeira e permite, ainda, a troca de experiências.

Aliás, muitos destes jovens ainda não tiveram a oportunidade de viajar de avião e,

tão pouco, de sair da Ilha de são Miguel, o que certamente condiciona a sua

aprendizagem. É, assim, um dever do município, dentro da sua competência e

capacidade, apoiar atividades e eventos desta natureza, onde seja evidente a mais-

valia para o concelho e a sua população.

—-Por fim, todas as demais despesas, à exceção das inerentes à deslocação aérea

dos atletas, serão assumidas, integralmente, pela entidade organizadora deste

evento.

---Tudo isto permite o desenvolvimento pessoal e desportivo dos atletas

participantes, a divulgação do município e o estreitar de laços institucionais com o

município “irmão” de São Vicente. Assim, a participação do União Desportiva do

Nordeste no referido evento, com todas as vantagens e mais valias supra descritas,

estava apenas dependente do apoio a conceder pela Autarquia para fazer face à

respetiva deslocação. O custo com este apoio é manifestamente adequado e

proporcional face ao respetivo benefício e ao interesse público subjacente.

-—Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara e os Srs. Vereadores Milton Borges

Pacheco Mendonça e Luís Dutra Borges.

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

MendonçadeSousa.

---DIREÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS - ATUALIZAÇÃO DA TAXA DE

JURO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DO PAEL

—-Presente um mail, datado de dez de março corrente, da Direção-Geral do Tesouro
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e Finanças, informando em resposta ao ofício desta Câmara Municipal, número•

quatrocentos noventa e oito, de quatro do referido mês, que as taxas de juro do

empréstimo concedido por aquela Direção-Geral a este Municipio, no âmbito do~

Programa de “Apoio à Economia Local — PAEL”, são fixadas na data de cada~

desembolso, correspondendo as mesmas ao custo de financiamento da República

Portuguesa, de acordo com a cotação a obter junto da Agência de Gestão da~

Tesouraria e da Dívida Pública, acrescido de um spread de 15 pontos base,

conforme estabelecido no ponto 2. da cláusula quinta do contrato de empréstimo.

---Em função do exposto, resulta que as taxas de juro, fixadas na data de cada

desembolso, se mantêm constantes até final do empréstimo, não prevendo o citado

contrato de empréstimo qualquer atualização das mesmas.

---A Câmara tomou conhecimento.

---CONCURSO PÚBLICO PARA A CESSÃO DA EXPLORAÇÃO DO

ESTABELECIMENTO DA HOSPEDARIA DENOMINADA SÃO JORGE, NESTA SE

INCLUINDO DO MOINHO DA RIBEIRA DO GUILHERME — RELATÓRIO

FINALIADJUDICAÇÃO

---Presente o Relatório Final do concurso designado em epígrafe, elaborado pelo

respetivo júri.

---A Câmara após ter apreciado o presente Relatório, deliberou por maioria, o

seguinte:

---1. Concordar com o referido Relatório:

---2. Adjudicar a cessão da exploração do estabelecimento da Hospedaria São Jorge,

nesta se incluindo o Monho da Ribeira do Guilherme, à Nordeste Ativo E.M.S.A, pelo

prazo de três anos, em conformidade com as condições estabelecidas no Programa

de Concurso e no Caderno de Encargos, mediante o pagamento de uma

mensalidade de € 15,00 (quinze euros), durante o referido prazo;

---Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara e os Srs. Vereadores Milton Borges

Pacheco Mendonça e Luís Dutra Borges.

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

MendonçadeSousa.
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---CONCURSO PÚBLICO PARA A CESSÃO DA EXPLORAÇÃO DO

ESTABELECIMENTO DA HOSPEDARIA DENOMINADA SÃO JORGE, NESTA SE

INCLUINDO DO MOINHO DA RIBEIRA DO GUILHERME — APROVAÇÃO DA

MINUTA DO CONTRATO

---Presente a minuta do contrato do concurso designado em epígrafe.

---A Câmara após ter analisado o presente documento, deliberou aprová-lo, por

maioria, tendo seguidamente rubricado todas as suas páginas.

---Mais foi deliberado enviar um exemplar da referida minuta do contrato à

concorrente adjudicatária, para ela se pronunciar no prazo de cinco dias úteis.

---Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara e os Srs. Vereadores Milton Borges

Pacheco Mendonça e Luís Dutra Borges.

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

Mendonça de Sousa.

---GABINETE DE APOIO À COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO REGIONAL

DOS AÇORES - NOTICIA/PROGRAMA RECUPERAR

---Presente um mail, datado de dezoito de fevereiro findo, do Gabinete de Apoio à

Comunicação Social do Governo Regional dos Açores, dado conta da nota de

imprensa relativa ao Programa Recuperar.

---A Câmara tomou conhecimento.

---GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA — INFORMAÇÃO 1 APOIO AO

AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS DA LOMBA DA PEDREIRA

---Presente uma informação, datada de quatro de março corrente, subscrita pela

Secretária de Apoio Pessoal à Presidência, Dra. Vânia da Graça Araújo Ferreira,

informando no seguimento do apoio solicitado pelo Chefe do Agrupamento dos

Escuteiros da Pedreira, o orçamento necessário para a festa de comemoração do

aniversário daquele Agrupamento.

---Sobre o pedido, interveio o Sr. Vereador Rogério Frias para referir que o

Regulamento de atribuição de apoios a entidades e instituições já previu a atribuição

de um montante para apoio a atividades deste agrupamento de escuteiros, tendo o

mesmo sido aprovado pela Câmara e Assembleia Municipal. Ademais está aqui
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aberto um precedente grave, pois trata-se de pagar um “beberete”, não estando

prevista a realização de qualquer atividade nesse dia, apenas o aniversário dos

escuteiros, abrindo-se também deste modo outra porta ao pagamento de beberetes a

todas instituições, notando-se que o mesmo não está previsto no regulamento

respetivo. Face a estas omissões e redundâncias o Sr. Vereador disse que a votação

dos Vereadores do PSD ia ser a abstenção.

---Em resposta, o Sr. Presidente disse tratar-se de um apoio extraordinário e que até

tinha competência para autorizar a realização desta despesa, mas como defende

que assuntos desta natureza devem ser claros e evidentes, achou por bem submete-

lo à aprovação deste órgão, situação esta que não acontecia com o anterior

executivo.

---Acrescentou ainda que percebe a surpresa do Sr. Vereador Rogério Frias em

relação a estes assuntos virem a reunião de câmara, pois no anterior executivo, este

tipo de apoio era dado, mas nunca de forma clara e justificada e abertamente como

tem sido ao longo deste executivo.

---Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara e os Srs. Vereadores Milton Borges

Pacheco Mendonça e Luís Dutra Borges.

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

Mendonça de Sousa.

---GABINETE DE ~oio À PRESIDÊNCIA - INFORMAÇÃO 1 PEDIDO DE

TRANSPORTE

---Presente uma informação, datada de dezoito de fevereiro findo, subscrita pela

Secretária de Apoio Pessoal à Presidência, Dra. Vânia da Graça Araújo Ferreira,

informando que no seguimento da visita dos alunos da cidade de Toronto, no

Canadá ao Concelho do Nordeste, agendada para os dias dezassete e vinte de

março corrente, foi solicitado à Escola Profissional de Nordeste a cedência do seu

autocarro para transportar os mesmos nas datas referidas e com um percurso pré-

determinado, tendo a resposta sido negativa atendendo a que as datas pretendidas

coincidem comoperíododeaulas.

---Mais informa que perante aquele cenário, solicitou orçamento para prestação do

serviço em questão, tendo das empresas convidadas, a Empresa Caetano Raposo e
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Pereira, a que apresentou a proposta de menor valor.

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria adjudicar a prestação do

serviço à Empresa Caetano Raposo e Pereira, no valor de € 900,00 (novecentos

euros), por ser a proposta economicamente mais vantajosa.

---Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara e os Srs. Vereadores Milton Borges

Pacheco Mendonça e Luís Dutra Borges.

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

Mendonça de Sousa. —

---SERVIÇO DE PATRIMÓNIO - INFORMAÇÃOICEDÊNCIA DE MOBILIÁRIO

---Presente a informação referenciada em epígrafe, datada de dez de março

corrente, subscrita pela Assistente Técnica, Regina Medeiros, informando que os

bens solicitados pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do

Nordeste, encontram-se na integra amortizados no Património, sendo o seu valor

real contabilístico de zero euros, e de que a sua cedência carece de aprovação deste

órgão, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo ‘19.°do Regulamento do Inventário e

Cadastro do Património desta Câmara Municipal.

---A Câmara, deliberou, por unanimidade autorizar a cedência do mobiliário

solicitado, nomeadamente um maple e um sofá, registados no Património com os

números cinquenta e dois e cinquenta e três, respetivamente.

---SECÇÃO DE EXPEDIENTE — INFORMAÇÃO IPROJETO DE REGULAMENTO

PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS DO ENSINO

SUPERIOR

---Presente a informação subordinada ao assunto designado em epígrafe, subscrita

pela Coordenadora Técnica da Secção de Expediente, Maria de Deus Pacheco de

Meio Franco, cujo conteúdo a seguir se transcreve:

---“Na reunião ordinária desta Câmara Municipal, realizada no dia cinco de janeiro do

corrente ano, foi deliberado submeter a apreciação pública o projeto de regulamento

referenciado em epígrafe, pelo prazo de trinta dias úteis, através de publicação na 2.~

série do Diário da República, sem prejuízo de outras formas de publicidade previstas

na lei, nos termos do disposto no artigo 118.° do Código do Procedimento
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Administrativo aprovado pelo Decreto-Lei n.° 442/91, de 15 de novembro, com as

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 6/96, de 31 de janeiro.

---O referido prazo terminou no dia nove de março corrente, sem que tivesse

chegado a estes Serviços quaisquer sugestões visando a alteração do documento

oraemapreciaçâo. —

---Assim sendo, o Regulamento em questão encontra-se em condições de ser

aprovada pela Câmara Municipal e, posteriormente, pela Assembleia Municipal’.-—-—

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, submeter o referido

Projeto de Regulamento a aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do

disposto na alínea b), do n.° 1 do artigo 25.° e alínea ccc) do n.° 1 do artigo 33°,

ambos da Lei n.° 7512013, de 12 de setembro.

---REGULAMENTO INTERNO DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS DE

PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO

NORDESTE

---Presente o Regulamento referenciado em epígrafe, o qual tem por objetivo

promover a segurança e a saúde na utilização dos Equipamentos de Proteção

Individual de uso temporário a utilizar em tarefas especificas, estabelecer um quadro

de referência para o vestuário de trabalho, e determinar as normas que disciplinam a

sua aquisição, distribuição, utilização, duração e manutenção.

---A Câmara, deliberou por unanimidade aprovar o presente regulamento nos termos

do disposto na línea k) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.-

---PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO SOCIAL A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA

MUNICIPAL DO NORDESTE E A CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

---Presente o protocolo referenciado em epígrafe, o qual tem por objeto a

concretização do processo de cooperação entre esta Câmara Municipal e a Cruz

Vermelha Portuguesa — Centro Humanitário de 5. Miguel para incremento de

atividades de interesse municipal e de natureza social, nomeadamente:

--a) O desenvolvimento do associativismo social; —

--b) A prestação de serviços de saúde pública e de assistência sanitária a estratos

sociais desfavorecidos;

Nordeste, 16 de março de 2015

Página 15 de 18



Câmara Municipal do Nordeste

---c) Apoiar a melhoria das condições logísticas e criação de condições para a

concretização do Plano de Atividades da Cruz Vermelha Portuguesa - Centro

Humanitário de São Miguel.

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade aprovar o presente

protocolo.

---RESOLUÇÃO N.° 3012015, DE 26 DE FEVEREIRO — APROVA O

REGULAMENTO DE ACESSO ÀS PRIORIDADES DE INVESTIMENTO DO P0

AÇORES 2020 FINANCIADAS PELO FUNDO ESTRUTURAL DE

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

---Presente a Resolução n.° 30/2015, de 26 de fevereiro, a qual aprova o

regulamento de acesso às prioridades de Investimento do P0 Açores 2020

financiadas pelo fundo europeu de desenvolvimento regional (FEDER), define as

condições gerais de acesso e de atribuição de financiamento às candidaturas ao

programa, no quadro da regulamentação comunitária, nacional e regional aplicável,

apoiando os beneficiários no acesso aos financiamentos FEDER previstos no

programa operacional.

---A Câmara tomou conhecimento.

---DESPACHO N.° 54612015, DE 10 DE MARÇO — COMPOSIÇÃO DO CONSELHO

REGIONAL DA CULTURA

—-Presente o Despacho referenciado em epígrafe, o qual nomeia os membros do

Conselho Regional da Cultura, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 6.°,

conjugado com o disposto no artigo 4.° e no n.° 1 do artigo 5.° do Decreto

Regulamentar Regional n.° 6/2014/A, de 28 de março e do disposto no ponto H) do

n.° 1 do artigo 4.° do anexo 1 do Decreto Regulamentar Regional n.° 8/2013/A, de 17

de julho.

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade congratular-se pelo

facto do Vice-Presidente deste Municipio, Sr. Milton Borges Pacheco Mendonça

integrar o referido Conselho, bem como manifestar os melhores sucessos no

desempenho das suas funções em prol da uma cultura mais ativa e reconhecida na
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Região Autónoma dos Açores, sendo esta nomeação uma demonstração do peso

político que o Municipio do Nordeste tem tido na Região.

---INFORMAÇÕES DO VEREADOR EM REGIME DE TEMPO INTEIRO, SR. LUÍS

DUTRA BORGES, NO ÂMBITO DAS DECISÕES QUE PROFERIU NO USO DA

COMPETÊNCIA QUE LHE FOI SUBDELEGADA PELO PRESIDENTE DA

CÂMARA MUNICIPAL, SOBRE:

---Comunicação Prévia

---Construção de moradia — Paulo Roberto Pereira Soares, freguesia de Nordeste.-—-

---Licenciamento de Obras Particulares

---Alteração e recuperação de moradia para adaptação a empreendimento turístico

na modalidade de casas de campo (Casa da Vista) — Bruno & João Soares, Lda,

lugar de Lomba da Pedreira, freguesia de Nordeste;

---Alteração e recuperação de moradia para adaptação a empreendimento turístico

na modalidade de casas de campo (Casa do Miradouro) — Sara & João Arruda, Lda,

lugar de Lomba da Pedreira, freguesia de Nordeste;

---Alteração e recuperação de moradia para adaptação a empreendimento turístico

na modalidade de casas de campo (Casa do Arco) — Bruno & João Soares, Lda,

lugar de Lomba da Pedreira, freguesia de Nordeste;

---Alteração e recuperação de moradia para adaptação a empreendimento turístico

na modalidade de casas de campo (Casa Escondida) — Sara & João Arruda, Lda

lugar de Lomba da Pedreira, freguesia de Nordeste;

---Ampliação de moradia de ocupação sazonal — Victor Manuel Brasil Pacheco,

freguesia de Santo António de Nordestinho.

---BALANCETE — RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

---Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia dez de março corrente,

tendo a Câmara tomado conhecimento que o saldo disponível era:

---Operações Orçarnentais - € 1.753.969,86 (um milhão setecentos cinquenta e três

mil novecentos sessenta e nove euros e oitenta e seis cêntimos);

---Operações não Orçamentais - € 66.601,94 (sessenta e seis mil seiscentos e um

euros e noventa e quatro cêntimos).
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---E por não haver mais nada a tratar e sendo doze horas e quinze minutos, o Sr.

Presidente declarou em nome da Lei, encerrada a reunião pelo que de tudo para

constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e por mim,

frUO~~ o& ~124n~-~ PCLC&Lt4a ct JktLs ~c~twY que a

redigi e subscrevi.

CL
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