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Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.°39

---Aos trinta 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

---ATADA REUNIÃO ANTERIOR —--—-------- —--—

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

qual foi aprovada, por unanimidade.--—--—--—----------— —--—-

— ——----——--ANTES DA ORDEM DO DIA ——--

---O Sr. Vereador Milton Mendonça pediu a palavra para informar que no seguimento

do convite recebido do Instituto Politécnico de Lisboa, esteve presente em

representação deste Municipio, na cerimónia de atribuição do título de “Especialista

Honoris Causa ao ilustre mestre Organeiro Dinarte Machado, natural deste

Concelho, que teve lugar na Escola Superior de Lisboa.

---Disse tratar-se de um momento digno de registo, onde para além de ser

homenageado um nordestense de reconhecido nome, pelo percurso da sua vida

profissional dedicado à cultura, na preservação do património cultural musical, dos

Açores, em Portugal Continental e um pouco por várias partes do mundo, e

agraciado por diversas entidades governamentais, destacando se a condecoração

com a Comenda da Ordem de Mérito da Presidência da República, foi também um

momento de onde se falou do Nordeste.——— — —
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---Na ocasião, foi inaugurado o novo órgâo da Escola Superior de Música de Lisboa,

construído e oferecido pelo já referido mestre organeiro Dinarte Machado.

---Referiu ainda que, aproveitando a oportunidade da sua permanência em Lisboa

reviu algumas ideias na área do Turismo, que eventualmente poderão ser úteis para

implementar no nosso concelho.

---Seguidamente, interveio o Sr. Presidente da Câmara para informar que o Sr.

Diretor Regional da Cultura, a pedido desta Câmara Municipal, promoveu no

passado dia vinte e sete de março, no Centro Municipal de Atividades Culturais, uma

sessão de esclarecimento sobre os apoios disponibilizados por aquela direção

regional, a qual teve a aderência de todas as instituições do Concelho.

---Os presentes foram elucidados sobre os programas de apoio à atividade cultural

direcionados para as Filarmónicas, bem como do novo regime jurídico que

regulamenta os apoios a conceder aos agentes que desenvolvam atividades culturais

consideradas de relevante interesse para a Região, nomeadamente nas áreas do

audiovisual, multimédia, artes performativas e visuais, património cultural e ainda

sobre custos de edição de obras culturais e bolsas de estudo de formação e de

criação.

---O Sr. Presidente referiu a relevante importância destes apoios para as instituições

do Concelho, aproveitando para informar que ao abrigo do Prorural, nos últimos

dezoito meses, foram investidos no Concelho do Nordeste mais de quatrocentos

vinte e um mil euros, em projetos nas áreas da cultura, desporto e turismo.

---Fez ainda menção à inauguração das obras de melhoramento dos campos de

futebol da Algarvia e Salga, neste concelho, as quais consistiram na colocação de

piso sintético, de novas redes de vedação, pintura de toda a infraestrutura e

beneficiação dos serviços de apoio.

---As obras tiveram o apoio do PRORURAL, da Câmara Municipal do Nordeste e da

Direção Regional do Desporto, através do Serviço de Desporto de São Miguel,

permitindo em melhores condições físicas, a prática do desporto em diversas

modalidades, inclusive a do ténis.

ORDEM DO DIA
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-—JUNTA DE FREGUESIA DE NORDESTE - PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE

VERBA/ACORDO DE EXECUÇÃO — — —-—

---Presente o oficio número vinte e dois, de treze de março corrente, da Junta de

Freguesia de Nordeste, requerendo que o valor da primeira prestação estipulado no

Acordo de Execução assinado entre ambas as autarquias, seja acrescido de 30% do

montante global a transferir no corrente ano. —

---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 Luis Dutra Borges. —------—---- —

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

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

—-SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE NORDESTE — PEDIDO DE ISENÇÃO DE

TAXAS! COMUNICAÇÃO PRÉVIA N.° 212014 — —----—--

---Presente um ofício número cento e setenta e sete, de dezoito de março corrente,

da Santa Casa da Misericórdia de Nordeste, solicitando a isenção referente ao

pagamento da taxa da admissão da comunicação prévia, no montante de € 953,87

(novecentos cinquenta e três euros e oitenta e sete cêntimos), respeitante à obra de

substituição da cobertura do edifício do antigo lar sito à Rua António Alves de

Oliveira, n.° 2 freguesia de Nordeste.-— —

—-Considerando que este Município em 2013, pela mão do anterior executivo aderiu

ao Plano de Ajustamento Financeiro para obter de forma legal um empréstimo pelo

PAEL e Reequilíbrio Financeiro para reequilíbrio das respetivas contas.----—---—-—

—De acordo com o Reequilibrio Financeiro e do PAEL o Município tem a obrigação

legal de otimização da receita — ————---- —--——--—

---Atendendo às exigências promovidas pela fiscalização por parte da própria

Direção Geral das Autarquias Locais, importa relembrar das dificuldades que o

Municipio tem encontrado para justificar os desvios que tem tido no cumprimento do

Plano de Ajustamento Financeiro em prol dos apoios não contemplados do

documento por imposição do anterior executivo. —--— — —-

---Considerando que as obras iniciaram-se no ultimo semestre de 2013, sem
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participação à Câmara Municipal do Nordeste. —

---E após iniciar as obras, participaram ao Município uma obra de escassa relevância

urbanística, como a mesma não se enquadrava em obras de escassa relevância,

procederam a uma comunicação prévia.

---Considerando a importância da referida instituição para o Município, e a

preocupação social que esta tem para o Concelho e para os Nordestenses.

---Atendendo aos apoios que este Município tem promovido pelos motivos acima

indicados à Santa Casa da Misericórdia de Nordeste.

---Face ao exposto, delibera a Câmara, por maioria, aprovar a redução em 75% do

pagamento da taxa no montante de € 953,87 (novecentos cinquenta e três euros e

oitenta e sete cêntimos), referente ao valor da admissão da comunicação prévia da

obra de substituição da cobertura do edifício do antigo lar, sito à Rua António Alves

de Oliveira, n.° 2, freguesia de Nordeste.

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

Pacheco Mendonça e Luís Dutra Borges.

---Votou contra o Sr. Vereador Rogério Cabral de Frias.

---Antes de ser dado início à votação do presente assunto, a Sra. Vereadora Sara

Sousa comunicou que, nos termos do disposto no artigo 44.°, n.° 1, alínea a) e 45.°

do Decreto- Lei n.° 442/91, de 15 de novembro se encontrava impedida de participar

no mesmo, por nele ter interesse como representante da Santa Casa da Misericórdia

de Nordeste, da qual é Secretária-Geral.

——De seguida, a Sra. Vereadora ausentou-se da sala, conforme preceitua o artigo

55°, n.° 6 da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro.—

---CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS CIVIL, PREDIAL, COMERCIAL E

CARTÓRIO NOTARIAL DE NORDESTE

—-Presente o ofício número setenta, de vinte e três de março corrente, da

:C0n5~~ató~ dos Registos Civil, Predial, Comercial e Cartório Notarial de Nordeste,
!esclarecendo no seguimento do ofício desta Câmara Municipal, numero seiscentos e

trinta, de dezanove do mesmo mês, que aquela Conservatória sempre se mostrou e

continuará disponível para a organização dos processos pré-registral, desde que não

ponha em causa o seu normal funcionamento, atendendo ao volume de serviço
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existente em determinados períodos e ao número de funcionários em exercício de

funções -~-—-—-~—--—-——------—---——~-

-—Mais informa que a realização daquele e demais serviços pela Conservatória, é

pautada pelo escrupuloso respeito do principio da igualdade, constitucionalmente

consagrado, ou seja, nenhum interessado é privilegiado, beneficiado ou prejudicado
em razão da sua instrução, situação económica, condição social ou quaisquer outras.

---Informa ainda que o ánus em questão está sujeito a registo obrigatório no prazo de

dois meses a contar da data em que tiver sido titulado, nos termos do n.° 1 do artigo

8.° D do Código do Registo Predial. A promoção do seu registo fora daquele prazo
determina o pagamento acrescido de quantia igual. Por este motivo, em períodos em

que a Conservatória não pode garantir que o respetivo processo pré-registral vai ser
concluído em tempo útil, informa os interessados para recorrerem a profissionais

habilitados par realização de tal estudo.— —-----— —

—-Salienta que o relacionamento com o público é cordial e é extensa a lista dos

serviços prestados, sendo o relativo ao processo pré-registral necessariamente
residual —-—-——-— — —

—-No desempenho das suas funções, a atuação dos funcionários é orientada para a

satisfação das necessidades dos cidadãos e carateriza-se pelo cumprimento das
normas deontológicas, orientações superiores e legislação aplicável e nunca por

quaisquer outras motivações, receios ou pressões. — ——-------—

—A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, o seguinte:—--————
—Manifestar a sua insatisfação no que conceme à recusa de elaboração dos

processos pré-registral do ónus de inalienabilidade, por parte da Conservatória dos

Registos Civil, Predial, Comercial e Cartório Notarial do Nordeste, pedido de acordo

com o Decreto Legislativo Regional que estipula os apoios à habitação degradada,

promovidos pela Direção Regional da Habitação.——- —

---Lamentar ainda os argumentos de caducidade dos prazos, uma vez que existem

sessenta dias para o titular da habitação proceder ao registo, estando a própria

Direção Regional da Habitação disponível para emitir novas declarações de registo

de ónus com datas atualizadas para prevenir possíveis caducidades-——----———-—
—-Isto é uma demonstração da proximidade que o Município tem tido com as

populações do Nordeste, em especial com os mais fragilizados socialmente.
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Infelizmente outros serviços públicos não demonstram a mesma vontade de

colaborar em prol de uma maior inclusão social no Concelho.

---Esta recusa da Conservatória do Nordeste obriga a custos acrescidos por parte

dos munícipes, uma vez que terão que se deslocar à Povoação ou Ribeira Grande

para os mesmos serviços ou procurar entidades privadas com custos acrescidos nos

transportes e na prestação dos serviços. —

---A Câmara deliberou ainda apoiar no transporte dos munícipes que demonstrem

necessidade de se deslocarem para obtenção do referido registo do ónus de

inalienabilidade, em conformidade com o solicitado pela Direção Regional da

Habitação.

---RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS ESPAÇOS TIC - 2.°

SEMESTRE DE 2014

-—Presente o relatório referenciado em epígrafe, elaborado pela assistente Técnica

Ana Isabel Botelho, responsável pelos espaços de lntemet deste Concelho, no

seguimento de uma vistoria efetuada aos mesmos.

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade congratular os

responsáveis pelos atuais projetos desenvolvidos nos Espaços TIC do Concelho.

---PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES E

A ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES -

PROGRAMA OPERACIONAL DOS AÇORES 2014-2020

---Presente o protocolo referenciado em epígrafe, celebrado em nove de fevereiro

findo, o qual estabelece o valor a repartir por cada Municipio da Região Autónoma

dos Açores, no âmbito do Programa Operacional dos Açores 2014-201 0, bem como

os eixos definidos no mesmo programa comunitário e ainda o montante a executar

por anuidade.

---A Câmara tomou conhecimento.

---PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICIPIO DO

NORDESTE E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS

VOLUNTÁRIOS DO NORDESTE

Nordeste, 30 de março de 2015
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-- Presente o protocolo referenciado em epígrafe, o qual estabelece as regras de

colaboração entre ambas as entidades, bem como fixa a contrapartida financeira a

assumir por esta Câmara Municipal no âmbito do cumprimento dos deveres e

obrigações da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Nordeste.------

-—Sobre o presente assunto interveio o Sr. Vereador Rogério Frias para referir que

não estavam reunidas as condições para que uma boa votação fosse efetivada. O

assunto carece de elementos de suporte demonstrativo de que estamos perante um
Protocolo que defenda os interesses do Município Trata-se isso sim, de mais um

Protocolo que, em função da ausência de apresentação de demonstração técnica

financeira que evidencíe a sua real viabilidade, poderá induzir-nos a todos em erro,

suscitando deste modo dúvidas o seu modo de interpretação e explicitação clara,

pelo que face à elaboração e apresentação de Protocolos com este figurino os

Vereadores do PSD são obrigados por força da ética e da boa transparência a

absterem-sedeosvotar.--------- —-----

---Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara disse que o presente protocolo vinha

acompanhado da informação financeira, nomeadamente cabimento orçamental,

compromisso e fundos disponíveis, tendo o Sr. Vereador Rogério Frias dito que não

se estava a referir a esses documentos, mas sim aos pressupostos que tiveram na

base do montante global protocolado. — —

—Face à dúvida suscitada, o Sr. Presidente discriminou o valor de cada uma das

ações a levar a efeito ao abrigo do presente protocolo, tendo por base os valores
com idênticas prestações de serviço em anos anteriores, assim temos:—-------—------

—Nadador salvador para apoio à época balnear na Piscina da Boca da Ribeira e

Praia do Lombo Gordo - € 9.500,00 (nove mil e quinhentos euros); —---—

—Cinco transportes a efetuar pela viatura da Associação, para apoio a diversas

atividades, nomeadamente campos de férias, deslocação de diversos agrupamentos

- € 2.000,00 (dois mil euros);— — —-- —

---Limpeza de Caminhos, incluindo o da Sra. do Pranto, na época da quaresmal e

ainda o recinto onde se realizam as festas do Nordeste -€3.000,00 (três mil euros);-

---Serviço de ambulância para apoio às Festas do Concelho e diversas atividades

desportivas - € 2.000 00 (dois mil euros). —--- — —

---Acrescentou ainda que o pagamento das referidas verbas será efetivada mediante
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um relatório da atividade realizada e devidamente comprovada e fiscalizada pelos

serviços da autarquia, lamentando os argumentos inválidos do PSD para não

assumir a concordância neste apoio de enorme interesse para o município, e

consequente apoio à instituição em causa.

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

protocolo. —

---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.

---DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO - INFORMAÇÃOIPLANO DE FORMAÇÃO

PARA 2015

-—Presente uma informação do Eng.° Miguel Pereira, enviando uma proposta de

formação para o corrente ano, a ministrar ao pessoal colocado na Autarquia ao

abrigo do Programa Recuperar.

---A Câmara tomou conhecimento.

---PROPOSTA - DISSOLUÇÃO DA GESTHIDRO II — GESTÃO DE RECURSOS

HIDROENERGÉTICOS, LDA

---Presente a proposta referenciada em epígrafe, subscrita pelo Sr. Presidente da

Câmara, cujo conteúdo a seguir se transcreve:

-—“Por deliberação da Assembleia Municipal de 22 de maio de 2002 foi deliberado

criar a Sociedade por quotas “GESTHIDRO II — GESTÃO DE RECURSOS

HIDROENERGÉTICOS, LDA”, com o capital social de € 50.000,00 (cinquenta mil

euros).--—

---A sociedade foi constituída e registada na Conservatória do Registo Comercial de

Nordeste, pela Ap.03120040304, sendo sócios da mesma, a GESTHIDRO —

GESTÃO DE RECURSOS HIDROENERGÉTICOS, LIMITADA, NIPC 503280054,

com sede no lugar de Cabanas, freguesia de Dume, concelho de Braga, titular de

uma quota social, no valor nominal de € 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos

euros), José de Assenção da Silva Borges, NIF 155542141, casado sob o regime da
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comunhão geral com Arminda da Silva Prata, residente em Santo António, Martim,

titular de uma quota social, no valor nominal de € 5.500,00 (cinco mil e quinhentos

euros) e o Município do Nordeste com uma quota social no valor nominal de €

5.000,00 (cinco mil euros). — — — —----- —--—

—A referida sociedade tem como objeto, a gestão, exploração e construção de

recursos hidroenergéticos. — — — —-—

---A sociedade nunca exerceu qualquer atividade, nunca procedeu ao depósito dos

documentos de Prestação de Contas, porque nunca os teve, não tem e nunca teve

qualquer trabalhador.- — —--------

---Não tem qualquer ativo e segundo julga saber não tem nenhum passivo. —-

---Nos termos do artigo 4.°, n.° 1, alínea c) do Regime Jurídico dos Procedimentos

Administrativos de Dissolução e Liquidação de Sociedades Comerciais é permitido a

qualquer sócio iniciar o procedimento administrativo de dissolução quando, entre

outros, a sociedade não tenha exercido qualquer atividade durante 2 anos

consecutivos.---—----- —------- — —-------

---Verificando-se este requisito dúvidas não restam que a sociedade deverá ser

dissolvida. ——---- —--—-------—-——-----— —------- —----------

---Considerando, o disposto no artigo 61.°, da Lei n.° 50/2012, de 31 de Agosto, o

Regime Jurídico dos Procedimentos Administrativos de Dissolução e de Liquidação

de Entidades Comerciais e, ainda, que a criação da referida Sociedade foi autorizada

pela Assembleia Municipal, levo o assunto à consideração da Câmara Municipal,

para efeitos de propor ao órgão deliberativo a dissolução da GESTHIDRO II —

GESTÃO DE RECURSOS HIDROENERGÉTICOS, LDA”, considerando os

fundamentos acima descritos.-------- — — —--—---- —---------

—A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria concordar com a presente

proposta e submete-la à aprovação da Assembleia Municipal nos termos das

disposições acima transcritas. —---- — —----- —-——--

---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 Fnas e Sara Raquel

MendonçadeSousa. —-----—----- — —---- —

Nordeste, 30 de março de 2015 —_______
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---PROPOSTA — DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO SR. PRESIDENTE DA

CÂMARA NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DO CARTÃO MUNICIPAL DAR VIDA

AOS ANOS

---Presente a proposta referenciada em epígrafe, subscrita peTo Sr. Presidente da

Câmara, cujo conteúdo a seguir se transcreve:

---“No âmbito do Regulamento do Cartão Municipal “Dar Vida aos Anos”, de acordo

com o n°1 do artigo 7.°, compete à Câmara Municipal a atribuição do cartão, salvo

se trate de competência delegada no Presidente da Câmara Municipal.

---Neste sentido, e não obstante a competência conferida na alínea v) do artigo 33.°

da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, que prevê a participação e a prestação de

apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, ter sido delegada no Sr. Presidente

da Câmara Municipal, em reunião de Câmara Municipal, datada de 25 de outubro de

2013, para que não restem quaisquer dúvidas nesta matéria, proponho que se

delibere aprovar, de forma expressa, a delegação da competência prevista no artigo

7.°, n.° 1, do referido regulamento de atribuição do Cartão Municipal “Dar Vida aos

Anos”, no Sr. Presidente da Câmara Municipal.”

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria aprovar a referida

proposta.

—-Mais foi deliberado aprovar a presente deliberação 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.

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

Pacheco Mendonça e Luis Dutra Borges.

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

MendonçadeSousa.

---BALANCETE — RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

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

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

---Operações Orçamentais -€1.956.388,08 (um milhão novecentos cinquenta e seis

mil trezentos oitenta e oito euros e oito cêntimos);

---Operações não Orçamentais - € 85.262,70 (oitenta e cinco mil duzentos sessenta
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e dois euros e setenta cêntimos)..

---E por não haver mais nada a tratar e sendo onze horas e quarenta 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,
~ Ç~~c1-ua oL J’u~ta lcivwta que

aredigiesubscrevL------ — —-----— — — —

Nordeste, 30 de março de 2015
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