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Assembleia Municipal do Nordeste

ATA N.°7

---Aos trinta dias do mês de setembro, do ano de dois mil e catorze, na freguesia da

Salga, edifício do Centro de Atividades Culturais e Recreativas, pelas dezoito horas,

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

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

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

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

Meio, isabel da Conceição Alvernaz MeIo Oliveira, Nemésia de Jesus da Silva
Medeiros em substituição de Auditon Manuel de MeIo Moniz, Cláudio Ernesto Borges

Botelho, Paulo César Pereira Pacheco, Marco Paulo Rebelo Mourão, José Octávio

Raposo de Medeiros em substituição de Antônio Fernando Pacheco de Sousa, Natália

Barbosa Abreu em substituição de Nélia Moniz Vaz, João de Deus Furtado Amaral,

Zélia de Fátima Silva Amaral Teixeira e Nuno Jorge Duarte Amaral.-------------------

---Por força do disposto no n.° 2 do artigo 42.° da Lei n.° 169/99, de 18 de setembro,
estiveram presentes os Srs. Luís Jorge Borges Fernandes, Presidente da Junta dei

Freguesia de Nordeste, António Miguel Borges Soares, Presidente da Junta de~
Freguesia de Lomba da Fazenda, José Miguel de Medeiros Mendonça, Presidente da

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

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

Fátima Barbosa Cabral Mestre, Presidente da Junta de Freguesia de Algarvia, Paulo

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

José Cabral Medeiros, Presidente da Junta de Freguesia de Achadinha e Fátima

Helena Correia Moniz em substituição de Armando Correia Vicente, Presidente da
JuntadeFreguesiadaSalga.---------- —----------- —

---Faltou o Sr. Manuel Francisco Cabral Costa, Presidente da Junta de Freguesia de

Santana-------- — — — —--—---—---------—-----------—--—----

---Depois de verificadas a legítimidade dos cidadãos José Octávio Raposo de

Medeiros e Fátima Helena Correia Moniz para o exercício do cargo de membros desta
Assembleia e conferidas as suas identidades, a Sra. Presidente da Assembleia

Municipal declarou-os instalados para desempenhar as respetivas funções.--—---—-----
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---As legitimidades e as identidades das cidadãs Nemésia de Jesus da Silva Medeiros

e Natália Barbosa Abreu foram verificadas em ato anterior à sessão extraordinária do

dia vinte e sete de novembro de dois mil e treze.

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

Mendonça de Sousa e Luís Dutra Borges.

-—Secretariaram a sessão os Srs. Paulo César Pereira Pacheco e Isabel da Conceição

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

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

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

ANTES DA ORDEM DO DIA

---ATA DA SESSÃO ANTERIOR

---Foi lida a ata de sessão ordinária realizada no dia trinta de junho último, a qual foi

aprovada por unanimidade.

---CORRESPONDÊNCIA

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

entidades depois de feita a leitura da mesma:

---1- Ofício número novecentos e sete, de catorze de julho, do Organeiro Dinarte

Machado, agradecendo o Voto de Congratulação aprovado por este Órgão;

---2- Ofício número dois mil seiscentos noventa e três, de dezassete de julho último, da

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores remetendo o Voto de

saudação aprovado por aquele órgão relativamente aos 500 anos do Concelho do

Nordeste;

---3- Ofício número dois mU cento e trinta e quatro, de catorze de agosto findo, da

Câmara Municipal de Nordeste, enviando cópia do Relatório das Atividades

desenvolvidas pelo Gabinete do Desporto desta Câmara Municipal, no período

compreendido entre outubro do ano transato e julho último.
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---4- Ofício número dois quinhentos e quarenta e sete, de vinte e dois de setembro

corrente, da Câmara Municipal de Nordeste, enviando cópia das atas das reuniões da

Câmara Municipal realizadas nos meses de julho e agosto do corrente ano, em

cumprimento do disposto na alínea x), do n.° 1, do artigo 35.° da Lei n.° 75/2013, de 12

de setembro.-— —--—---—----— —--— —--—---------—--— —

---5- Circular número cem, de quinze de setembro corrente, da Associação Nacional

de Municípios convidando para a Primeira Conferência “A Organização Territorial do

Estado e a Democracia de Proximidade. — —--—----— —

---VOTODEPESAR —----—--—---—--—--—--— ——-——— —

-—Nos termos do disposto na alínea d) do n.° 2 do artigo 19.° do Regimento desta

Assembleia Municipal foi deliberado, por unanimidade aprovar um Voto de Pesar pelo

falecimento do Sr. José de Simas Moniz que se anexa à presente ata e da qual faz

parte integrante como Anexo A.-——-— — —————---—

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

da Câmara algumas questões e tecidas algumas considerações de interesse geral:-——
-—Dado o estado de degradação em que se encontra o Caminho do Lenho e

atendendo ainda às fortes chuvadas de hoje agravando ainda mais a situação, o Sr.

Paulo Franco questionou para quando estava prevista uma intervenção no mesmo;--—

—-De seguida, e sobre o mesmo assunto interveio também o Sr. Dinis Miranda,

fazendo referência ao estado de degradação que se encontram os caminhos agricolas

e outros, por todo o concelho;—-——— —————-——————---————

—-O Sr. António José Medeiros manifestou o seu desagrado pelo facto de, no início do

presente ano, o Sr Presidente da Câmara o ter apoiado na iniciativa de instalar na

freguesia da Achadinha uma loja dos CTT e que, para espanto seu, a mesma foi

aberta na RIAC da Achada, alertando ainda para a necessidade de ser resolvida a

questão do abrigo de passageiros e ainda alguns casos de habitação degradada
existentes na freguesia da Achadinha;——-——-- — —--———--

-—Seguidamente, foi dada a palavra ao Sr. João de Deus Sousa, que referiu que o

horário das dezoito horas, possivelmente, não será o melhor para a realização das

sessões da Assembleia, tendo sugerido que as mesmas fossem realizadas após a
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horadojantar;

---Manifestou também a sua insatisfação pelo facto do Sr. Presidente da Câmara ter

noticiado no boletim municipal o voto de protesto aprovado na última sessão desta

Assembleia Municipal em relação ao encerramento do atendimento permanente no

Centro de Saúde de Nordeste, ilustrada com um foto da bancada do P5, quando na

realidade tinha sido também aprovado um voto do PSD sobre o mesmo assunto;

---Disse ainda estar satisfeito com as notícias vindas a público em relação às duas

companhias aéreas que pretendem voar para os Açores, o que será benéfico para a

região, e referiu a necessidade de sensibilizar os responsáveis em criar condições

para cativar as pessoas que nos visitam, designadamente os intervenientes na área da

restauração;

---O Sr. João de Deus Sousa relembrou que em mandatos anteriores o grupo do

Partido Socialista tinha proposto que a Assembleia Municipal visitasse, pelo menos

duas vezes no ano, as obras municipais em curso, e questionou o Sr. Presidente da

Câmara da sua abertura para aquela proposta, atendendo a que será uma forma de

acompanhar a ação da Câmara Municipal; —

---Referiu-se ainda a questão levantada na última sessão da Assembleia Municipal

sobre o estado de conservação da Estrada Regional que liga o concelho de Nordeste

ao da Povoação;

---O Sr. Cláudio Botelho solicitou à Câmara Municipal que encetasse diligências junto

das entidades competentes no sentido de ser retirado um morro existente no nó de

ligação da Achadinha, que atrapalha a visibilidade aos condutores que pretendem

entrar ria Scutt, no sentido do Nordeste;

---O Sr. Marco Mourão questionou o Sr. Presidente da Câmara sobre o que tinha em

mente para relançar a economia local e com esta o combate ao desemprego;

---Por fim, a Sra. Fátima Helena Moniz questionou o Sr. Presidente da Câmara sobre o

andamento do processo da capela funerária da Salga.

---De seguida foi dada a palavra ao Sr Presidente da Câmara para responder às

questões colocadas.

---No que concerne ao ponto de situação do processo de construção da Capela

Funerária da Salga informou de que a autarquia está a finalizar a elaboração do

projeto, o qual irá ser objeto de apreciação pública por parte da população da Salga
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para candidatura ao próximo quadro comunitário.---—------------ —--—

---Quanto à questão levantada pelo Sr. Marco Mourão, disse ser esta também uma
preocupação sua e que as medidas colocadas em prática pelo município eram

essencialmente a ocupação de desempregados, proporcionada pelos programas do

Governo Regional, realçando que dos 84 pedidos de colocação de trabalhadores

foram aprovados 77. Acrescentou ainda que tinha feito uma candidatura ao Programa

Prosa com 129 desempregados que reúnem as condições para beneficiar do referido

programa, mas possivelmente não serão todos colocados ---—--—----— ———--—-

---Outra medida de combate ao desemprego é a adjudicação às empresas do

concelho de pequenas obras que a autarquia realiza.--— — —

---Quanto à visita das obras em curso, realizadas pela autarquia, informou que o

assunto não está regulamentado, mas que iria sugerir à Sra Presidente da

Assembleia, para nas próximas sessões agendar a visita às obras que estão a

decorrer. —----— —--—--——-- —--— — —---—----—--

---Relativamente à reabilitação da estrada entre o Nordeste e a Povoação informou

que podia ser consultada a carta regional de obras públicas e que lá estava

referenciada a programação da referida obra.--—---—--— —----------—-—

---Disse ainda que a questão colocada pelo Sr. Cláudio Botelho era pertinente e que

iria diligenciar junto da entidade competente a demolição da barreira que dificultava a

visibilidade no local. —----—--—----—-— —

-—No que concerne à notícia publicada no boletim municipal, informou que a questão

já tinha sido levantada na câmara e que já havia respondido à mesma por escrito e

que, no entanto, tinha todo o gosto em disponibilizar a informação, caso o

pretendesse.——--—---— ——— ————

-—Quanto à pretensão da Junta de Freguesia da Achadinha reiterou toda a

disponibilidade em colaborar com aquela autarquia, no que concerne à instalação do

posto dos CTT na freguesia da Achada, esta foi feita ao abrigo de um protocolo
celebradoentreosCTTeaRlAC. —---— — —

---No que diz respeito às habitações degradadas informou que ao abrigo do protocolo

celebrado com o Governo Regional já tinham sido beneficiadas algumas habitações

pretendendo também que o mesmo abrangesse outros casos existentes no concelho.

---Informou também da necessidade de resolver, não só o abrigo de passageiros da
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Achadinha, mas também de outras de freguesias do concelho, e que neste momento,

após terem sido visitados os locais com o Sr. Diretor Regional de Obras Públicas, o

assunto será resolvido oportunamente.

---No que diz respeito ao Caminho do Lenho informou que, de imediato iria ser feita

uma avaliação ao mesmo, a fim de efetuar alguma beneficiação que esteja ao alcance

da autarquia —

---Quanto aos restantes caminhos, principalmente os da área urbana, disse estar certo

que essa degradação não era de agora, no entanto já tinha um orçamento para a

reparação de alguns arruamentos no concelho.

---OUTROS ASSUNTOS NÃO INCLUIDOS NA ORDEM DO DIA

---Foram presentes três ofícios remetidos pela Câmara Municipal de Nordeste,

solicitando, em cumprimento da deliberação desta tomada na reunião ordinária de

vinte e nove de setembro corrente, a inclusão dos seguintes assuntos na ordem do dia

da presente sessão, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 50.° da Lei n.° 75/2013,

del2desetembro:

---1. Projeto de Regulamento do Comércio a Retalho não Sedentário exercido por

Feirantes e Vendedores Ambulantes;

---2. Pedido de Autorização para Assunção dos Compromissos Plurianuais com a

Prestação de Serviços dos Seguros do Municipio do Nordeste; —

---3. Pedido de Autorização para Assunção dos Compromissos Plurianuais com a

Execução da Empreitada de Adaptação de um Antigo Armazém a Posto de Turismo.--

---Colocada à votação a urgência de deliberação imediata dos referidos assuntos,

obteve-se os seguintes resultados:

---O assunto mencionado em 1.° lugar obteve catorze votos a favor e nove votos

contra. Por não ter conseguido a maioria de dois terços dos membros deste Órgão,

não foi o mesmo objeto de apreciação e deliberação imediata na presente sessão;

---Aos restantes assuntos referenciados em 2.° e 3.° lugares, respetivamente foi

reconhecida a urgência da deliberação imediata dos mesmos, por unanimidade dos!

membros desta Assembleia Municipal, no uso da prerrogativa conferida pelo artigo
50.0 da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
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---—-ORDEMDODIA-—----—---—-—---

--4NFORMAÇÃO 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 da Câmara apresentou à Assembleia Municipal a
atividade camarária, bem como a situação financeira do Município, a qual foi remetida

a este órgão, através do ofício número dois mil quinhentos quarenta e oito, de vinte e
dois de setembro corrente. —--------------- — ----—------

---RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO DO

PLANO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO, INCLUINDO O PLANO DE APOIO À
ECONOMIALOCAL —--—------ — —--—-----------------—----—--—

---Presente o ofício número dois mil cento e trinta e oito, de catorze de agosto findo, da

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

referente ao segundo trimestre do corrente ano, elaborado nos termos da Lei n.°

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

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

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

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

abstenções, o seguinte:—---—--—---—--—---- —-—--— — —---—--—

---1-Aprovar o referido relatório.——--— —------— —-------—--—

---2- 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.

---RELATÓRIO SEMESTRAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PLANO FINANCEIRO

RESPEITANTE AO EMPRÉSTIMO PARA SANEAMENTO FINANCEIRO DO

MUNICÍPIO (PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2014 —

---Presente o oficio número dois mil cento e trinta e seis, de catorze de agosto findo,

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

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), em conjugação com o artigo 86.°
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da Lei n.° 73/2013 de 3 desetembro.-

---A Assembleia tomou conhecimento.

---PROJETO DE REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS À HABITAÇÃO

---Presente o ofício número dois mil trezentos quarenta e quatro, de quatro de

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

aprovação do projeto de regulamento referido em epígrafe, nos termos do disposto na

alínea g) do n.° 1, do artigo 25.° e alínea k) do n.° 1, do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013,

de 12 de setembro, depois do mesmo ter sido submetido a apreciação pública

conforme o estabelecido no artigo 118.° do Código do Procedimento Administrativo.----

---A Assembleia deliberou por catorze votos a favor e nove abstenções, o seguinte:

---1. Aprovar o referido regulamento;

---2. 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.--

---PROJETO DE REGULAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE

NORDESTE

---Presente o ofício número dois mil trezentos quarenta e dois, de quatro de setembro

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

projeto de regulamento referido em epígrafe, nos termos do disposto na alínea g) do

n.° 1, do artigo 25.° e alínea k) do n.° 1, do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de

setembro, depois do mesmo ter sido submetido a apreciação pública conforme o

estabelecido no artigo 11 8.° do Código do Procedimento Administrativo.

---A Assembleia deliberou por unanimidade aprovar o referido regulamento.

---Mais deliberou, por unanimidade 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.

---CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS NO

ÂMBITO DO REGULAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

---De acordo com o solicitado pela Câmara Municipal de Nordeste, através do ofício

número dois mil trezentos quarenta e dois, de quatro de setembro corrente, nos
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termos do disposto no n.° 2 do artigo 14.° do Regulamento do Orçamento Participativo

de Nordeste o Grupo do Partido Socialista e o Grupo do Partido Social Democrata

designaram para integrar a constituição da Comissão de Análise Técnica das
propostas do Regulamento do Orçamento Participativo do Nordeste, os Srs. Antônio

Carlos Teves Cabral de Meio e Cláudio Ernesto Borges Botelho, respetivamente.

---PROJETO DE REGULAMENTO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO

CONCELHO DO NORDESTE —--— — —--—--— —------ —

---Presente o ofício número dois mii trezentos quarenta e três, de quatro de setembro

corrente, da Câmara Municipal de Nordeste, propondo a este Órgão a aprovação do

projeto de regulamento referido em epígrafe, nos termos do disposto na alínea g) do
n.° 1, do artigo 25.° e alínea k) do n.° 1, do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de

setembro, depois do mesmo ter sido submetido a apreciação pública conforme o

estabelecido no artigo 1 18.° do Código do Procedimento Administrativo ----—---—-—

---A Assembleia deliberou por unanimidade aprovar o referido regulamento

---Mais deliberou, por unanimidade 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.--— —----—-—- — ———-— —

---DESIGNAÇÃO DE TRÊS REPRESENTANTES PARA INTEGRAR A COMISSÃO

MUNICIPAL DE TRÂNSITO-— — — —-----— —------— —

---De acordo com o solicitado pela Câmara Municipal de Nordeste, através do ofício

número dois mil trezentos quarenta e três, de quatro de setembro corrente, nos termos

da alínea b) do artigo 5.° do Regulamento da Comissão Municipal de Trânsito do

Concelho do Nordeste, foram apresentadas á mesa as seguintes listas contendo as

designações dos respetivos representantes que irão integrar a Comissão Municipal de

Trânsito: —---—--—--—------ — —--------

—-Partido Socialista—ListaA--—----—

---João de Deus FurtadoAmaral; — —-—--—--—--— —----------—--—

—-Nuno Jorge Duarte Amaral;—-———-— — — ——-—

—- Cláudio Ernesto Borges Botelho.---——--—-——-———-————— ————————

---Partido Social Democrata — Lista B-— —-—------—--—--—-- —---- —
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----Marco Paulo RebeloMourão;

---Cláudio Ernesto Borges Botelho;

---Dinis Alberto Pereira Miranda.

---Seguidamente, procedeu-se à votação por escrutínio secreto das referidas listas,

tendo a Lista A obtido catorze votos, e a Lista 8 nove votos.

---Em face de tais resultados, ficaram assim designados para integrar a Comissão

Municipal de Trânsito os seguintes elementos:

---João de Deus Furtado Amaral;

---Nuno Jorge Duarte Amaral;

Cláudio Ernesto Borges Botelho.

---PROPOSTA DA 2.~ REVISÃO DA RECEITA E DA DESPESA PARA O ANO

FINANCEIRO DE 2014

---Presente a proposta da 2~a Revisão da Receita e da Despesa deste Município para

o corrente ano no valor de €6.000,00 (seis mil euros).

---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.

---2. Mais deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta para

efeitos de execução imediata, de acordo com o que dispõe o n.° 3 do artigo 57.° do

referidodiploma.

---PROPOSTA DA 2? REVISÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O

ANO FINANCEIRO DE 2014

---Presente a proposta da 2.2 Revisão das Grandes Opções do Plano deste Municipio

para o corrente ano no valor de €6.000,00 (seis mil euros).

---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, alinea a)da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.

---2. Mais deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta para

efeitos de execução imediata, de acordo com o que dispõe o n.° 3 do artigo 57.° do

referido diploma. —
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---PROPOSTA DE LANÇAMENTO DE DERRAMA PARA O ANO DE 2015

---Presente o oficio número dois mil quatrocentos cinquenta e três, de dezasseis de

setembro corrente, da Câmara Municipal de Nordeste, propondo a este Órgão, nos

termos do disposto no n.° 4 do artigo 18.° da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro, e nas
disposições conjuntas dos artigos 25.°, n.° 1, alínea d) e 33.°, n.° 1, alínea ccc) da Lei

n.° 75/2013, de 12 de setembro, a aprovação do lançamento de uma derrama de

1,5%, para o ano de dois mil e quinze, sobre o lucro tributável sujeito e não isento de

imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC).--- — —--

---Informa ainda que na sequência do plano de reequilibrio financeiro revisto e

atualizado face à adesão ao programa 1 do programa de apoio à economia local, é

obrigação do Município respeitar integralmente o previsto na alínea d) do n.° 2 e o n.°

3 do artigo 6.° da Lei n.° 43/2002, de 28 de agosto, em articulação com artigo 11.0 do
Decreto-Lei n.° 38/2008, de 7 de março, que na sua alínea h) determina o lançamento

de derrama sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento
das pessoas coletivas (IRC), no limite máximo de 1,5% nos termos previstos no artigo

14.° da Lei das Finanças Locais.--------—--—--— —--—----—---—----—-- --

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

abstenções,oseguinte:— — —---—--—--—--------—--------— —

---1 .Aprovar o lançamento de uma derrama de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e

não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, para vigorar ano de
doismilequinze.—--— —----—-- —--—--------—--———-----—----------

---2. 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.--

---PROPOSTA DE FIXAÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM

(TMDP) PARA O ANO DE 2015-— — — —----— —

---Presente o ofício número dois mil quatrocentos e cinquenta e quatro, de dezasseis

de setembro corrente, da Câmara Municipal de Nordeste, informando de que nos

termos do artigo 106°, n.° 2, alíneas a) e b) da Lei n.° 5/2004, de 10 de fevereiro, o

percentual a aplicar para determinação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem

(TMDP) é aprovado anualmente por cada município até ao fim do mês de dezembro

do ano anterior a que se destina a sua vigência e não pode ultrapassar os 0,25%.—
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---Face ao exposto, a Câmara Municipal, em sua reunião ordinária de quinze de

setembro corrente, deliberou por unanimidade propor a este Órgão a aprovação do

percentual de 0,25% a aplicar no ano de dois mil e quinze para determinação da Taxa

Municipal de Direitos de Passagem. ----

---A Assembleia depois de analisar a presente proposta deliberou, aprová-la, por

unanimidade. —

---Mais deliberou, por unanimidade 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.

---PROPOSTA DE FIXAÇÃO DAS TAXAS A APLICAR DENTRO DOS INTERVALOS

PREVISTOS NA ALÍNEA C) DO ARTIGO 112.° DO CÓDIGO DO IMPOSTO

MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS

---Presente o ofício número dois mil quatrocentos cinquenta e cinco, de dezasseis de

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

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

Órgão nos termos das disposições conjuntas dos artigos 25.°, n.° 1 alínea d) e 33.°, n.°

1, alínea ccc) da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, a fixação da taxa máxima do

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

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

de dois mil e quinze, considerando o disposto na alínea d) do n.° 2 e 3 do artigo 6.° da

Lei n.° 43/2012, de 28 de agosto, na alínea i) do n.° 1 do artigo 11.0 da Lei n.° 38/2008

de sete de março e na cláusula 10•a do contrato de empréstimo do Pael, assinado

entre o Governo Central e o Município do Nordeste.

---A Assembleia deliberou, por catorze votos a favor e nove abstenções, o seguinte:---

---1.Fixar em 0,5% a taxa de imposto municipal sobre imóveis, a vigorar no ano de

dois mile quinze. —

---2. 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.-

---PROTOCOLO DE GEMINAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DO NORDESTE E A VILA1

DE DARTMOUTH
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---Presente o Protocolo de geminação celebrado entre este Município e a Vila de

Dartmouth nos Estados Unidos da América, o qual tem como objetivo criar laços fortes

de proximidade entre as duas comunidades e divulgar o Concelho do Nordeste —

---A Assembleia deliberou, por unanimidade aprovar o presente protocolo de

geminação. — —----- —----- —------ —

---PROPOSTA — EXTINÇÃO DE INCENTIVOS — —----—-------- —-

---Presente o ofício número dois mil trezentos e sete, de um de setembro corrente, da

Câmara Municipal de Nordeste, submetendo à aprovação deste órgão a proposta

relativa à extinção do apoio gratuito de atribuição de casa ao médico veterinário que

exerce funções na Câmara Municipal de Nordeste. — — —

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

---Mais deliberou ainda 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.°

75/2Ol3del2desetembro.----------—--—

---DESIGNAÇÃO DE UM MEMBRO DE CADA PARTIDO REPRESENTADO NA

ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA INTEGRAR O CONSELHO MUNICIPAL DE

JUVENTUDE, NOS TERMOS DA ALÍNEA B) DO ARTIGO 4.° DO DECRETO

LEGISLATIVO REGIONAL N.° 411201 21A, DE 8 DE OUTUBRO —

---Nos termos do disposto na alínea b) do artigo 4 O do Decreto Legislativo Regional n.°

41/2012/A, de 8 de outubro, o Grupo do Partido Socialista e o Grupo do Partido Social

Democrata designaram para integrar o Conselho Municipal da Juventude, os membros

desta Assembleia Municipal, Srs. João de Deus Furtado Amaral e Marco Paulo Rebelo

Mourão, respetivamente.—--— —--—-------—

---DESIGNAÇÃO DE TRÊS REPRESENTANTES ATÉ 35 ANOS, RESIDENTES NO

MUNICÍPIO PARA INTEGRAR O CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, NOS

TERMOS DA ALÍNEA J) DO ARTIGO 4.° DO DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL

N.°41I2012IA, DESDE OUTUBRO —--—--— —----— —--— —--—

Nordeste 30 de setembro de 2014

Página 13 de 16



*
Assembleia Municipal do Nordeste

---Nos termos do disposto na alínea j) do artigo 4.° do Decreto Legislativo Regional n.°

41/2012/A, de 8 de outubro, foram apresentadas à mesa as seguintes listas contendo

as designações dos respetivos representantes até trinta e cinco anos que irão integrar

o Conselho Municipal da Juventude:

---Partido Socialista — Lista A

---Valério Rodrigues Moniz;

---RubenAmaral;

---André Vieira Couto.

---Partido Social Democrata — Lista 8

---Luís Miguel da Costa Barbosa;

---Mário Rui Rebelo;

---Cláudia Borges Teves.

---Seguidamente, procedeu-se à votação por escrutínio secreto das referidas listas,

tendo a Lista A obtido treze votos, e a Lista B dez votos.

---Em face de tais resultados, ficaram assim designados para integrar o Conselho

Municipal da Juventude os seguintes elementos:

---Valério Rodrigues Moniz; —

---RubenAmaral;

---André Vieira Couto.

---PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ASSUNÇÃO DOS COMPROMISSOS

PLURIANUAIS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS SEGUROS DO

MUNICÍPIO DO NORDESTE

---Presente o ofício número dois mil quinhentos e noventa e seis, de vinte e nove de

setembro findo, da Câmara Municipal de Nordeste, solicitando autorização para a

assunção dos compromissos plurianuais com a prestação de serviços com os seguros

da autarquia, nos termos do disposto na alínea c) do n.° 1 do artigo 6.° da Lei n.°

8/201 2, de 21 de fevereiro, nos termos da proposta que anexa.

---A Assembleia deliberou, por unanimidade autorizar a assunção dos compromissos

plurianuais com a referida prestação de serviços.
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---Mais deliberou, por unanimidade 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 ----— ——--—-- — — —

---PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ASSUNÇÃO DOS COMPROMISSOS

PLURIANUAIS COM A EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE ADAPTAÇÃO DE UM

ANTIGO ARMAZÉM A POSTO DE TURISMO. —--------- - ----------

---Presente o ofício número dois mil quinhentos e noventa e cinco, de vinte e nove de

setembro findo, da Câmara Municipal de Nordeste, solicitando autorização para a

assunção dos compromissos plurianuais com a execução da empreitada da adaptação

de um Antigo Armazém a Posto de Turismo, nos termos do disposto na alínea c) do
n.° 1 do artigo 69 da Lei n.° 8/2012, de 21 de fevereiro, nos termos da proposta que

anexa.----— ——— —--—--—--—- ——-—

---A Assembleia deliberou, por unanimidade autorizar a assunção dos compromissos

plurianuais com a execução da referida empreitada.—-————-— —----—

---Mais deliberou, por unanimidade 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.——— —----—--—

—-PERíODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO — —

—-Do público presente, apenas se inscreveu, nos termos do disposto do artigo 21.° do

Regimento da Assembleia Municipal o cidadão Rui Daniel Ferreira Lima, residente na

Rua da Autonomia, n.° 17, Vila de Nordeste, que fez diversas considerações sobre a

sua situação e a forma como foi recrutado pelo anterior Presidente de Câmara para
exercer as funções de médico veterinário municipal neste concelho e pediu uma

reflexão a todos aqueles que votaram favoravelmente a proposta de extinção de

incentivos.———--——-——--————————---—----——

-—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, ~ R~-t~__~ que a redigi e subscrevi.-——
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