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Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.°70

---Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezasseis, 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 do

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 Coordenadora Técnica da Secção de Expediente, Maria de

DeusPachecodeMeloFranco.-------------—----- — —----—-

—-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 vinte e três de maio findo, a

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

ANTES DA ORDEM DO DIA-

—-O Sr. Vereador Rogério Frias interveio para solicitar ao Sr. Presidente da Câmara

esclarecimentos sobre o cumprimento dos objetivos do endividamento referidos nas

páginas 12 e 13 do Relatório Trimestral de Acompanhamento do Plano de

Reequilíbrio Financeiro, aprovado na última reunião deste órgão, uma vez que são

apontados dois valores diferentes de endividamento a menos face ao previsto no

PAR — —-—------——-----—--— — — —

—-Questionou também sobre o montante da quota a pagar mensalmente pelo

Municipio pela adesão à AMISM.—----—---———-—- ——-- — —

—-Alertou ainda para o facto de alguns munícipes realizarem obras consideradas de

escassa relevância, descaraterizando por vezes os alçados dos edifícios objeto de

intervenção, pelo que apelou à autarquia para sensibilizar e aconselhar os

munícipes a respeitarem algumas questões arquitetônicas por forma a evitar
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situações de desvalorização dos imóveis, prática esta não só comum no Concelho

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

---Em relação à primeira questão o Sr. Presidente respondeu que a diferença

verificada em relação aos referidos montantes, resultava do conceito de

envidamento estabelecido na legislação que vigorava aquando da aprovação do

referido do Plano, nomeadamente a Lei n.° 2/2007 de 15 de janeiro e do atualmente

em vigor e determinado pela Lei n 073/2013 de 3 de setembro.-—

---No concerne à quota informou de que a Autarquia não irá pagar mensalmente

qualquer quantia, a única despesa que a Nordeste Ativo irá suportar é o custo com

o tratamento e depósito dos resíduos sólidos, nomeadamente do lixo indiferenciado

que atualmente tem um custo de €200,00 a tonelada e passará para €31,00.——-—-

---Em relação à ultima questão o Sr Presidente disse concordar com a observação

do Sr Vereador Rogério Frias e que para essas situações e outras estava a ser

preparado um panfleto a distribuir a toda a população do Nordeste para a elucidar

sobre determinadas regras a observar sobre licenciamentos de obras.---—

-—O Sr Presidente também aproveitou este período para informar de que na

passada quinta-feira tinha reunido com o administrador da Caixa Geral de

Depósitos e com os técnicos responsáveis pelo FAM, evidenciando que o resultado

das mesmas reuniões era benéfico para o Municipio, tendo em conta que com a

aprovação do PAM — Plano de Apoio Municipal abolia o Plano de Reequilíbrio e o

Plano de Ajustamento Financeiro existentes, dando assim a possibilidade da

aplicação da taxa do IMI para O 4 5% e ainda a negociação direta pelo governo e as

instituições bancárias do spread atualmente em vigor, prevendo-se que o mesmo

passe de 6% para 1,75%, como é o caso do empréstimo do Reequilíbrio

Financeiro------ —----------—--— —— —-----------------— —

—-Por fim, interveio o Sr. Vereador Milton Mendonça para dar a conhecer ao elenco

camarário que a ERSARA Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e

Resíduos dos Açores tinha atribuído ao Municipio do Nordeste o certificado do Selo

de Qualidade da Água para Consumo Humano em 2015, mais concretamente à

Empresa Municipal Nordeste Ativo entidade concessionária da gestão do sistema

de abastecimento de água no concelho, onde obteve 100% em todos os
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parâmetros exigidos às entidades gestoras de sistemas de abastecimento público

em matéria da qualidade da água disponibilizada ao consumidor ---

— — — ORDEM DO DIA —

---IGREJA PAROQUIAL DE SANTO ANTÓNIO DE NORDESTINHO - CONVITE--—

---Presente o convite da Comissão de Festas da Igreja Paroquial de Santo António

de Nordestinho convidando este árgão executivo para integrar a procissão em

honra do seu padroeiro, que terá lugar no dia 12 de junho, pelas 19:00 horas.-—-----

—A Câmara tomou conhecimento. —----- —------- —---- — —

---CASA DO POVO DA MAIA - AGRADECIMENTO— — —-----

---Presente o oficio número cento e vinte e quatro da Casa do Povo da Maia,

agradecendo o contributo desta Autarquia para a realização do VII Encontro de

Idosos daquela freguesia. —-—-———-- —-— — —

---A Câmara tomou conhecimento. —---- —---- — —----- —

---SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE NORDESTE — AGRADECIMENTO 1104.°

ANIVERSÁRIO — — —---------— — —-----

---Presente o ofício número cento e sessenta e cinco, de vinte de maio findo, da

Santa Casa da Misericórdia de Nordeste, agradecendo a colaboração desta

Câmara Municipal na atividade realizada no âmbito das comemorações do 104.°

aniversário daquela instituição —---—----— —----

—A Câmara tomou conhecimento. — —-----

---SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE NORDESTE - AGRADECIMENTO

IINAUGURAÇÃO DA CRECHE OS PRIOLINHOS------ —

---Presente o ofício número cento e setenta e quatro, de vinte e quatro de maio

findo, da Santa Casa da Misericórdia de Nordeste, agradecendo a colaboração

desta Câmara Municipal na inauguração da Creche os “Priolinhos”, nomeadamente

na cedência de bilros e da carpete que decoraram o espaço.---———----

—A Câmara tomou conhecimento — —----—
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---SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE NORDESTE — AGRADECIMENTO 1111

SIMPÓSIO “NOVAS GERAÇÕES — VENCER DESAFIOS”

---Presente o ofício número cento e oitenta e um de vinte e cinco de maio findo, da

Santa Casa da Misericórdia de Nordeste, agradecendo a colaboração desta

Câmara Municipal na realização do simpósio referenciado em epigrafe.

---A Câmara tomou conhecimento.--- —------- — — —

---SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE NORDESTE — ARRENDAMENTO DE

IMÓVEL SITO À PRAÇA DA REPÚBLICA —

—Presente o ofício número cento e cinquenta e três, de nove de maio findo, da

Santa Casa da Misericórdia de Nordeste, informando que a Mesa Administrativa

daquela Instituição, deliberou em reunião de trinta de março último, concordar com

a proposta de arrendamento do edifício sito à Praça da República, n.° 2, nesta Vila,

pelo prazo de vinte e três anos, tendo como contrapartida a realização por esta

Câmara Municipal das obras de requalificação do referido edifício, ficando

reservado nas traseiras do mesmo edifício, alguns lugares para estacionamento

das viaturas da instituição, executando esta autarquia, na altura das obras, uma

abertura de ligação ao edifício do antigo Lar. — — —---------- —

---Mais informa que o acordo a celebrar entre as partes deve ainda prever duas

cláusulas, uma referente à permanência dos dois rendeiros instalados no rés-do-

chão do edifício, cobrando a Câmara Municipal a respetiva renda e outra a

salvaguarda da permanência das placas existentes no edifício em questão, que

fazem referência ao nascimento de António Alves de Oliveira e ao Património da

Misericórdia do Nordeste —----—----- —----- — —---- —

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, previamente à

tomada de decisão sobre a proposta apresentada, solicitar à referida instituição a

seguinte informação---——-- — —--—----- ——-----—

—-1. Se foi celebrado algum contrato de arrendamento com os inquilinos que

ocupam o rés-do-chão do edifício em causa;----— —-— —------—

—2. Em caso afirmativo, indicação do prazo e termo do referido contrato de

arrendamento;—-—— — — — —--—-
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---3. Indicação dos valores das respetivas rendas, bem como a confirmação do

cumprimento dos pagamentos —--------- — — —----- —

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

acordo com o que dispõe o no 3 do artigo 57.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de

setembro.—— ——-- — —--- —

---PROJETO DE REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÓMICO- INÍCIO DO PROCEDIMENTO.——

---Relativamente ao assunto mencionado em epigrafe, a Câmara deliberou, por

unanimidade dar inicio ao procedimento de elaboração do Regulamento do

Conselho Municipal de Desenvolvimento Social e Económico, nos termos do n.° 1

do artigo 98.° do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-

Lei n.° 4/2015 de 7 de janeiro e promovera respetiva publicitação pelo prazo de 30

dias, na intemet no sítio institucional desta Câmara Municipal, afixação nas Juntas

de Freguesia e no átrio do edifício dos Paços do Concelho. — — —

---O Conselho Municipal de Desenvolvimento Social e Económico é um órgão de

reflexão e consulta no domínio das políticas económica e social, composto por

membros do poder executivo e da sociedade civil, destinado a promover o diálogo

entre os atores sociais relevantes, com vista à concertação de ideias e estratégias

no âmbito do desenvolvimento social e económico do concelho.------—

---São objetivos do referido Órgão: —--—--—- —---- —

—-a) Promover o pensamento estratégico através da reflexâo sobre os problemas

socioeconómicos do concelho e as estratégias para o seu desenvolvimento

sustentável;— —-—-— — —----------------- ——-------------

—b) Estimular e promover a participação pública individual e coletiva, apoiando a

Autarquia na definição das políticas municipais num espírito de cidadania ativa e

responsável;- -—----- ———-- — —----— —

—-c) Acompanhar a adoção e implementação das políticas económicas e sociais da

Autarquia; —----—--——-- —----—- —--—-- — — —

—-d) Aprovar pareceres e solicitações a remeter a todas as entidades que julgue

oportunos e diretamente relacionados com os problemas socioeconómicos do

concelho, —--— —----—---——-- — — —----—-- —
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—-e) Contribuir para a recolha, sistematização e divulgação de informação relevante

sobre o concelho e as suas dinâmicas económicas e sociais.

-—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. — RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAI. -

—-Presente o ofício número mil cento e oitenta e sete, de vinte e sete de maio findo,

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

relativo ao 1.0 trimestre do corrente ano, nos termos do disposto no artigo 42.°,

alínea e) da Lei n.° 50/2012 de 31 de agosto e alínea h) do artigo 13.° dos

respetivos estatutos. — — —-——-- —---------

—-A Câmara tomou conhecimento. —-—---- — —----—————----—

—-AVALIAÇÃO DE PRÉDIO RÚSTICO— — ——-——---—-

—Presente a avaliação de uma parcela de terreno com a área de 305 m2, sito ao

Lombinho, freguesia de São Pedro de Nordestinho, neste Concelho, propriedade do

Sr. José Joaquim Correia, elaborada pelo Eng.° José Miguel Lourenço Pereira-—-—-

-—A Câmara deliberou, por unanimidade concordar com o valor de € 390,00

(trezentos e noventa euros), resultante da referida avaliação, bem como enviar a

mesma ao respetivo proprietário, fim deste se pronunciar sobre o valor em causa.—-

—-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. —----——-----—-—-----— —-----—- —-—

—JOSÉ DANIEL DE MEDEIROS — PEDIDO DE PARECER NOS TERMOS DO

DISPOSTO NO ARTIGO 51.° DA LEI N.° 11112015, DE 27 DE AGOSTO! PRÉDIO

RÚSTICO SITO À LOMBA DO CALVO EM SANTO ANTÓNIO DE

NORDESTINHO---— —--- —— —

—-Presente um requerimento, datado de quinze de abril último, apresentado por

José Daniel de Medeiros, residente na Rua do Calhau n.° 4, freguesia de Santo

António de Nordestinho, concelho do Nordeste, solicitando a emissão de parecer,
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nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 51.0 da Lei n.° 111/2015 de 27 de agosto,

para efeitos de ser reconhecida pelo Serviço de Finanças de Nordeste a isenção de

Imposto Municipal Sobre Transmissões Onerosas de Imóveis referente à aquisição

do prédio rústico, inscrito na matriz predial sob o artigo 6685, confinante com outros

dois prédios que possui na Lomba do Calvo, na referida freguesia de Santo António

de Nordestinho.— — — —-—--------------— —-----—-——

-—A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável com vista ao

eventual reconhecimento da isenção do pagamento do respetivo IMT, por motivo de

emparcelamento rural simples, ao abrigo da alínea b), do n 02, do artigo 51.0 da Lei

n°111/2015, de 27 de agosto, considerando que a referida aquisição irá contribuir

para melhorar a estrutura fundiária da exploração, nos termos da informação do

IRQA transmitida a esta Câmara Municipal através do ofício número quinhentos e

sessenta e três, de dezoito de maio findo.-—-—— —-—---

—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.-- ----——--—-----——-- —--------- — —

—-JOSÉ DANIEL DE MEDEIROS — PEDIDO DE PARECER NOS TERMOS DO

DISPOSTO NO ARTIGO 51Y DA LEI N.° 11112015, DE 27 DE AGOSTO 1 PRÉDIO

RÚSTICO SITO À CANCELA EM SANTO ANTÓNIO DE NORDESTINHO----

—Presente um requerimento, datado de quinze de abril último, apresentado por

José Daniel de Medeiros, residente na Rua do Calhau n ° 4, freguesia de Santo

António de Nordestinho, concelho do Nordeste, solicitando a emissão de parecer,

nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 51.0 da Lei n° 111/2015 de 27 de agosto,

para efeitos de ser reconhecida pelo Serviço de Finanças de Nordeste a isenção de

Imposto Municipal Sobre Transmissões Onerosas de Imóveis, referente à aquisição

do prédio rústico, inscrito na matriz predial sob o artigo 1900, confinante com outro

prédio que possui na Cancela, na referida freguesia de Santo António de

Nordestinho.——--- — ——— — — —

-—A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável com vista ao

eventual reconhecimento da isenção do pagamento do respetivo IMT, por motivo de

emparcelamento rural simples, ao abrigo da alínea b) do n °2, do artigo 51.° da Lei
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n.° 111/2015, de 27 de agosto, considerando que a referida aquisição irá contribuir

para melhorar a estrutura fundiária da exploração, nos termos da informação do

IRQA transmitida a esta Câmara Municipal através do ofício número quinhentos e

sessenta e cinco, de dezoito de maio findo.-------- ——------ —

---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.---—- —-— — —-------- —------ —

---JOSÉ DANIEL DE MEDEIROS — PEDIDO DE PARECER NOS TERMOS DO

DISPOSTO NO ARTIGO 51.° DA LEI N.° 11112015, DE 27 DE AGOSTO! PRÉDIO

RÚSTICO SITO AO MOIO EM SANTO ANTÓNIO DE NORDESTINHO

---Presente um requerimento, datado de quinze de abril último, apresentado por

José Daniel de Medeiros, residente na Rua do Calhau n.° 4, freguesia de Santo

António de Nordestinho, concelho do Nordeste, solicitando a emissão de parecer,

nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 51 ° da Lei n.° 111/2015 de 27 de agosto,

para efeitos de ser reconhecida pelo Serviço de Finanças de Nordeste a isenção de

Imposto Municipal Sobre Transmissões Onerosas de Imóveis, referente á aquisição

do prédio rústico, inscrito na matriz predial sob o artigo 6690, confinante com outro

prédio que possui ao Moio, na referida freguesia de Santo António de Nordestinho.

—-A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável com vista ao

eventual reconhecimento da isenção do pagamento do respetivo IMT, por motivo de

emparcelamento rural simples, ao abrigo da alínea b), do n.° 2, do artigo 51.0 da Lei

n.° 111/2015, de 27 de agosto, considerando que a referida aquisição irá contribuir

para melhorar a estrutura fundiária da exploração, nos termos da informação do

IRQA transmitida a esta Câmara Municipal através do ofício número quinhentos e

sessenta e quatro, de dezoito de maio firido.--—----——----—-- —----—---- —

—-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. ——— — — —
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---INFORMAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA NO ÂMBITO DAS

DECISÕES QUE PROFERIU NO USO DA COMPETÊNCIA QUE LHE FOI

DELEGADA PELA CÂMARA MUNICIPAL, SOBRE: —

---Aprovacão de Alterações Orçamentais — — —

---Foi aprovada a 9 a alteração ao Orçamento da Despesa e da Receita, bem como

a 8a alteração às Grandes Opções do Plano para o corrente ano, nos valores de €

20.000,00 (vinte mil euros).— — — — —

—A Câmara tomou conhecimento.-------- — — — —

---BALANCETE — RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA — —

---Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia trinta e um de maio

findo, tendo a Câmara tomado conhecimento que o saldo disponível era.

---Operações Orçamentais - € 1.834.530,68 (um milhão oitocentos trinta e quatro

mil quinhentos trinta euros e sessenta e oito cêntimos); — —--- —

-—Operações não Orçamentais - € 52.110,98 (cinquenta e dois mil cento e dez

euros e noventa e oito cêntimos). —----- ——-------------—----

---PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO —

---Por ser esta reunião pública mensal, seguiu-se um período de intervenção aberto

ao público que, por não estar ninguém presente com direito a intervir, foi dado por

encerrado. ——------ —--—-—- — — —

---E por não haver mais nada a tratar e sendo onze horas e trinta minutos foi

declarado 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 mim1 j~osu.c.

cl ~ 0k~a redigi e subscrevi

~z
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