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Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.° 77

---Aos doze dias do mês de setembro 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 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 vinte e nove de agosto findo, a

qual foi aprovada, por unanimidade.

—-O Sr. Vereador Luis Dutra Borges não votou a referida ata em virtude de não ter

participado na reunião a que respeita a mesma.—— — —

ANTES DA ORDEM DO DIA--—-—-

—-O Sr. Vereador Rogério Frias solicitou ao Sr. Presidente da Câmara, os seguintes

esclarecimentos: — — — —

—-1. A forma como decorreu a deslocação da Filarmónica Imaculada Conceição à

ilha Graciosa, na qual participou também o Sr. Vereador Luís Dutra; —

—-2. Se na próxima época desportiva o União Desportiva do Nordeste irá ter equipa

de seniores ou se irá optar somente pelos escalões das camadas mais jovens;

---3. Ponto de situação das casas em ruínas, referenciando ser este um processo

muito complexo, e que este executivo estava a fazer um bom trabalho, fazendo

votos que o mesmo continue, considerando existir mais habitações naquelas

condições;—— — — —
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---4. Se a autarquia está a elaborar alguns projetos e se prevê a curto prazo

apresentar os mesmos.--------- — —----- —

---Para além dos esclarecimentos solicitados, sugeriu ainda que o quiosque fosse

novamente recolado no Largo do Jogo da Choca. —---------

---Antes de responderás questões colocadas pelo Sr. Vereador Rogério Frias, o Sr.

Presidente da Câmara aproveitou a oportunidade para informar que os municípios

dos Açores irão deixar de assumir os custos com a iluminação pública, à

semelhança do que vinha acontecendo com os municípios do continente, com

direito ainda a serem reembolsados de alguns valores já pagos, no seguimento das

diligências encetadas pela Associação de Municípios da Região Autónoma dos

Açores, faltando apenas decidir se os retroativos são a partir de 2009 ou 2012, não

implicando esta medida qualquer aumento para o consumidor, uma vez que o

Govemo irá ressarcir a Empresa dos valores referentes à iluminação pública.-—-----

---Informou ainda da situação complicada com que se deparam os Municípios dos

Açores no que se refere à utilização das verbas provenientes do Fundo Social

Municipal, uma vez que as mesmas estão direcionadas apenas para despesas de

funcionamento das escolas do 1.° ciclo, sabendo-se que na Região a maioria

dessas despesas são da responsabilidade do Governo Regional, enquanto que no

continente as autarquias detêm muitas competências na área da educação. Pelo

facto das autarquias dos Açores não utilizarem na totalidade as verbas daquele

fundo, dai estar previsto a sua devolução, mas atendendo a algumas diligências

efetuadas, essa situação não irá ocorrer, tendo ainda a Associação de Municípios

da Região Autónoma dos Açores alertado o Governo central para esta situação e

para a necessidade de ser alterada a legislação em vigor sobre esta matéria.

—-Ás questões colocadas pelo Sr. Vereador Rogério Frias, o Sr. Presidente da

Câmara respondeu:----— — — — —

----Quanto à deslocação da Banda Imaculada Conceição à Graciosa informou que

tinha decorrido dentro da normalidade, tendo esta autarquia feito algumas

diligências no sentido de obtenção de alguns apoios, onde se conseguiu que a

autarquia local concedesse um apoio no montante de € 1.000,00 a utilizar durante a

referida estadia. —

---Sobre o Clube União Desportiva de Nortieste informou que na presente época
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não haverá equipa sénior, mas sim traquinas, benjamins, infantis e juvenis,

abrangendo atletas dos 6 a 16 anos, acrescentando que o Achada Futebol Clube

irá continuar com futsal, mantendo-se também as escolinhas do desporto.—---------

---No concerne às casas em rumas disse ser uma preocupação presente deste

Municipio, havendo ainda muito a fazer neste âmbito, mas que a autarquia iria

continuar a trabalhar e diligenciar na resolução de outros casos. —

---Quanto aos projetos em execução na autarquia e a apresentar informou da

existência dos seguintes: Caminho do Tabuleiro em parceria com os Serviços

Florestais do Nordeste; Complexo Desportivo de Santo António de Nordestinho;

Pavilhão de São Pedro de Nordestinho; Alojamento da Ribeira do Guilherme; Casa

do Conhecimento da Vila; Adaptação da Hospedaria a Hostel; Centro Urbano da

Achada; Centro Urbano de Santana; Centro Urbano de São Pedro de Nordestinho.

---Relativamente ao quiosque esclareceu que a autarquia está diligenciar no sentido

da colocação de um novo no Largo do Jogo da Choca —----- —--------

ORDEM DO DIA — —

---PROPOSTA DA 4,~ REVISÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O

ANO FINANCEIRO DE 2016 —----- — —

—-Presente a proposta da 4Y Revisão das Grandes Opções do Plano deste

Município para o corrente ano no valor €714,00 (setecentos e catorze euros).-------

—-A Câmara, depois de verificar o referido documento, deliberou por unanimidade

concordar com o mesmo e submetê-lo à aprovação da Assembleia Municipal,

acompanhado do respetivo parecer a emitir pela Direção-Geral das Autarquias

Locais, conforme determina a alínea b), do n.° 1 do artigo 10.0 da Lei n.°43/2012, de

28 de agosto, tendo seguidamente rubricado as suas páginas e assinado.

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

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

setembro. — —---- — —

---PROPOSTA DA 4,~ REVISÃO DA RECEITA E DA DESPESA PARA O ANO

FINANCEIRO DE 2016 —
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—-Presente a proposta da 4•a Revisão da Receita e da Despesa deste Município

para o corrente ano no valor de €714,00 (setecentos e catorze euros).—--------

---A Câmara, depois de verificar o referido documento, deliberou por unanimidade

concordar com o mesmo e submetê-lo à aprovação da Assembleia Municipal,

acompanhado do respetivo parecer a emitir pela Direção-Geral das Autarquias

Locais, conforme determina a alínea b), do n.° 1 do artigo 100 da Lei n.°43/2012, de

28 de agosto, tendo seguidamente rubricado as suas páginas e assinado.—-----——

-—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.——--——-— —---— —---—--—--—--—— —

—-GABINETE DE APOIO PESSOAl. À PRESIDÊNCIA — INFORMAÇÃO!

INTERCÂMBIO CULTURAL COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA

DO PORTO MONIZ — —

---Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pela Secretária de

Apoio Pessoal à Presidência, cujo conteúdo a seguir se transcreve: — —

-—“Informa-se o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Nordeste, Dr. Milton

Mendonça, que o Presidente do Grupo Folclórico de São José, Sr. Armando

Vicente, deslocou-se ao município no sentido de solicitar apoio para a aquisição de

géneros alimentares para a confeção das refeições dos membros da Associação

supramencionada.— ————-—--— —---— —

—-Informou que o Grupo Coral e a Tuna de Bandolins daquela Associação foram

convidados, para um intercâmbio cultural, que se realizará de oito a catorze do

corrente mês, com várias atuações pelo concelho. —-—--—

---O objetivo deste intercâmbio cultural é incentivar os participantes para o gosto da

música e conhecimento de diversos instrumentos musicais, aperfeiçoando e

desenvolvendo a prática musical de bandolins, bandolas, bandoloncelos, guitarras

clássicas e violas. O seu reportório conta com temas dos géneros tradicional,

ligeiro, clássico e religioso.—-— —

—-Os géneros alimentares solicitados são os seguintes

—-l5Frangos; — — —

—-6 pacotes de massa tricolor em espiral;———~ —
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6 kg de arroz estufado;—-—--~----—-~

---16 embalagens de 400 gramas de bacalhau desfiado; —

---41 de Bechamel; — —

---41 de natas pasteurizadas; — —

---4 pacotes de batata pré frita de 2,5 kg; — —

---80 Filetes de Pescada;

---4 pacotes de mistura de legumes congelados; — —

---3 Embalagens de polpa tomate; — —

---3 Embalagens de pimenta da terra; — —

---3 Embalagens de massa de pimentão; — — — —

---2 Embalagens de pimenta branca;-— — — ——

---2 Embalagens de pimenta preta; — — —

---5 garrafões de 3 litros de óleos; — —-----—---- — —

---3 dúzias de ovos;----———-~ —---—------—--- —

---12 pacotes de farinha milho branca; — —-------— —

—-2 garrafas grandes de azeite; —----— —

---1 embalagem de vinagre; —

—-2 embalagens de sal grosso; —

—-41 de vinho branco;— —-— —----—

—-li de vinho tinto;--— —

—-2kg de limões brancos;—— —

—-7kg de cebolas;--— — — —

—-8 Embalagens de manteiga Nova Açores;——- —--— —

—-10 Embalagens de queijo fatiado;

—-10 Embalagens de fiambre fatiado; —

—-151 de leite; — —

---6 Garrafões de água;— —--— —

—-Tendo em consideração a urgência do pedido solicitou-se um orçamento para

fornecimento dos géneros alimentares em causa ao Mmi Mercado Paletes de

Números.-—— —---—

—-O valor total é de 496.00 (quatrocentos e noventa e seis euros).
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---À sua superior consideração.” — — — —---------

—-A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar o presente pedido.

-—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. — —-------

---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃO/ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO

ABRIGO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL---- —

---Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pela Técnica Superior

do Gabinete de Ação Social, Anabela Medeiros, cujo conteúdo a seguir se

transcreve: —---—-- —----------------- —---- — —

—--“Relativamente ao assunto referido em epígrafe, cumpre-me informar V. Exa.

que a munícipe Albertina de Medeiros, requereu apoio para pagamento de

despesas referentes a processo de atualização de registo de moradia, previsto no

Regulamento do Fundo Municipal de Emergência Social de Nordeste. — —

---A munícipe reúne cumulativamente as condições gerais de acesso, previstas no

artigo 5.°, do regulamento em apreço. O processo de candidatura encontra-se

devidamente instruído, de acordo com a documentação solicitada no n.° 1 do artigo

7° do mesmo regulamento.— — — —

---O agregado da munícipe é constituído por 3 elementos, a munícipe e dois filhos

(inválidos), cuja subsistência depende das pensões daqueles.--—

---A família pretende atualizar o registo da moradia, por forma a poder instruir

processo de candidatura ao programa de Habitação Degradada, da Direção

Regional da Habitação, atendendo que a moradia encontra-se muito degradada, no

entanto, por si, não conseguem fazer face a esta despesa, que corresponde a

430.00 €. — —— — — — —

---Deste modo, após uma análise detalhada à situação económica e social do

agregado, julgo que a mesma deverá beneficiar do presente apoio, para poder

proceder à candidatura suprarreferida, de forma a dotar a habitação das condições

necessárias. — — — —

---Este apoio deverá ser atribuído sob forma pontual, no montante de € 300,00

(trezentos euros), nos termos do n.° 2, do artigo 9.° do mencionado Regulamento,

Nordeste, 12 de setembro de 2016
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destinado ao apoio no pagamento das despesas relacionadas com o processo de

atualização do registo da moradia. — —------

-—A munícipe fica obrigada à apresentação de documento comprovativo de que o

montante atribuído foi aplicado para o fim a que se destina, sendo que a não

apresentação deste documento obriga à devolução do montante apoiado.”

—-A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio proposto na presente

informação, nos termos do disposto no Regulamento do Fundo Municipal de

Emergência Social de Nordeste.———— — —

GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃOÍATRIBUIÇÃO DE APOIO AO

ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAI DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS À
HABITAÇÃO — ---- - -------- - -

—-Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pela Técnica Superior

do Gabinete de Ação Social, Anabela Medeiros, cujo conteúdo a seguir se

transcreve: —-—- —--——--— — —

——“Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, cumpre-me informar V.

Exa. que a munícipe Ana Isabel Branco Moniz Amaral, residente na Estrada

Regional, n.° 42, freguesia de Santo António Nordestinho, requereu apoio no âmbito

do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios à Habitação, destinado ao

acabamento de obras de beneficiação na sua moradia.———--— — —

—-Neste sentido cumpre-me informar V. Exa que o processo de candidatura

encontra-se devidamente instruído, nos termos do n.°1 da cláusula 4Y, do

mencionado regulamento. — —— —

—-Estamos perante um agregado familiar composto por quatro elementos, a saber

a munícipe, o marido e duas filhas, cuja subsistência depende do rendimento

proveniente do trabalho do marido como assistente operacional e do rendimento do

trabalho a dias da munícipe.

—-No passado a família beneficiou de apoio da Direção Regional da Habitação,

através do programa Habitação Degradada, contudo este apoio foi insuficiente para

o término das obras, que são essenciais para que a moradia reúna as condições

mínimas de habitabilidade (ai. f, n.°1, cláusula 3.9, de acordo com informação

técnica anexa, sendo que os trabalhos necessários a realizar estão orçamentados

Nordeste 12 de setembro de 2016

Página 7 de 11



Câmara Municipal do Nordeste

em €2 598.39 (dois mil quinhentos e noventa e oito euros e trinta e nove cêntimos),

valorsemlVA.-----—-—------- — — —

---Após análise da candidatura verificou-se que a requerente reúne as condições de

acesso previstas no n.° 1, da cláusula 3•a do referido regulamento, como se pode

comprovar no processo em anexo, elaborado pelo Gabinete de Ação Social desta

Câmara MunicipaL--- — —---------—-- — —

---Deste modo, estudado e analisado o processo, o GAS considera importante a

atribuição de apoio no valor de € 2 500,00 (dois mil e quinhentos euros), destinado

à realização de pinturas gerais na moradia.”-— — — —

—-A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio proposto na presente

informação, nos termos do disposto no Regulamento Municipal de Atribuição de

Apoios à Habitação.-------— — — — — —

—-JOSÉ ANTÓNIO MACEDO FERNANDES — PEDIDO DE PARECER NOS

TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 51.° DA LEI N.° 11112015, DE 27 DE

AGOSTO / PRÉDIO RÚSTICO SITO AO VALE DO SABUGUEIRO NA

FREGUESIA DE NORDESTE—-—— — — —

—-Presente um requerimento, datado de dezanove de julho último, apresentado por

José António Macedo Fernandes, residente na Rua Prior Lucindo da Graça e

Sousa, n.° 16, freguesia e 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 à aquisição

de três prédios rústicos, inscritos na matriz predial sob os artigos 1863, 1867 e

1874, confinantes com outro prédio que possui no Vale do Sabugueiro, na referida

freguesia de Nordeste.— — —

---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

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

Nordeste, 12 de setembro de 2016
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IROA transmitida a esta Câmara Municipal através do ofício número setecentos e

noventa, de seis de setembro corrente. — —

---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. — — — — — — —

---INFORMAÇÕES DO SR. VEREADOR LUÍS DUTRA NO ÂMBITO DAS

DECISÕES QUE PROFERIU NO USO DA COMPETÊNCIA QUE LHE FOI

SUBELEGADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, SOBRE:

—-Pedido de Informação Prévia: —--—------ — —

-—Adaptação de Estabelecimento Comercial a Estabelecimento de Restauração —

César Sousa Pimentel, Vila de Nordeste. — —-----—

—Licenciamento de Obras Particulares — — —

---Ampliação de Moradia — António Rodrigues Cabral de Meio, freguesia de Lomba

da Fazenda; —--— — —-----— — —-----

---Construção de garagem — Laudalino Pacheco Medeiros, freguesia da

Achadinha;— — —---- —---------— —

---Construção de garagem — João Gabriel Correia da Ponte, freguesia da

Achadinha;--- — — — —------ —

---Construção de moradia — Paulo Bruno Resendes Cabrai, freguesia de Lomba da

Fazenda. — ——----—----— —----—--—— —----—-----

—-BALANCETE — RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA —

—-Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia seis de setembro

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

—-Operações Orçamentais - € 1.640.202,43 (um milhão seiscentos e quarenta mil

duzentos e dois euros e quarenta e três cêntimos);——----

Operações não Orçamentais - € 55.545,55 (cinquenta e cinco mii quinhentos

quarenta e cinco euros e cinquenta e cinco cêntimos). —

---PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO

Nordeste, 12 de setembro de 2016
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-—Estiveram presentes nesta reunião o Sr. José Manuel Pimentel Furtado, residente

na freguesia de Santana, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Porto Moniz e

os membros da direção da Associação Cultural e Recreativa de Porto Moniz.—

—O Sr. Presidente da Câmara Municipal do Nordeste agradeceu a presença de

todos e salientou a forma brilhante como o Grupo Coral e a Tuna de Bandolins da

referida Associação têm feito as suas atuações. Referenciou também as parcerias

que já existiram entre os dois concelhos no âmbito dos fundos comunitários e as a

realizar futuramente, realçando a importância dos intercâmbios a nível cultural e

institucional, aproveitando a ocasião para convidar a Câmara Municipal de Porto

Moniz para participar no colóquio sobre a Floresta Laurissilva, a ter lugar neste

Concelho, considerando que o Nordeste, Povoação, São Vicente e Porto Moniz são

os concelhos que sustentam a Laurissilva do País. Desejou as maiores felicidades

à Sra. Presidente da Associação Cultural e Recreativa de Porto Moniz, pelo

trabalho desenvolvido, salientado o facto desta presidirá mesma há muitos anos.--

—-Endereçou os maiores sucessos para os Grupos que integram a Associação

felicitando-os pela qualidade das respetivas atuações que a todos muito agradou.-—

---Por sua vez, a Sra. Presidente agradeceu o carinho e a forma hospitaleira como

foram recebidos neste concelho, informando que também estavam disponíveis em

receber um grupo deste concelho. ——--

---Seguidamente, interveio o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Porto Moniz

para realçar a importância da interação dos autarcas com os munícipes, referindo

que a mesma enriquece o respetivo trabalho, referindo-se de uma forma especial à

presença de um cidadão na reunião pública deste órgão.—----

—-Disse também que teria todo o gosto, dentro das possibilidades da autarquia, em

receber um grupo deste Concelho e de preferência até setembro do próximo ano.-—

---Afirmou ter muito orgulho nos grupos que se deslocaram a este Concelho, os

quais retratam a cultura do Concelho de Porto Moniz, dizendo mesmo que para

alguns elementos foram momentos que ficarão para sempre na memória.

---O Sr. Vereador Rogério Frias disse que se regozijava pela presença da comitiva

de Porto Moniz e felicitou o Sr. Presidente da Câmara por demonstrar um carinho

especial pelas instituições e pelo trabalho desenvolvido no seu concelho, felicitou

igualmente a Sra. Presidente da Associação Cultural de Porto Moniz,

Nordeste, 12 de setembro de 2016 — ______________________________—
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nomeadamente pela sua persistência, denotando assim muita satisfação naquilo

que faz. Congratulou-se também para realização destes intercâmbios, realçando

ser a melhor forma de fortificar a cultura dos povos.

---Seguidamente interveio o Sr. José Manuel Furtado, para referir que relativamente

à Laurissilva, esta tem trazido alguns entraves aos particulares, na medida em que

em muitos casos se encontram impedidos de realizar qualquer intervenção

naquelas zonas protegidas, questionando o que pretendiam fazer sobre este

assunto de forma a permitir a resolução de alguns casos pendentes. —

---O Sr. Presidente da Câmara do Nordeste respondeu que existe legislação que

define as regras das zonas protegidas, as quais são aplicadas não só aos

particulares como às instituições.----- — —

---Ainda sobre este assunto, o Sr. Presidente da Câmara de Porto Moniz explicou

também da dificuldade em responder às pretensões de alguns munícipes devido às

limitações previstas na legislação em vigor sobre a matéria. —---

---O Sr. José Manuel Furtado, disse ser apologista da conservação da natureza,

mas frisou que para o particular são criadas mais dificuldades, pelo que alertou

para a necessidade de ambos os municípios envidarem esforços no sentido de

clarificar alguns aspetos sobre a zona protegida da Laurissilva, preocupação essa

que poderia ser abordada no colóquio a realizar sobre o assunto em apreço.

---E por não haver mais nada a tratar e sendo doze horas 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 mim, J”ftioiu.c4 cL ‘~àJ..tn Qc&.c
que a redigi e subscrevi. — — —

~Uftxca L<DtLL’~ ~PCU&RLA~ £~

Nordeste, 12 de setembro de 2016
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