
Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.° 96

---Aos vinte e três dias do mês de maio, do ano de dois mii e dezassete, nesta Vila

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

pelas dez horas, reuniu ordanariamente 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, Sara

Raquel Mendonça de Sousa e Luis Dutra Borges.— —-------- —-----

---Faltou o Sr. Vereador Milton Borges Pacheco Mendonça, por motivo de doença.-

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

de Deus Pacheco de Meio Franco.----------- — —--- —

—-Verificada, assim, a presença da maioria dos membros que constituem a Câmara

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

---ATA DA REUNIÃO ANTERIOR — — —

---Foi lida a ata da reunião ordinária realizada no dia três de maio corrente, a qual

foi aprovada por unanimidade. —---- — —--- —------ — —

— — ANTES DA ORDEM DO DIA —

---Neste período interveio o Sr Vereador Rogério Frias para referir que lamentava o

facto do Sr. Presidente da Câmara não ter convidado os Srs. Vereadores do PSD

para incorporarem a procissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres. —

-—Referiu ainda existir uma indiferença muito grande por parte do Governo Regional

para com o nosso concelho dizendo mesmo que não se notava uma solidariedade

tão eficaz e tão desmedida como o Sr. Presidente da Câmara afirmava, realçando

que se denotava um concelho esvaziado de conteúdo e nível socioeconómico,

aproveitando a oportunidade para questionar para quando o cumprimento da

promessa do Vasco Cordeiro em relação à reabilitação da zona balnear da Foz do

Ribeira do Guilherme.--------

---Disse ainda que a abertura da Estalagem dos Clérigos tinha sido uma boa

Nordeste,23 de maio de 2017

Página 1 de 9



Câmara Municipal do Nordeste —~__________________________________

medida, mas que na mesma estava em causa o favorecimento de um grupo

económico em detrimento de outros existentes no Nordeste, pelo que não achava

correta a medida adotada pela autarquia. Salientou ainda que neste momento o

concelho do Nordeste estava fragilizado sob ponto de vista do tecido empresarial,

verificando-se um grau de confiança muito baixo por parte dos investidores.

-—Acrescentou também que do ponto de vista turístico a nossa situação não era

boa, afirmando que tínhamos perdido o estatuto de concelho mais limpo e florido,

os trilhos não estavam devidamente conservados, a zona balnear não estava nas

devidas condições, e que perante todas estas situações não tínhamos nada no

concelho para cativar o turista a ficar no Nordeste.

---Referiu que o Priolo Cup, apesar de uma boa medida da Câmara Municipal era

uma festa para o povo de fora da terra, questionando o Sr. Presidente da Câmara

quando iria fazer uma grande festa para as gentes do Nordeste, como por exemplo

um cortejo do Espirito Santo ou etnográfico, acusando este executivo de não ter

ideias e capacidade para dinamizar o seu povo. —

---Chamou também à atenção para o facto dos textos publicados no Boletim

Municipal estarem confusos e com uma série de erros gramaticais.

---Em resposta às questões colocadas o Sr. Presidente da Câmara esclareceu:

---No que concerne à procissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres disse não ter

recebido nenhum convite para o efeito e que a reclamação dos Srs. Vereadores do

PSD deveria ser feita à respetiva Irmandade e não ao Presidente de Câmara. No

entanto, disse estar surpreendido com este comentário, uma vez que os

Vereadores são sempre convidados para todos os eventos da Câmara Municipal e

nunca compareciam nos mesmos, lamentado o facto de agora virem reivindicar um

assunto que até à data nunca participaram. Recordou ainda que o ano passado

após receção de convite, tal como nos anos anteriores o PSD nunca mostrou

interesse em ir em procissões, sejam elas fora ou dentro do concelho.

---Relativamente ã indiferença do Governo Regional pelo concelho do Nordeste,

respondeu não existir nenhuma prova em que o Carlos César tenha prometido

realizar a obra de melhoramento da Piscina da Foz da Ribeira do Guilherme e que

ao contrário, existia sim uma promessa do ex-candidato Vitor Cruz em fazer uma

obra megalómana para a Boca da Ribeira.
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---Em relação a esta zona balnear informou que as obras de melhoramento da

mesmas já estavam a decorrer a algum tempo, as quais tiveram o seu inicio com a

asfaltagem do respetivo acesso ao local, estando neste momento a decorrer a obra

de eletrificação da zona, bem como do Parque de Campismo.—-------—-—-— —

—-Relativamente ao Hotel do Nordeste reafirmou uma vez mais que no passado o

anterior executivo para abertura da Estalagem dos Clérigos também tinha apoiado

aquele empreendimento privado, onde se responsabilizou pela asfaltagem de todo

o parque de estacionamento, procedeu à contração de um empréstimo para

aumento do capital social da empresa, que depois foi doado ao Grupo Bensaúde e

procedeu ainda à cedência dos terrenos onde foi construído a infraestrutura.

—-Em relação ao sector empresarial disse que, ao contrário do que foi referido pelo

Sr. Vereador Rogério Frias o que se constatava era mais empresários a investir no

Concelho, dando como exemplo os alojamentos locais que têm vindo aumentar de

uma forma exponencial, a abertura de um hotel de 4 estrelas no Nordeste, um

empresário que pretende construir um restaurante na Lomba da Cruz e a abertura

recente de uma loja para venda de produtos agrícolas. Disse ainda que atualmente

existem em fase de licenciamento mais 22 alojamentos locais, sendo estes

números mais do que suficientes para contrariar as palavras do Sr. Vereador

Rogério Frias. — —--— ——— — —------—

-—No que concerne à promoção de grandes festas no Nordeste, disse que só tinha

pena de não ter encontrado o Sr. Vereador Rogério Frias no evento realizado por

este Municipio, onde se juntou todos os impérios do Espírito Santo do concelho

para a realização de uma grande coroação, acrescentou ainda que foi organizado

um fim-de-semana de tradições, e as Juntas do PSD nem participaram, pelo que

não entendia as reclamações do Sr. Vereador Rogério Frias em relação à

realização de grandes festas se as que são feitas não têm a aderência da

oposição. — — — —

—-O Sr. Vereador Rogério Frias pediu a palavra novamente para dizer que o Carlos

César disse no seu discurso no dia 18 de julho, aquando da inauguração da obra

da variante ao viaduto, afirmou de que iria realizar a obra de beneficiação da Zona

Balnear da Foz da Ribeira do Guilherme, pelo que era um obrigação do Sr.

Presidente reivindicar essa obra.— —---- — —
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ORDEM DO DIA

---ESCOLA PROFISSIONAL DE NORDESTE — AGRADECIMENTO

---Presente o ofício número vinte e três, de vinte e seis de abril findo, da Escola

Profissional de Nordeste, agradecendo muito reconhecida o facto desta autarquia

ter recebido, acompanhado e apoiado os formandos do Curso de Operador de

Jardinagem— — -_ ..

---A Câmara tomou conhecimento.

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

NORDESTE E A ASSOCIAÇÃO ATLÂNTICA DE APOIO AOS DOENTES DE

MACHADO JOSEPH (AAADMJ)

---Presente o protocolo referenciado em epígrafe, o qual visa definir o apoio a

conceder por este Municipio á Associação Machado Joseph, nomeadamente a

cedência de uma viatura para o transporte dos cidadãos deste Concelho portadores

da doença Machado Joseph para frequentar o Centro de Convívio da respetiva

Associação. — —

---A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar o presente protocolo.

---PROPOSTA DA 3Y REVISÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O

ANO FINANCEIRO DE 2017

---Presente a proposta da 3•a Revisão das Grandes Opções do Plano deste

Município para o corrente ano no valor € 111.000,00 (cento e onze mil 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 1O.° 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.
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—-PROPOSTA DA 3Y REVISÃO DA RECEITA E DA DESPESA PARA O ANO

FINANCEIRO DE 2017 — — —

---Presente a proposta da 3~a Revisão da Receita e da Despesa deste Município

para o corrente ano no valor de €27.661,00 (vinte e sete mil seiscentos sessenta e

umeuros).—---- — — — —------

---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.043/2012, 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 - ATUALIZAÇÃO DO PREÇÁRIO DO PARQUE DE CAMPISMO

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

Câmara, a qual visa introduzir as seguintes alterações ao preçário em vigor no

Parque de Campismo:—---— — —-- — ——--

---1. Eliminar os descontos para as tendas, parque de estacionamento e lenha, por

considerar que poderão provocar alguns conflitos e aproveitamento indevido dos

mesmos;----------— — — —---- ~

---2. Passar o preço a incidir pelo número de utilizadores da tenda e não por metro

quadrado das mesmas, considerando a impossibilidade de medir as respetivas

tendas; —-----------—-- — —

—-A Câmara deliberou, por maioria, nos termos do disposto da cláusula 9•a do

contrato de cessão do Parque de Campismo e da alínea e) do n.° 1 do artigo 33.°

da Lei n.° 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a alteração proposta.-----—------

---Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Vereador Luís Dutra Borges.-.

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

Raquel Mendonça de Sousa. — — — —
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—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.° 7512013, de 12 de

setembro.

—CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE
BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO, NO ÂMBITO DA

REABILITAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DOS CAMINHOS MUNICIPAIS E

RURAIS - RELATÓRIO FINAL

—Presente o relatôrio final do concurso referendado em epígrafe, elaborado pelo

júri designado para o efeito.

—A Câmara, após ter apreciado o referido relatório deliberou, por unanimidade, o

seguinte:
—1. Concordar com o presente relatório;

—2. Mjudlcar a execução da empreitada à empresa José de Simas Moniz & Filhos,

Lda. pelo valor da sua proposta de € 349.954,90 (trezentos e quarenta e nove mil
novecentos e cinquenta e quatro euros e noventa cêntimos), nos termos do

disposto no artigo 73.°, n.° 1 do Código dos Contratos Públicos — CCP, aprovado
pelo Decreto-Lei n.° 1812008, de 29 de janeiro, na sua atual redação.

—3. Notificar a decisão de adjudicação a todos os concorrentes, de acordo com o
artigo 77.°, n.° 1 do CCP;
—4. Notiflc~r o adjudicatário, nos termos do disposto no artigo 77.°, n.° 2 do CCP

para:
—Apresentar os documentos de habilitação exigidos nos termos do disposto no
artigo 81 .°

—Prestar a caução de 2% do Valor da adjudicação, no prazo de 10 dias úteis,

conforme preceitua o artigo 90.°, n.° 1.

—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.

—COMUNICAÇÃO DA CELEBRAÇÃO OU RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DE
AQUISIÇÃO SE SERVIÇOS
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---Presente a comunicação referenciada em epígrafe, em cumprimento do disposto

nos nos 4 e 12 do artigo 49.° da Lei n.° 42/2016 de 28 de dezembro, que aprova a

Lei no Orçamento do Estado para 2017.— — — —

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

---INFORMAÇÃO - EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVOIESTUDO

PRÉVIO DA CASA DO CONHECIMENTO— — — —

—-Presente uma informação do Eng.° Miguel Pereira relativa ao estudo prévio do

proleto de construção da Casa do Conhecimento, para efeitos da Câmara Municipal

se pronunciar sobre o requisito constante na alínea e.iii) do artigo 2.° do Anexo I do

Aviso n.° 26/2105, de l6de março. —------ — —------—— ———

---Face ao exposto a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos dos objetivos

previstos para a Revisão do Plano de Pormenor de uma área da Vila de Nordeste,

emitir parecer prévio vinculativo sobre o estudo prévio da Casa do Conhecimento

do Nordeste, para cumprimento do requisito constante na alínea e.iii) do artigo 2 O

do Anexo Ido aviso n.° 26/2015, de 16 de março.— ——--

---DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO - INFORMAÇÃO OBRAS DE

BENEFICIAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ARTESANATO NA RIBEIRA DOS

CALDEIRÕES---— — — — —--------——

—-Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pelo Sr. Vereador Luís

Dutra, cujo conteúdo a seguir se transcreve: —------------ — —

---“O espaço destinado a comércio, localizado no parque dos Caldeirões, pela sua

caracterização e idade, tem prestado um contributo estático para dinâmica

pretendida para o local, face à crescente procura que o parque tem registado por

visitantes. Este facto compromete o interesse na exploração desse espaço,

portanto a revitalização da loja, por forma a torná-la atrativa, atual e potenciadora

principalmente dos recursos locais, aconselha-se. ——--

---A renovação da loja passa por: —-------- ——--

—-eliminar as escadas do interior da loja; — — —

-—demolir todos os prateleiros expositores; — — —
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---melhorar as condições deacesso;

---executar expositores valorizadores dos produtos de oferta;

---criar espaço para exposição viva de artesanato;

---dotar o espaço de novas infraestruturas elétricas e de comunicações.

---equipar a loja com meios de comercialização de produtos gelados e refrigerados;

---decorar o espaço em função da utilização pretendida e da integração no local.

---Os trabalhos previstos para a renovação pretendida terão a duração estimada de

2 meses e por esta época do ano ser a que se registam maior afluência de

visitantes ao local, desfavorecendo a execução dos trabalhos, aponta-se para início

de setembro a execução da reformulação em causa.

---A Câmara tomou conhecimento.

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

DECISÕES QUE PROFERIU NO USO DA COMPETÊNCIA QUE LHE FOI

DELEGADA PELA CÂMARA MUNICIPAL, SOBRE:

---Aprovação de Alterações Orçamentais

---Foram aprovadas a 7Y e a 8•a alteração ao Orçamento da Despesa, no valor de €

70.161,00 (setenta mil cento e sessenta e um euros), e €41.620,00 (quarenta e um

mil seiscentos e vinte euros), bem como a 7•a alteração das Grandes Opções do

Plano, no valor de € 365.624,00 (trezentos sessenta e cinco mil seiscentos vinte e

quatro euros), respetivamente.

---A Câmara tomou conhecimento.

---BALANCETE - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

---Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia dezassete de maio

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

---Operações Orçamentais - € 1.832.051,40 (um milhão oitocentos trinta e dois mil

cinquenta e um euros e quarenta cêntimos);

---Operações não Orçamentais - € 35.137,59 (trinta e cinco mil cento e trinta e sete

euros e cinquenta e nove cêntimos).

---A Câmara tomou conhecimento.
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---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 mim, Maria de

Deus Pacheco de Meio Franco, Coordenadora Técnica que a redigi e subscrevi.—--

-~ r
cL~2>n~ PacL~ cL Jftd~nu~
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