
Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.° 11

---Aos dezanove dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, nesta Vila de

Nordeste, edifício dos Paços do Município e sala de reuniões da Câmara Municipal,

pelas dez horas, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal do Concelho de Nordeste,

sob a Presidência do Sr. António Miguel Borges Soares, Presidente da Câmara,

estando presentes os Srs. Vereadores Carlos Alberto Medeiros Mendonça, Luis Jorge

Borges Fernandes, Marco Paulo Rebelo Mourão e Luis 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 cinco de março corrente, a qual

foi aprovada por unanimidade.— —

— ANTESDAORDEMDODIA ——--—

-—O Sr. Vereador Luís Dutra pediu a palavra para manifestar o seu desagrado pelo

facto de ter solicitado ao Gabinete de Desporto da autarquia informação relativa ao

programa do passeio turístico de bicicletas e o mesmo não a dispor, referindo que

aquela era-lhe importante porque a sua participação no mesmo dependia desse

programa e do circuito da prova. Disse ainda ter recebido posteriormente um

telefonema do responsável do Centro Desportivo e Recreativo do Concelho do

Nordeste a explicar que o programa dependia do número de participantes e do

comportamento dos mesmos no decurso da prova.-——--——————-----—— —

—-Outro aspeto que o desagradou em relação ao assunto em questão foi o

cancelamento do evento no próprio dia, motivo este, justificado na mensagem que lhe

foi remetida ser devido ao mau tempo, o qual discordou por aquele dia ter sido bem

melhor do que os outros que o antecederam.

---Em resposta, o Sr. Vereador Marco Mourão disse que no dia do evento vigorava um
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alerta amarelo e por via disso a organização entendeu que não estavam reunidas as

condições de segurança para a realização da prova, daí o seu cancelamento. Explicou

ainda que o percurso do passeio turístico de bicicletas tinha início junto à igreja da

Salga, passando por todas as freguesias e terminando na Vila.

---Sobre este assunto, o Sr. Presidente da Câmara disse que ficava registada a

preocupação manifestada e que o Sr. Vereador Marco Mourão iria tentar perceber o

que efetivamente se tinha passado de forma a evitar situações idênticas no futuro.

---Seguidamente, o Sr. Vereador Luís Jorge tomou a palavra para questionar o Sr.

Vereador Carlos Mendonça se este tinha conhecimento da existência de uma dívida

da ADLN — Associação para o Desenvolvimento Local do Nordeste e se os respetivos

sócios tinham sido informados da mesma.

---Em resposta, o Sr. Vereador Carlos Mendonça disse que efetivamente existia uma~

divida e que a mesma se devia ao facto de se ter efetuado uma candidatura e esta não

ter sido aprovada. Referiu ainda que o Municipio devia assumir essa dívida, uma vez

que a mesma foi para realização de atividades de interesse público e que diziam

respeito às festas de 2017.

---Acrescentando ainda que no ano anterior a ADLN utilizou o mesmo modelo e o valor

não comparticipado tinha sido assumido pelo Municipio.

---O Sr. Presidente da Câmara interveio para questionar o Sr. Carlos Mendonça,

enquanto responsável por este Municipio, ter-lhe sido possível fazer investimentos

daquele montante, com base numa incerteza em relação à sua aprovação.

---Ainda sobre este assunto também interveio o Sr. Vereador Marco Mourão para

questionar se os sócios da Associação em questão tinhãm aprovado essa candidatura,

ao que o Sr. Vereador Carlos Mendonça respondeu que não. Acrescentou ainda não

ser legítimo um único sócio assumir aquela dívida, porque na realidade a Associação

era constituída por trinta sócios, pelo que não se pode imputar toda a responsabilidade

financeira ao Municipio. Também questionou em que reunião da Câmara e Assembleia

Municipal tinha sido aprovada a integração do Municipio na referida Associação, ao

que o Sr. Vereador Carlos Mendonça respondeu que não se recordava, acrescentando

que da mesma forma que o Municipio apoiava as atividades desportivas também tinha

de o fazer em relação às de interesse de desenvolvimento local do Nordeste.

---A propósito das atividades desportivas, o Sr. Vereador Marco Mourão questionou o
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Sr. Vereador Carlos Mendonça o que tinha feito o Gabinete do Desporto nos últimos

quatro anos, uma vez que não existe no respetivo gabinete nenhum documento escrito

nem digital da atividade desenvolvida, referindo mesmo que foi pedido, por escrito à

coordenadora do então gabinete a documentação em questão, tendo a mesma

informado que os documentos que lhe foram solicitados diziam respeito ao período de

2013 até a outubro de 2017, e que apenas desempenhou funções no Gabinete de

Desporto de novembro de 2016 até outubro de 2017, pelo que, logicamente, só

poderia responder a esse período de tempo. — —

---Referiu ainda, na resposta dada, que a elaboração de documentos com vista à

organização de eventos e apoio à atividade desportiva do município foi pautada por

preocupações com o ambiente, limitando-se apenas à impressão dos mesmos ao

mínimo possível, e por uma aposta na tecnologia, privilegiou-se o formato digital.

Como se tratavam sobretudo de documentos internos, o formato digital apresentava-

se como o ideal para a sua partilha com os colaboradores do gabinete e com as

diversas estruturas da Câmara Municipal. Explicou ainda que, a pedido do Sr.

Presidente da Câmara de então, a pouca documentação existente em papel, tinha-lhe

sido entregue, juntamente com um relatório, para a avaliação da atividade desportiva

do gabinete, antes do período de férias de Verão de 2017 e que a documentação em

formato digital encontrava-se toda no computador pertença da Câmara Municipal,

contudo, o seu estado e localização era-lhe desconhecida, e que apenas tomou

conhecimento, após regressar das férias de Verão, que o computador tinha sido

formatado, não contendo qualquer documento. —----— — —-----------

---O Sr. Vereador Carlos Mendonça respondeu que toda a documentação da

responsabilidade do Municipio tinha ficado no Municipio, dizendo mesmo que em tudo

o que estivesse ao seu alcance estava disponível para esclarecer, dentro das suas

limitações, acrescentando que muitas das suas atividades foram feitas em parceria

com mais de uma instituição, pelo que poderiam diligenciar junto das mesmas essa

documentação.-------- — —

---O Sr. Vereador Marco Mourão tomou novamente a palavra para, no seguimento do

referido na reunião ordinária desta Câmara Municipal de cinco de março corrente,

relativamente ao ranking das escolas a nível Açores, dar conhecimento a este órgão

do estudo por si elaborado, com base em informações publicadas na comunicação
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social pelos jornais Expresso e Público e pelo canal SIC Noticias, relativamente à

pontuação da Escola Básica e Secundária de Nordeste, no que diz respeito ao ranking

dos exames do ensino secundário, onde a posição da Escola Básica e Secundária de

Nordeste entre os anos de 2007 a 2017, foi a seguinte:

---2007- 14.°; 2008- 10.°; 2009 -.9.°; -2010- 5.°; 2011- 5.°; 2012- 1.°; 2013- 11.°;

2014- 16.°; 2015; -13°; 2016- 9.°; 2017- 20.°.

---Fez referência ainda com base nos referidos dados estatísticos que na maioria dos

anos a Escola Básica de Nordeste ficou melhor posicionada do que algumas escolas

da ilhade 5. MigueL

ORDEM DO DIA

---JUNTA DE FREGUESIA DE LOMBA DA FAZENDA — PEDIDO DE

ANTECIPAÇÃO DE VERBAS/ACORDO DE EXECUÇÃO

---Presente o ofício número catorze, de oito de março corrente, da Junta de Freguesia

de Lomba da Fazenda, solicitando o adiantamento de 30% do valor previsto para 2018

no acordo de execução celebrado entre este Municipio e a referida Junta de

Freguesia, de forma a ultrapassar algumas dificuldades de tesouraria e cumprir as

obrigações financeiras perante a Segurança Social e trabalhadores ao abrigo de

programas ocupacionais.

---A Câmara deliberou, por unanimidade autorizar o adiantamento de 30% das verbas

do acordo de execução, uma vez que o referido pedido não altera o valor global a

transferir no corrente ano.

---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.

---Em relação ao presente assunto e seguinte da ordem do dia, o Sr. Vereador Carlos

Mendonça referiu que se congratulava pelo facto deste executivo camarário ter aceite

a opinião dos Vereadores do Partido Socialista em relação à ilegalidade dos pedidos

anteriores, nomeadamente o adiantamento de 50% e 40%, respetivamente e os Srs.

Presidentes das Juntas de Freguesia terem apresentado novo pedido dentro da

legalidade.
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---Lamentou que o Sr. Presidente de Câmara, tenha afirmado que no anterior

executivo, a Junta de Freguesia de Lomba da Fazenda tinha solicitado 40% de

adiantamento de verba referente ao acordo de execução celebrado entre esta Câmara

Municipal e a Junta de Freguesia da Lomba da Fazenda e que o então Presidente da

Câmara, Sr. Carlos Mendonça tinha aprovado esse adiantamento, e esta afirmação

não tenha sido registado em ata, conforme foi pedido. —

---Sobre este assunto, o Sr. Presidente da Câmara referiu que o mesmo já estava

mais que esclarecido, reafirmando que os pedidos em questão tinham sido agendados

porque disponha de informação dos serviços que se poderia conceder adiantamentos

superioresa3O%. — — — — —----— —

---Perante as dúvidas suscitadas foi decidido, e muito bem adiar o assunto, e após

explicação dos serviços concluiu-se que o adiantamento não poderia ir além dos 30%.-

---Disse ainda que assumia toda e qualquer informação por si proferida, não

acontecendo o mesmo com o Sr. Vereador Carlos Mendonça, em que na última

reunião não teve a humildade de assumir que tinha fundamentado a sua posição num

artigo da legislação que já estava revogado.-— — — —

---JUNTA DE FREGUESIA DE ALGARVIA — PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE

VERBASIACORDO DE EXECUÇÃO — —----— —

---Presente o ofício número cinco, de nove de março corrente, da Junta de Freguesia

de Algarvia, solicitando o adiantamento de 30% do valor previsto para 2018 no acordo

de execução celebrado entre este Municipio e a referida Junta de Freguesia, para

fazer face às obrigações financeiras decorrentes de trabalhadores, nomeadamente os

encargos com a taxa social única, diferencial de remuneração e seguros.

—-A Câmara deliberou, por unanimidade autorizar o adiantamento de 30% das verbas

do acordo de execução, uma vez que o referido pedido não altera o valor global a

transferir no corrente ano. —---—------—-— —

---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.-

—-RELATÓRIO DO AUDITOR EXTERNO — REVISÃO LIMITADA DE

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Nordeste, 19 de março de 2018 -
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---Para efeitos do disposto na alínea d) do n.° 1 do artigo 77.° da Lei n.° 73/201 3, de 3

de setembro, foi presente a informação sobre as demonstrações financeiras,

elaborada pelo auditor externo Duarte Giesta & Associado — Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas, Lda., referente ao ano de dois mil e dezassete.

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade remeter o referido

relatório à Assembleia Municipal.

---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL — INFORMAÇÃO/ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO

ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE INCENTIVO À NATALIDADE DO

CONCELHO DE NORDESTE

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

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

transcreve:

---“No âmbito do Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade do Concelho de

Nordeste, compete ao Gabinete de Ação Social da Autarquia proceder à análise das

candidaturas, de acordo com o artigo 8.° do mencionado Regulamento.

---Neste sentido cumpre-me informar V. Exa que as munícipes abaixo identificadas

reúnem as condições gerais para beneficiar do presente incentivo e os respetivos

processos de candidatura encontram-se devidamente instruídos, tudo nos termos do

artigo 5.° e do n.° 4 do artigo 6.° do Regulamento em apreço.

-—Nos termos do estipulado no n.° 2 do artigo 4.° o valor do subsídio a atribuir varia

entre € 200,00 (duzentos euros) e € 300,00 (trezentos euros), por cada criança, nos

seguintes moldes:

---a) € 300,00 (trezentos euros) para os agregados familiares com o primeiro e/ou

segundo escalão do abono de família;

—-b) € 300,00 (trezentos euros) para os agregados familiares com três ou mais filhos

independentemente do escalão que lhe for atribuído;

---c) € 200,00 (duzentos euros) para os agregados familiares com o terceiro escalão

de abono de famíha

---O artigo 4°, no seu n.° 3, refere, ainda, que todas/os as/os requerentes, cuja

situação económico-financeira do seu agregado familiar não se enquadre no

estipulado anteriormente, tem direito a um apoio, cujo valor não deverá ultrapassar a
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quantia de € 50,00 (cinquenta euros).-—-~-~----~-—-—

---Só podem beneficiar dos apoios referidos no artigo 4.° do mencionado Regulamento

as crianças com idades compreendidas até aos doze meses de vida, conforme

determina o n.° 2 do artigo 3.°, pelo que após essa data cessa a possibilidade de

utilização do mesmo.-— —----—--—--- — —

—-Assim temos: — — —-

---Tânia Costa Barbosa — € 300,00 (trezentos euros);---- —

---Renata Maria Couto Almeida Pimentel - € 300,00 (trezentos euros);

—-Mafalda Sofia Couto Almeida - € 300,00 (trezentos euros).--- —

---Á superior consideração de V. Exa”. ——--— ——— ——

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

informação, ao abrigo do Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade do

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

---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃOIATRIBUIÇÃO DE APOIO AO

ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO À
HABITAÇÃO — ----- ------ —

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

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

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

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

que a munícipe Elsa de Jesus Soares da Ponte Aguiar, residente na Rua da Mangana,

n.° 22, freguesia de Achadinha, 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

própria e três filhos, sendo que, destes, dois são menores, cuja subsistência depende

das pensões de sobrevivência e respetivos complementos regionais.

—-A munícipe beneficia de apoio da Direção Regional da Habitação (15442.62 €, inclui
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250.00 € referentes ao ónus de inalienabilidade), através do programa Habitação

Degradada, contudo este apoio manifesta-se 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 o valor

necessário para terminar as obras é de € 3 785.97 (três mN setecentos e oitenta e

cinco euros e noventa e sete cêntimos), valor que a família, por si, não tem

capacidade para suportar.

---Após análise da candidatura verificou-se que o 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
!CâmaraMiiL

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

atribuição de apoio no valor de € 3 785,00 (três mil setecentos e oitenta e cinco euros),

destinado ao acabamento das obras de beneficiação na moradia.”

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

informação, ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoios à Habitação.

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

APOIO/TRANSPORTE

---Presente um email datado de catorze de março corrente, da Santa Casa da

Misericórdia de Nordeste, solicitando no âmbito de Projeto de Atividades da Instituição,

a colaboração na cedência de um autocarro, no próximo dia vinte e dois de março, dia

em que a Misericórdia promove a atividade “Tarde Quaresmal”.

---O itinerário será com partida da freguesia da Achadinha, pelas 13:30h, com destino

à Vila de Nordeste, prevendo-se o términus pela 16:30h.

---A Câmara deliberou por unanimidade, no âmbito da competência conferida a este

órgão pela alínea u), do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013 de 12 de setembro,

conceder o apoio solicitado, considerando o interesse público da atividade a

desenvolver no âmbito do acompanhamento dos idosos, promovendo o bem-estar dos

mesmos, incentivando e aproximando a socialização entre aqueles e a comunidade,

dinamizando os seus tempos livres.
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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•D da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.-

---ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DO

ESPAÇO DA FRUTARIA DO MERCADO MUNICIPAL - ABERTURA DE

CONCURSO PÚBLICO — —

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

maioria, o seguinte: —------ —---- — —

---1. Abrir concurso público para a Arrematação em Hasta Pública do Direito de

Ocupação do Espaço da Frutaria do Mercado Municipal; — —

---2. Aprovar o respetivo Programa de Procedimento; — —----

---3. O valor base da licitação é de € 125,00 (cento e vinte e cinco euros) e o minino de

cada lanço de € 25,00 (vinte e cinco euros);------ —---- — —---

---4. O prazo de apresentação das propostas é até às 16:30 horas do 10.° dia útil a

contar do dia seguinte ao da publicação do anúncio no Jornal Oficial da Região

Autónoma dos Açores; —---— — — — —

---4. O ato público terá lugar às 10:00 horas do dia útil imediatamente subsequente ao

termo do prazo de apresentação das propostas, no salão nobre do edifício dos Paços

doMunicípio; —--— —----— — — ——— ——-------— ~-

---5. Nomear a Comissão do concurso referenciado em epígrafe, cuja constituição é a

seguinte:--—----— — —----— —----— — — —

---Membros efetivos: — — — —

---Luís Jorge Borges Fernandes, Vice-Presidente da Camara Municipal, que servirá de

Presidente;---— —-—--—--—--—— — —

—-Ana Lúcia de Sousa Soares de la Cerda Filipe, Chefe de Divisão Administrativa e

Financeira, que substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos;

-—Maria de Deus Pacheco de Meio Franco, Coordenadora Técnica da Secção de

Expediente.———— ——-—-—-— — —

-—Membros suplentes----

—-Maria Lubélia de Sousa Pimentel Alves, Coordenadora Técnica;-— —

---Nélia de Fátima Resendes Raposo, Assistente Técnica. — —
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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.° 75/2013, de 12 de setembro.-

---Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara e os Srs. Vereadores Luís Jorge

Borges Fernandes e Marco Paulo Rebelo Mourão.

---Abstiveram-se de votar os Srs. Vereadores Carlos Alberto Medeiros Mendonça e

Luís Dutra Borges.

---O Sr. Vereador Carlos Mendonça justificou a sua posição pelo facto de existir

intenção do anterior executivo em remodelar o espaço do mercado municipal, ao

abrigo do Pirus, tendo na ocasião sido elaborado um projeto para ao efeito, com vista

a dotar os respetivos espaços com condições de funcionamento de acordo com as

normas vigentes, pelo que este executivo deveria executar o referido projeto.

---Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara disse tratar-se de uma questão pertinente,

considerando a necessidade de realização de obras de beneficiação no mercado

municipal, mas que na realidade, nos termos da informação dos Serviços de

Aprovisionamento, não existe nenhum projeto concluído do anterior executivo, mas

estudos prévios e que de caso em concreto não existe mesmo nada.

---O Sr. Vereador Carlos Mendonça disse que o Sr. Presidente em vez de pedir

esclarecimentos ao Aprovisionamento deveria pedir ã Arquiteta Mafalda porque existe

um projeto para remodelação e beneficiação da frutaria.

---PROPOSTA — NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE DO MUNICIPIO PARA

‘INTEGRAR A DIREÇÃO DA ADLN - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

LOCAL DO NORDESTE

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

Câmara, cujo conteúdo a seguir se transcreve:

---“A A.D.L.N. Associação para o Desenvolvimento Local do Nordeste, é uma

associação sem fins lucrativos, que se rege por estatutos próprios e demais

regulamentação interna a aprovar pela Assembleia Geral, e, nos casos omissos, pelo

Regime Jurídico das Associações.

---A referida Associação é constituída por pessoas singulares ou coletivas, que

desenvolvam atividade conexa com setores socio empresariais no Concelho de

Nordeste, e que neste concelho possuem sede ou delegação.
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A ADLN tem por fins a promoção do desenvolvimento local e regional, tendente à

melhoria das condições sociais, culturais e económicas da população do Concelho do

Nordeste. —--- — — —-----

---Nos termos do disposto no artigo 13.° dos respetivos estatutos são órgãos da

Associação:— — — — —

---a)AAssembleiaGeral;---------—-------— — — —

---b)ADireção; — — — — —

---c) O Conselho Fiscal.—----------- — — — —

-—Conforme determina o artigo 18.° dos já mencionados estatutos a Direção é

composta por três membros, o Presidente, o Vice-Presidente, e o Tesoureiro sendo

que um dos elementos a eleger para a Direção tem de obrigatoriamente ser nomeado

pela Câmara Municipal do Nordeste. — —

---Face ao que antecede, proponho que a Câmara Municipal nomeie para integrar a

Direção da ADLN - Associação para o Desenvolvimento Local do Nordeste o Sr.

Vereador Marco Paulo Rebelo Mourão.”---——-- —----—-----— —

---Em relação ao presente assunto, o Sr. Vereador Marco Mourão referiu que na

passada sexta-feira teve conhecimento de que a ADLN — Associação para o

Desenvolvimento Local do Nordeste possuía uma divida no montante de € 10.000,00,
pelo que era de opinião que se deveria solicitar à referida Associação informação

detalhada sobre a mesma, bem como cópia da ata da reunião onde todos os sócios

tiveram conhecimento da dívida em questão. Disse ainda que era de opinião que o

Municipio se devia inteirar de toda esta situação e legalizar a sua participação na

ADLN, esclarecendo que não concordava que se moneasse um representante do

Municipio nas condições atrás descritas, pelo que propôs que a proposta fosse

retirada da ordem do dia e solicitado à ADLN os referidos esclarecimentos.-----—--------

---Face ao exposto, a Câmara deliberou, por unanimidade, retirar da ordem do dia a

presente proposta. — — —----—

---VOTO DE CONGRATULAÇÃO — ESCOLA PROFISSIONAL DE NORDESTE

---Presente o Voto de Congratulação referenciado em epigrafe, subscrito pelos

membros deste executivo, eleitos pelo Partido Social Democrata, cujo conteúdo a

seguir se transcreve: — — — —-
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No passado dia nove de fevereiro a Escola Profissional de Nordeste, sediada na

Freguesia de São Pedro de Nordestinho, comemorou os seus 20 anos de existência.--

---Há vinte anos atrás, um grupo de pessoas percebeu a importância que o ensino

profissional poderia assumir num concelho com as características do Concelho de

Nordeste. A Santa Casa da Misericórdia de Nordeste, através da Fundação padre

José Lucindo da Graça e Sousa, decide apostar numa Escola que possibilitasse aos

Nordestenses adquirirem qualificações profissionais, vocacionadas para as áreas

técnicas. Ao longo destes vinte anos, de muitos sucessos, os alunos que pela Escola

Profissional passaram enriqueceram-se curricularmente, ganharam qualificação

profissional, tornaram-se homens e mulheres muito mais completos, e conquistaram o

seu espaço no mundo do trabalho. Ao longo destes vinte anos a Escola Profissional de

Nordeste, conseguiu construir o seu espaço, um caminho alicerçado na qualidade de

ensino e nos valores de cidadania.

---O ensino profissional vive hoje tempos diferentes e torna-se essencial que quem

tutela esta área analise o ensino, analise as reais necessidades do país e das regiões

periféricas, na sua grande maioria rurais e perceba que é com o ensino profissional

que se pode conseguir diminuir as diferenças entre viver nos grandes centros urbanos

ou nos concelhos mais distantes dos centros de decisão. Há que reconhecer e

valorizar o ensino profissional, aliás, conforme o fazem os países mais desenvolvidos

e industrializados. Reconhecer, valorizar e apostar verdadeiramente no ensino

profissional é combater o absentismo e insucesso escolar e é valorizar e enriquecer a

mão de obra do presente e para o futuro.

---Este executivo da Câmara Municipal de Nordeste reconhece e valoriza o trabalho

efetuado ao longo destes anos pela Escola Profissional de Nordeste, desejando que

continue a desenvolver durante muitos anos o ensino profissional no nosso concelho,

com a qualidade com que o têm feito, em benefício do Nordeste e de todos os

Nordestenses.

---Pelo seu dinamismo, trabalho realizado em prol do Nordeste e dos Nordestenses,

pela divulgação, promoção, enriquecimento da cultura Nordestense e pela importância

na formação e no enriquecimento curricular dos Nordestenses os membros do

Executivo Camarário, Presidente, Vice-Presidente e Vereador em Regime de Tempo

Inteiro, propõem um voto de congratulação à Escola Profissional de Nordeste.
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---Assim, nos termos aplicáveis, os membros do Executivo Camarário, Presidente,

Vice-Presidente e Vereador em Regime de Tempo Inteiro, propõem a aprovação deste~

VOTO DE CONGRATULAÇÃO pelos 20 anos da Escola Profissional de Nordeste e~

que do mesmo seja dado conhecimento á sua Direção, Juntas de Freguesia d&

Concelho de Nordeste, Assembleia Municipal de Nordeste, Secretaria Regional da

Educação e Cultura dos Açores, Vice-presidência do Governo, Emprego e

Competitividade Empresarial, Presidência do Governo Regional dos Açores, aos

Grupos Parlamentares com assento na Assembleia Legislativa Regional dos Açores e

Assembleia Legislativa Regional dos Açores.

---A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar o presente Voto de Congratulação.--

---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.

---VOTO DE PESAR — FALECIMENTO DE JOÃO PACHECO PIMENTEL

---Presente o Voto de Pesar referenciado em epígrafe, subscrito pelos membros deste

executivo, eleitos pelo Partido Social Democrata, cujo conteúdo a seguir se

transcreve:

---“João Pacheco Pimentel ao longo da sua vida pautou o seu comportamento pela

retidão de carácter. “Tio João”, como era carinhosamente mais conhecido, foi um

homem feliz e deixa um legado marcánte para todos os que com ele conviveram.

---Como tantos outros Açorianos, experimentou a vida de emigrante, no entanto, onze

meses volvidos o apelo do seu amado Nordeste foi mais forte e “Tio João” á sua terra

voltou.

---“Tio João” amava a sua família e a sua terra, mas também os animais, a natureza e

toda a comunidade onde foi um elemento respeitado e respeitador.

---Poder-se-ia enaltecer inúmeras qualidades, um trabalhador incansável com uma

vida bem sucedida, tocava viola e cantava ao desafio. Foi mestre de romarias, criando

algumas orações para o seu Rancho de Romeiros. A sua habilidade permitia-lhe fazer

cestos em vime com bastante facilidade. Mas foi a sua aptidão natural para lidar com

os animais que o tornaram mais conhecido e reconhecido. Desde novo revelou um

jeito especial para treinar e lidar com os animais, poderosos auxiliares no duro

trabalho dos camponeses de então. Foi dessa relação de grande respeito pelos
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animais que passou para outra fase, em que se tornou o primeiro e, tantas vezes, o

último recurso dos lavradores dos concelhos de Nordeste e Povoação sempre que um

animal ficava doente ou debilitado. Na ausência de veterinários e, algumas vezes, na

presença dos mesmos, era o “Tio João” que salvava a vida de tantos e tantos animais.

Não por possuir estudos mas por sempre ter compreendido e respeitado todos os

seres vivos que o rodeavam e, claro, também por ter procurado aprender com quem

tinha algo para ensinar. Nestas funções chegou a ter uma ligação formal à Associação

Agrícola de São Miguel e, assim, muito contribuiu para o desenvolvimento da lavoura

neste extremo da maior ilha dos Açores, numa altura em que os meios eram muito

escassos. Mesmo aqueles que não lhe ficaram a dever favores sabem que o “Tio

João” nunca teve folgas e atendeu de dia e de noite, com uma taxa de sucesso só ao

alcance dos melhores veterinários, todos aqueles a que a ele recorreram.

---Não se pode dizer que João Pacheco Pimentel tenha sido um filósofo no sentido em

que tenha vivido a fazer perguntas e a questionar a existência, pelo contrário, era um

homem de aceitação. Aceitava as coisas como elas são e vivia serenamente em paz

com isso e por isso. E é nesse contexto que imortaliza e para sempre ficará associado

a uma expressão que tanto usava e abusava para resumir e até explicar o que o

rodeava “São coisas”~

---Este executivo da Câmara Municipal de Nordeste reconhece e valoriza o trabalho

efetuado ao longo dos anos pelo Senhor João Pacheco Pimentel em benefício do

Nordeste e de todos os Nordestenses.

---Pelo seu dinamismo, trabalho realizado em prol do Nordeste e dos Nordestenses, os

membros do Executivo Camarário, Presidente, Vice-Presidente e Vereador em

Regime de Tempo Inteiro, propõem um voto de pesar pelo falecimento do Senhor

João Pacheco Pimentel.

---Assim, nos termos aplicáveis, os membros do Executivo Camarário, Presidente,

Vice-Presidente e Vereador em Regime de Tempo Inteiro, propõem a aprovação deste

VOTO DE PESAR e que do mesmo seja dado conhecimento à sua família, Junta de

Freguesia da Vila de Nordeste, Assembleia Municipal de Nordeste e Rancho de

Romeiros da Vila de Nordeste e Pedreira e Filarmónica Eco Edificante da Vila de

Nordeste.

---A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar o presente Voto de Pesar.
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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.° 75/2013, de 12 de setembro.

---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 3Y, 4•a e 5Y alterações ao Orçamento da Despesa, bem como

ãs Grandes Opções do Plano do ano de 2018, nos valores, respetivamente, de €

47.050,00 (quarenta e sete mil e cinquenta euros), € 19.550,00 (dezanove mil

quinhentos e cinquenta euros, € 3.000,00 (três mil euros), € 2.000,00 (dois mil euros),

€ 4.000,00 (quatro mil euros) e € 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros).

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

---INFORMAÇÕES DO SR. VEREADOR LUÍS JORGE BORGES FERNANDES NO

ÂMBITO DAS DECISÕES QUE PROFERIU NO USO DA COMPETÊNCIA QUE LHE

FOI SUBELEGADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, SOBRE:

---Licenciamento de Obras Particulares — — — —

---Ampliação e recuperação de moradia para adaptação a turismo em espaço rural, na

modalidade de casas de campo — Nélia & Pedro Decq Mota, Turismo, Lda, localidade

de Lomba da Pedreira, freguesia de Nordeste; — — —

—-Legalização da ampliação de moradia e construção de anexo — António Fernando

Pacheco Sousa, freguesia de Santo António de Nordestinho;

---Legalização da construção de edifício para recolha de alfaias agrícolas — Herdeiros

de Nelson Furtado Cabral, freguesia de Santo António de Nordestinho. —

---BALANCETE - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA —------

---Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia treze de março corrente,

tendo a Câmara tomado conhecimento que o saldo disponível era:

—-Operações Orçamentais - € 1.155.196,58 (um milhão cento e cinquenta e cinco mil

cento e noventa e seis euros e cinquenta e oito cêntimos); —
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---Operações não Orçamentais - € 16.468,25 (dezasseis mil quatrocentos sessenta e

oito euros e vinte cinco cêntimos). — — —

---E por não haver mais nada a tratar e sendo onze horas e quinze minutos, o

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

Maria de Deus Pacheco de Meio Franco, Coordenadora Técnica da Secção de

Expediente, que a redigi e subscrevi. ——-- —

~a
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