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Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.° 13

---Aos vinte dias do mês de abril 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 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.

---ATA DA REUNIÃO ANTERIOR

---Foi lida a ata da reunião ordinária realizada no dia dois de abril corrente, a qual foi

aprovada por unanimidade.

ANTES DA ORDEM DO DIA

--No seguimento da entrevista do Sr. Vice-Presidente da Câmara, publicada na revista

municipal n.° 356, o Sr. Vereador Luís Dutra colocou as seguintes questões:

---Boca da Ribeira, Porto de Pesca e ponte entre a Vila e Lomba da Fazenda - afirma

“se não tiver um financiamento externo á câmara municipal” e “se não tiverem

intervenção do Governo Regional ou apoios comunitários vão ser impossíveis de

concretizar neste momento”. Essa convicção foi agora consciencializada ou já a tinha

antesdatomadadeposse.

---Casa João de Meio - afirma “tratava-se de uma situação que não era difícil de

resolver. Com uma pequena intervenção resolvemos o problema”. Que intervenção foi

concretizada?

---Sanitários debaixo da ponte vão abrir - Para onde estão encaminhadas as águas

residuais domésticas? E qual o seu destino?

---Parque dos Liberais - O que tiveram que resolver/alterar nesta obra?

Nordeste, 20 de abril de 2018

Página 1 de 18



e
Câmara Municipal do Nordeste

---Correção dos arruamentos desde a Salga à Pedreira - afirma “Estamos a tentar

arranjar uma solução, que não passa por tapar buracos mas sim por uma obra de

fundo”. Em que consiste essa obra de fundo e se vão ter utilidade os projetos já

elaborados no executivo anterior para as freguesias da Salga e Santana?

---Parques infantis - uma vez que a acessibilidade estava assegurada, que alterações

foram introduzidas nos parques infantis para garantir acessibilidade a pessoas com

mobilidade reduzida.

---Ponte entre a Vila e Lomba da Fazenda e o novo traçado de acesso à Boca da

Ribeira - afirma já estarem aprovados. De que consta e em que moldes estão

aprovadas.

---Proteção civil - PME - que adaptações e melhorias estão sendo efetuadas.

---Em que gostaria de ter a oportunidade de intervir? - Afirma “A área turística para nós

é fácil”. Uma vez que é fácil, o que já foi feito e o que está previsto concretizar-se.

---Ás questões colocadas, o Sr. Vereador Luís Jorge Fernandes respondeu:
!......Em relação à reabilitação da Boca da Ribeira referiu que o projeto teve o seu início

em 1995, onde estava previsto a construção de um caminho paralelo à ribeira, mas

este não obteve a respetiva aprovação. Elaborou-se um segundo projeto onde incluía

um acesso a meia encosta, que também foi reprovado pela Secretaria Regional do

Ambiente. Avançou-se ainda com um terceiro projeto que incluía a melhoria do atual

acesso à Boca da Ribeira, mas que também não obteve parecer favorável. Em 2007

foi aprovado um novo projeto, o qual inclui a ponte entre a Vila e Lomba da Cruz,

construção de caminho a meia encosta, pontão e a respetiva piscina, referindo que;

atualmente estavam a estudar a possibilidade de aproveitamento do mesmo.

---No que concerne às obras de beneficiação da Casa João de Meio disse que a

pergunta não tinha cabimento, uma vez que o problema existente tinha sido fácil

resolver, tendo para o efeito sido substituída apenas uma viga e retiradas duas

claraboias

---Relativamente ao escoamento das águas resíduas e domésticas das instalações

sanitárias existentes debaixo da Ponte Sete Arcos disse não saber para onde as

mesmas são encaminhadas, acrescentando que a intervenção da Câmara Municipal

tinha sido só ao nível de substituição das louças sanitárias e pinturas de interiores,

portasejanelas.
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---Relativamente ao Parque dos Liberais informou ter havido necessidade de recuar

vinte e oito metros da rocha, uma vez que não foi realizado um levantamento

topográfico para a obra em questão.

---Quanto aos arruamentos do concelho, respondeu que iria aproveitar os projetos

existentes, nomeadamente da Salga e Santana.

---Sobre este assunto, o Sr. Presidente da Câmara aproveitou a oportunidade para

informar que a AMRAA estava a diligenciar no sentido de serem alterados os eixos

dos fundos comunitários de forma a contemplar nos mesmos apoio para a reparação

de vias, e caso as diligências sejam conseguidas iriam avançar com a reparação de

outroscaminhos.

---Relativamente aos parques infantis informou não ter sido conseguido cumprir os

projetos na íntegra, por mais uma vez não ter sido feito os respetivos levantamentos

topográficos.

---Quanto à intervenção na área turística afirmou que a nível da montanha é fácil a sua

concretização porque muita coisa já está feita, basta só ir conservando. No que diz

respeito a outras áreas, nomeadamente a marítima só poderia avançar com o apoio do

GovernoRegionaL

---No que concerne ao Plano de Emergência informou de que neste momento os

técnicos do Município estavam a trabalhar no mesmo e que quando este estivesse

concluído iria ser apresentado à reunião da Câmara Municipal para aprovação.

---Seguidamente, interveio o Sr. Vereador Marco Mourão para dar conta que no dia

catorze de abril corrente, o Centro Desportivo e Recreativo do Concelho do Nordeste

(CDRCN), em parceria com o Município do Nordeste, a Associação de Badminton de

5. Miguel e o Clube de Santo António Nordestinho, promoveu o Torneio de Escolinhas

de Badminton, Pais e Encarregados de Educação, no pavilhão da Escola Básica e

Secundária do Nordeste. A iniciativa contou com a presença de mais de 40 crianças,

entre os 6 e os 13 anos e 16 encarregados de educação tendo sido realizados ao

longo de toda a tarde vários jogos, subdivididos em escalões, respetivamente sub 11,

sub 13e encarregados de educação.

---Por último, o Sr. Presidente da Câmara informou o elenco camarário sobre a forma

como decorreu o Encontro de Nordestenses que teve lugar em Mississsauga no
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Canadá, referindo que apesar de ter sido a sua primeira experiência, tudo tinha corrido

dentro da normalidade. Realçou que o Encontro tinha sido um sucesso em termos de

adesão, dando conta da grande satisfação dos respetivos participantes pelo facto de

terem tido notícias e informações do seu concelho, tendo igualmente recebido

mensagens de apoio e desejos de um bom trabalho para o futuro do Nordeste. Fez

referência também à forma calorosa como a Comissão Organizadora recebeu os

autarcas do Nordeste, assim como o apoio disponibilizado durante a estadia naquela

cidade. Disse ainda que convidou os nossos emigrantes a visitarem o concelho, bem

como a investirem no Nordeste.

ORDEM DO DIA

---APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO

MUNICÍPIO DO NORDESTE REFERENTES AO ANO DE 2017

---Para efeitos do disposto no n.° 2 do artigo 76.° da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro

e ainda alínea i) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, o Sr.

Presidente da Câmara no uso da competência que lhe é conferida pelo artigo 35.°, n.°

1, alínea j) da já referida Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, submeteu à aprovação

da Câmara Municipal os ‘Documentos de Prestação de Contas deste Município”,

relativos ao período que decorreu de um de janeiro a trinta e um de dezembro do ano

transato.

---À exceção dos documentos a seguir enunciados, que não foram elaborados por não

existir movimentos, todos os outros elencados no Anexo 1 da Resolução do Tribunal de

Contas n.° 4/2001, publicada no Diário da República, n.° 191, de 18 de agosto,

encontram-se integralmente elaborados, estiveram presentes nesta reunião, e ficarão

devidamente arquivados, e disponíveis para consulta quando para tal forem

solicitados:

Mapa dos Subsídios obtidos;

Mapa dos Ativos de Rendimento Fixo;

Mapa dos Ativos de Rendimento Variável;

---MapasdeFundosdeManeio;

Relação de emolumentos notariais e custas de execuções fiscais.
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---Verificou-se que os documentos em apreciação acusavam na Receita Orçamental o

valor de € 5.388.742,22 (cinco milhões trezentos oitenta e oito mil setecentos quarenta

e dois euros e vinte e dois cêntimos) e na Despesa Orçamental o valor de €

5.834.763,83 (cinco milhões oitocentos trinta e quatro mil setecentos sessenta e três

euros e oitenta e três cêntimos).

---No que concerne aos recebimentos das operações de tesouraria o valor apurado foi

de € 299.600,83 (duzentos noventa e nove mil seiscentos euros e oitenta e três

cêntimos) e quanto aos pagamentos das operações de tesouraria o valor foi de €

310.316,02 (trezentos e dez mil trezentos e dezasseis euros e dois cêntimos). O saldo

da gerência anterior apresentava o montante de € 1.404.326,92 (um milhão

quatrocentos e quatro mil trezentos e vinte seis euros e noventa e dois cêntimos),

sendo € 1.377.155,42 (um milhão trezentos setenta e sete mil cento e cinquenta e

cinco euros e quarenta e dois cêntimos) refente à execução orçamental e €27.171,50

(vinte e sete mil cento e setenta e um euros e cinquenta cêntimos) a operações de

tesouraria, e o saldo para a gerência seguinte é de €947.590,12 (novecentos quarenta

e sete mil quinhentos noventa euros e doze cêntimos), sendo € 931.133,81

(novecentos trinta e um mil cento e trinta e três euros e oitenta e um cêntimos)

referente à execução orçamental e €16.456,31 (dezasseis mil quatrocentos cinquenta

e seis euros e trinta e um cêntimos) a operações de tesouraria.

---O resultado liquido positivo do exercício cifrou-se em € 666.959,84 (seiscentos

sessenta e seis mil novecentos cinquenta e nove euros e oitenta e quatro cêntimos),

propõe-se que o resultado líquido apurado para o exercício seja afeto a resultados

transitados e que em relação ao mesmo se proceda nos termos da nota 2.7.3 do

POCAL, nomeadamente ao reforço da conta 571 reservas legais no valor minino de

5% do resultado líquido do exercício.

---O Inventário de Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais e respetiva avaliação do

ano de dois mil e dezassete encontram-se discriminados nos mapas próprios dos

documentos em apreciação.

---Nos termos do disposto no artigo 77.° da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro,

acompanham ainda os documentos de prestação de contas, as certificações legais

das mesmas emitidas pelo auditor externo.
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---Sobre os documentos em análise, o Sr. Vereador Carlos Mendonça, solicitou alguns

esclarecimentos, e evidenciou que no ano de dois mil e dezassete se tinha verificado

novamente um elevado grau de execução orçamenta), assim como nas atividades

mais relevantes e nas grandes opções do plano, tendo-se congratulado pelo facto.

---Depois de esclarecidas as questões colocadas pelo Sr. Vereador Carlos Mendonça,

o Sr. Presidente da Câmara determinou que se passasse à votação dos documentos

em apreço, tendo a Câmara deliberado, por unanimidade, o seguinte:

---1. Aprovar os Documentos de Prestação de Contas de 2017;

---2. Submeter os referidos documentos à apreciação e votação da Assembleia

Municipal, conforme determina a alínea i), do n.° 1, do artigo 33°, e alínea 1), do n.° 2,

do artigo 25.°, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, tendo seguidamente rubricado

assuaspáginaseassinado.

---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 2? REVISÃO DA RECEITA E DA DESPESA PARA O ANO

FINANCEIRO DE 2018

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

o corrente ano, no valor de € 19.392,00 (dezanove mil trezentos e noventa e dois

euros).

---Sobre o presente assunto e seguinte da ordem do dia, o Sr. Vereador Carlos

Mendonça questionou se o Sr. Presidente da Câmara tinha solicitado parecer à

Direção Geral das Autarquias Locais no que se refere ao pagamento das horas

extraordinárias, considerando as obrigações a que o Município está veiculado no

âmbito do Plano de Saneamento Financeiro e do Plano de Reequilíbrio Financeiro,

tendo aquele respondido que sobre o assunto tinha um parecer jurídico que, a pedido

do Sr. Vereador Carlos Mendonça foi facultado ao mesmo.

---Depois de verificar o referido parecer jurídico, o Sr. Vereador Carlos Mendonça

referiu que não estava salvaguarda no mesmo a questão colocada, pelo que não iria

votar favoravelmente as duas revisões.

---Face ao exposto, a Câmara, deliberou por maioria concordar com a presente

Revisão e submetê-la à aprovação da Assembleia Municipal, tendo seguidamente
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rubricado as suas páginas e assinado.

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

Borges Fernandes e Marco Paulo Rebelo Mourão.

---Votaram contra os Srs. Vereadores Carlos Alberto Medeiros Mendonça e Luís Dutra

Borges que justificaram a sua votação através da declaração de voto que a seguir se

transcreve:

---“Os vereadores eleitos pelo Partido Socialista, sobre a proposta da 2a revisão da

receita e da despesa para o ano financeiro de 2018 e a proposta da 2a revisão das

grandes opções do plano para o ano financeiro de 2018, votam contra, simplesmente

pela abertura de duas novas rubricas, nomeadamente a 0102-06020305-outras

despesas correntes e 0102-010202 respeitante a horas extraordinárias.

---A abertura destas duas novas rubricas põe em causa contratos assumidos pelo

anterior executivo, presidido por José Carlos Carreiro, nomeadamente o plano de

saneamento financeiro de 2007, o contrato do Programa de Apoio à Economia Local

(PAEL) de 2013 e o Plano de Reequilíbrio Financeiro de 2013.

---Relembramos a cláusula 12~ e 13~ do próprio contrato de empréstimo do PAEL e

questionamos se o atual executivo com a criação desta nova rubrica, ou seja criação

de uma nova despesa corrente para o município, com respetivo aumento da despesa

geral do município, se solicitou previamente autorização à Direção Geral das

Autarquias Locais (DGAL), conforme indicado no contrato de empréstimo do PAEL.---

---Acreditamos que esta é uma medida que coloca em risco todo o trabalho de

reequilíbrio financeiro do município do Nordeste, comprometendo até a devolução das

verbas dos respetivos empréstimos do plano de saneamento financeiro e do PAEL.

---Percebemos a situação em que os funcionários e colaboradores do município se

encontram, lamentamos o sacrifício de todos os funcionários deste município, da

mesma forma que sentimos o sacrifício e o esforço de todos os nordestenses no que

concerne à situação de desequilíbrio financeiro em que esta camara se encontrava e

se encontra, não aceitando, de forma alguma, este executivo com esta medida poder

ainda prejudicar mais os funcionários desta camara e todos os nordestenses.

---Deste modo, os vereadores eleitos pelo Partido Socialista votam contra esta

proposta e farão chegar esta mesma proposta e respetiva votação à DGAL e ao Fundo

de Apoio Municipal, não por mero capricho, mas por respeito aos dinheiros públicos do
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Nordeste e dos nordestenses”.

---Seguidamente, o Sr. Presidente da Câmara esclareceu que a situação do

pagamento das horas extraordinárias advém da necessidade de repor uma situação

injusta dos quatros anos do executivo do Sr. Carlos Mendonça, em que alguns

trabalhadores prestavam trabalho extraordinário e não eram abonados pelo mesmo,

argumentando também que dada a redução de trabalhadores que se tem verificado,

muitas das vezes havia necessidade de realização de trabalho extraordinário.

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

ANO FINANCEIRO DE 2018

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

para o corrente ano no valor €931.183,81 (novecentos trinta e um mil cento oitenta e
três euros e oitenta e um cêntimos).

---A Câmara, deliberou por maioria concordar com a presente Revisão e submetê-la à

aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea c), do n.° 1 do

artigo 33.° da Lei n.° 75/2013 de 12 de setembro, tendo seguidamente rubricado as

suaspáginaseassinado.

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

Borges Fernandes e Marco Paulo Rebelo Mourão.

--Votaram contra os Srs. Vereadores Carlos Alberto Medeiros Mendonça e Luís Dutra

Borges que justificaram a sua votação através da declaração de voto acima transcrita:

---NORDESTE ATIVO E.M.,S.A. — j? REVISÃO AO PLANO E ORÇAMENTO 2018---

---Presente o ofício número seiscentos e onze, de treze de abril corrente, da Nordeste

Ativo E.M.,S.A., remetendo o documento referenciado em epígrafe, em cumprimento

do disposto no na alínea a), do n.° 1 do artigo 42.° da Lei n.° 50/2012, de 31 de

agosto.

---A Câmara tomou conhecimento.

---NORDESTE ATIVO E.M.,S.A. — TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

---Presente o ofício número quinhentos noventa e nove, de vinte e sete de março

findo, da Nordeste Ativo E.M.,S.A., remetendo a Demonstração de Resultados e
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Balanço referente ao ano de 2017, para cobertura do resultado líquido antes de

impostos, de acordo com o n.° 3 do artigo 40.° da Lei n.° 50/2012, de 31 de agosto, na

sua atual redação, considerando que o mesmo apresenta-se negativo no valor de €

129.823,43 (cento e vinte e nove mil oitocentos vinte e três euros e quarenta e três

cêntimos.

---Mais informa que nos termos da referida Lei, torna-se obrigatória uma transferência

financeira a cargo dos sócios, na proporção da respetiva participação social, com vista

a equilibrar os resultados do exercício em causa.

---Face ao exposto a Câmara deliberou por unanimidade realizar a transferência

financeira no referido montante, nos termos do disposto no artigo 40.° da Lei n.°

50/2012,de3l deagosto.

---O Sr. Presidente da Câmara não participou na votação do presente assunto por se

encontrar impedido, nos termos do disposto no artigo 69°, n.° 1, alínea a) e artigo 70.°

do Decreto - Lei n.° 4/2015, de 7 de janeiro, por nele ter interesse como representante

da Nordeste Ativo. E.M.,S.A., da qual é Presidente do Conselho de Administração.

---Em cumprimento do preceituado no artigo 55.°, n.° 6 da Lei n.° 75/2013, de 12 de

setembro, o Sr. Presidente da Câmara ausentou-se da sala no momento da discussão

edavotaçãodopresenteassunto.

---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.

---H.S.N. - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL DO CONCELHO DO

NORDESTE — DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017

---Presente o ofício número sete, de dez de abril corrente, da H.S.N. — Empresa

Municipal de Habitação Social do Concelho do Nordeste, E.E.M. remetendo os

documentos referenciados em epígrafe, em cumprimento do disposto no artigo 11.0,

alínea g) dos respetivos estatutos.

---A Câmara deliberou por maioria aprovar os referidos documentos, tendo

seguidamente rubricado as suas páginas.

---Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara e o Srs. Vereadores Luis Jorge Borges

Fernandes e Marco Paulo Rebelo Mourão.

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

---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 APOIOS AO

ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE INCENTIVO À NATALIDADE

—-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 á Natalidade do Concelho de

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

candidaturas, de acordo com o ad.° 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

art.° 5° e do n.° 4 do art.° 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/oW

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 família.

---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

quantia de €50,00 (cinquenta euros).

---Só podem beneficiar dos apoios referidos no art.° 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
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utilização do mesmo.

---Assimtemos:

---Vanessa Carina Correia Ferreira - € 300,00 (trezentos euros);

---Elisa de Jesus Sousa Medeiros — € 300,00 (trezentos euros).

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

---A Câmara deliberou por unanimidade atribuir os apoios propostos na presente

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

---NÉLIA & PEDRO DECQ MOTA — PEDIDO DE REDUÇÃO DE

TAXASILICENCIAMENTO DE OBRAS

---Presente um requerimento, datado de dezasseis de março findo, apresentado por

Nélia & Pedro Decq Mota, residentes na rua do Passai, n.° 103, freguesia de São

Sebastião, concelho de Ponta Delgada, requerendo ao abrigo do disposto na alínea c),

do n.° 5 do artigo 13.° do Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Municipio do

Nordeste, a redução de 50% do valor das taxas devidas pelo licenciamento de obras,

referente à adaptação de edificação a Empreendimento Turístico na modalidade de

Casas de Campo, sito à rua do Cinzeiro, n.° 54-C, localidade de Lomba da Pedreira,

freguesiadeNordeste.

---A Câmara, face à informação da Sra Arquiteta Liiiana Ferreira, deliberou, por

unanimidade, autorizar a redução de 50% do valor das taxas relativas ao

licenciamento de adaptação de edificação a Empreendimento Turístico na modalidade

de Casas de Campo, nos termos da alínea c) do n.° 5 do artigo 13.° do Regulamento

de Taxas e Outras Receitas do Município do Nordeste, considerando também o

seguinte:

~ A promoção da reabilitação urbana reveste-se de extrema relevância para o

Concelho e dela todos irão beneficiar direta ou indiretamente, tanto os munícipes,

como o turismo local e até os setores da construção civil e do ramo imobiliário, pelo

que se pretende incentivá-la em todos os aglomerados urbanos do concelho, como

forma de promover um bom ambiente urbano e uma boa qualidade de vida nas

localidades do Nordeste;

---2. O reconhecimento também do valor histórico e patrimonial das habitações

tradicionais do Nordeste e o incentivo da sua recuperação e reabilitação;
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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.-

---TRADICAMPO — PEDIDO DE REDUÇÃO DE TAXAS!LICENCIAMENTO DE

OBRAS

---Presente um requerimento, datado de vinte e oito de março findo, apresentado por

Tradicampo — Casas do Campo Tradicionais, Lda, com sede na Estrada Regional de

Santana, n.° 103, freguesia de Rabo de Peixe, concelho da Ribeira Grande,

requerendo ao abrigo do disposto na alínea c), do n.° 5 do artigo 13.° do Regulamento

de Taxas e Outras Receitas do Municipio do Nordeste, a redução de 50% do valor das

taxas devidas pelo licenciamento de obras, referente à adaptação de edificação a

Empreendimento Turístico na modalidade de Casas de Campo, sito à rua D David

Dias Pimentel, n.° 1 freguesia de Algarvia.

---A Câmara, face à informação da Sra Arquiteta Lhana Ferreira, deliberou, por

unanimidade, autorizar a redução de 50% do valor das taxas relativas ao

licenciamento de adaptação de edificação a Empreendimento Turístico na modalidade

de Casas de Campo, nos termos da alínea c) do n.° 5 do artigo 13.° do Regulamento

de Taxas e Outras Receitas do Município do Nordeste, considerando também o

seguinte:

---1. A promoção da reabilitação urbana reveste-se de extrema relevância para o

Concelho e dela todos irão beneficiar direta ou indiretamente, tanto os munícipes,

como o turismo local e até os setores da construção civil e do ramo imobiliário, pelo

que se pretende incentivá-la em todos os aglomerados urbanos do concelho, como

forma de promover um bom ambiente urbano e uma boa qualidade de vida nas

localidades do Nordeste;

---2. O reconhecimento também do valor histórico e patrimonial das habitações

tradicionais do Nordeste e o incentivo da sua recuperação e reabilitação.

---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— NOMEAÇÃO DE AUDITOR EXTERNO

---Presente uma informação, subscrita pela Assistente Técnica da Secção de
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Aprovisionamento, cujo conteúdo a seguir se transcreve:

---“No seguimento do convite, enviado a 12/04/2018, foi recebida em 13/04/2018, a

proposta da empresa Duarte Giesta, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.,

para prestação de serviços de Auditoria Externa das Contas do Município de Nordeste,’

referente ao ano de 2018, pelo prazo de 12 meses, no valor total de € 10.500,00 (dez

mil e quinhentos euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor.

---Os pagamentos ocorrerão em 2 anos económicos, em virtude da última prestação

de serviços referente ao ano de 2018 ocorrer após o encerramento de contas e

decorre da lei que o respetivo pagamento só poderá ser efetuado após a prestação do

serviçoefetivo.

---Por deliberação da Assembleia Municipal, datada de 06 de fevereiro de 2018, foi

delegada no Presidente da Câmara a competência constante na alínea c) do n.°s 1 e 3

do artigo 6.° da Lei n.° 8/2012, de 21 de fevereiro, (Lei dos Compromissos e dos

Pagamentos em Atraso), alterada pela Lei n.° 22/2015, de 17 de março, nos termos e

limites constantes da alínea b) do n.° 1 do artigo 22? do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8

dejunho.

---Assim, compete ao Presidente da Câmara Municipal autorizar a assunção de

compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos

projetos de investimento ou sua reprogramação, contratos de locação, acordos de

cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias público-privadas, nas

situações em que o valor do compromisso plurianual é inferior ao montante de €

99.759,58 em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contratação e o

prazodeexecuçãodetrêsanos.

---No âmbito do presente procedimento, informo o seguinte:

---1. Foi aberto procedimento de ajuste direto para prestação de serviços de Auditoria

Externa das Contas do Município de Nordeste referente ao ano de 2018.

---2. O Valor dos compromissos a assumir para a presente prestação de serviços

compreende dois anos, sendo que o seu pagamento ocorre em dois anos económicos,

eserápagodaseguinteforma:

---Ano 2018 corresponde ao valor de €3.150,00;

---Ano 2019 corresponde ao valor de €7.350,00.

---Aos valores supramencionados acresce o IVA à taxa legal em vigor.
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---Importa referir que compete ao órgâo deliberativo, sob proposta do ôrgâo executivo,

nos termos do n.°1 do artigo 77.° da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro nomear o

auditorexterno.

---Assim, levo o assunto à consideração de V. Exa. para efeitos da Câmara Municipal:

—-Dar conhecimento à Assembleia Municipal das decisões proferidas relativamente à

assunção de compromissos plurianuais, no âmbito da competência delegada;

---Propor à Assembleia Municipal a nomeação do auditor externo Duarte Giesta,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.

—-Éoquemecumpreinformar.”

---A Câmara deliberou por unanimidade:

---Dar conhecimento das decisões proferidas pelo Sr. Presidente da Câmara

relativamente à assunção de compromissos plurianuais, no âmbito do presente

procedimento e da competência delegada;

---Propor à Assembleia Municipal a nomeação de Duarte Giesta, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas, Lda., para Auditor Externo das contas do Município,

para o ano de 2018, pelo prazo de 12 meses, nos termos do disposto no artigo 77°, n°

Ida Lei n° 73/2013, de3de setembro.

---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 — TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO

DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E RESÍDUOS URBANOS

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

Câmara, cujo conteúdo a seguir se transcreve:

---“Considerando que o Decreto Legislativo Regional n.° 8/2010/A, de 5 de março

atribui à ERSARA a regulação do regime tarifário dos serviços públicos de

abastecimento de água para consumo humano, tratamento de águas residuais

urbanas e de resíduos urbanos;

---Considerando que a Lei n.° 73/2013 de 3 de setembro, deixou à consideração e

descrição das entidades gestoras e poder local, o estabelecimento dos tarifários que

permitam uma cobertura dos gastos;

-—Considerando que no Aviso N.° Açoresl2-2015-12, um dos requisitos mínimos
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exigidos é a adoção da recomendação tarifária publicada pela ERSARA como meio de

recuperação dos encargos de gestão dos serviços pela via tarifária, bem como, da sua

estrutura;

---Considerando que a Empresa Nordeste Ativo E.M.S.A. efetuou no âmbito do

Programa Açores 2020, candidaturas, pelo que de acordo com os considerandos, a

ERSARÁ emitiu um parecer desfavorável, devendo a empresa sanar a situação,

através da aprovação de um tarifário que cumpra a recomendação da ERSARA, até à

elaboração do relatório final da operação previsto no ponto N) da línea f) do n.14 do

Aviso n.° Açores 12-2015-12, não está a cumprir vendo deste modo em causa o

pagamento da candidatura efetuada.

---Face ao exposto, proponho que seja aprovado o tarifário que se anexa à presente

proposta.”

---O Sr. Presidente da Câmara antes de se ausentar da sala de reuniões explicou que

a presente proposta vinha no seguimento de uma candidatura efetuada aos fundos

comunitários, estando a sua aprovação sujeita ao cumprimento da recomendação da

ERSARÁ, nomeadamente quanto às tarifas a fixar pelos municípios relativas aos

serviços de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais e de

gestão de resíduos urbanos, as quais devem garantir a cobertura dos custos direta e

indiretamente suportados com a prestação desses mesmos serviços. Acrescentou

ainda que a presente atualização teve por base os valores da inflação.

---O Sr. Vereador Carlos Mendonça respondeu que a ERSARA recomenda, mas não

obriga, questionando o Sr. Presidente da Câmara se tinha sido feito um estudo sobre

esses novos tarifários a aplicar e se iam ser criados novos escalões. Para dar uma

resposta mais correta a esta questão, o Sr. Presidente solicitou informação via

telefone ao técnico da Nordeste Ativo, tendo este respondido que iam ser criados

novos escalões. O Sr. Presidente disse ainda que esta situação não iria ter grande

influência nos custos para os consumidores, frisando novamente que se não se

tivesse candidatado aos fundos comunitários alguns dos investimentos a realizar não

havia necessidade de fazer qualquer alteração aos referidos tarifários.

---Após estes esclarecimentos, o Sr. Presidente da Câmara ausentou-se da sala no

momento da discussão e da votação do presente assunto, em cumprimento do

preceituado no artigo 55.°, n.° 6 da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, em virtude de
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se encontrar impedido, nos termos do disposto no artigo 69. O, n.° 1, alínea a) e artigo

70. ° do Decreto-Lei n.° 4/2015, de 7 de janeiro, por nele ter interesse como

representante da Nordeste Ativo. E.M., S.A., da qual é Presidente do Conselho de

Administração.

---A Câmara deliberou, por maioria aprovar a presente proposta.

---Votaram a favor o Sr. Vice-Presidente da Câmara e o Sr. Vereador Marco Paulo

Rebelo Mourão.

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

LuísDutraBorges.

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

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

---MARIA EDUARDA BORGES PACHECO - PEDIDO DE PARECER SOBRE

CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE

---Presente um requerimento apresentado por Maria Eduarda Borges Pacheco, na

qualidade de cabeça de casal da herança de António Cabral Rodrigues, residente na

Rua António Alves de Oliveira, n.° 28, freguesia e concelho de Nordeste, solicitando

nos termos no disposto no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, alterada e

republicada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto, parecer sobre a constituição de

compropriedade do prédio rústico de terra de baldio, com a área de 174 m2, sito à

Fajã do Araújo, freguesia e Concelho de Nordeste, que confronta a norte com Jacinto

do Rego Meio, sul com Servidão, nascente com Manuel Cabral Resendes e poente

com Manuel José Leite, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Nordeste sob

o artigo 94 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Nordeste sob o número

2218.

---Os prédios ficarão em regime de compropriedade numa proporção de 1/3 para cada

um dos seguintes comproprietários:

-—Jean—CedricAndréeeLegeine;

----Didier André Gallée;

—-HenryWillianRl-loek

—-A Câmara deliberou, por unanimidade, com base na informação da Sra. Arquiteta

Liliana Ferreira, emitir parecer favorável à compropriedade do prédio acima
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identificado, considerando que os proprietários não pretendem dividir fisicamente o

mesmo.

---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 6.2 e 7~2 alterações ao Orçamento da Despesa, bem como às

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

2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), € 200.500,00 (duzentos mil e quinhentos

euros), € 30.000,00 (trinta mil euros) e € 23.700,00 (vinte e três mil e setecentos

euros).

---A Câmara tomou conhecimento.

---Alienação de Bens Imóveis

---No âmbito da hasta pública realizada no dia 28 de março findo, foram alienadas as
:seguintesviaturas:

---Nissan, com a matrícula 87-67-GJ, a qual foi adjudicada ao Sr. Rui César Amaral

Franco, residente na rua da Igreja, n.° 14, freguesia de Lomba da Fazenda, concelho

do Nordeste pelo valor de €270,00 (duzentos e setenta euros), acrescido do Iva à taxa

legal em vigor;

---Mercedes, com a matrícula XE-51-41, a qual foi adjudicada à Sra. Vânia Luisa

Costa Oliveira, residente na Rua Dr. Edmundo Machado Oliveira, n.° 6, 2.° andar,

freguesia da Conceição, concelho da Ribeira Grande pelo valor €520,00 (quinhentos e

vinte euros) acrescido do Iva à taxa legal em vigor.

---A Câmara tomou conhecimento.

---BALANCETE — RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

---Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia dezasseis de abril

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

—-Operações Orçamentais - € 1.239.577,86 (um milhão duzentos trinta e nove mil
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quinhentos setenta e sete euros e oitenta e seis cêntimos);

---Operações não Orçamentais - € 19.410,64 (dezanove mil quatrocentos e dez euros

e sessenta e quatro cêntimos).

---E por não haver mais nada a tratar e sendo doze horas e trinta 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.
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