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Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.°22

—-Aos vinte dias do mês de agosto 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, Luís Jorge

Borges Femandes e Luís Dutra Borges.-—--—--——----—----------————--——--—----------

—-Faltou o Sr Vereador Marco Paulo Rebelo Mourão por se encontrar de férias, tendo

a falta sido justificada pelo Sr. Presidente no uso da competência que lhe foi delegada

pela Câmara Municipal.-----------——---—--—---------------— —

—-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

—-ATADA REUNIÃO ANTERIOR-——----——-— —-----—--———--——--——

—-Foi lida a ata da reunião ordinária realizada no dia seis de agosto corrente, a qual foi

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

—-Neste período, o Sr. Vereador Luís Dutra Borges questionou o Sr. Presidente da

Câmara se já tinha reunido com a Coordenadora Regional de Saúde Pública, e como

tinha decorrido a reunião, tendo o Sr. Presidente da Câmara respondido

afirmativamente e que a mesma tinha decorrido dentro da normalidade. Informou que

tinha transmitido à Sra. Coordenadora o sucedido sobre o assunto relacionado com as

inspeções dos estabelecimentos deste concelho, pedindo-lhe que fosse averiguada

toda a situação. Especificou o que se estava a passar com as vistorias e manifestou

alguma discordância com algumas situações, referindo que na sua opinião as mesmas

deveriam ter uma vertente pedagógica e que estava recetivo a tudo o que era para
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melhorar as condições dos estabelecimentos do Nordeste. Frisou ainda que, na

entrevista dada ã comunicação social não tinha ofendido o Sr. Delegado de Saúde,

mas que não tinha gostado da atitude do mesmo e que somente se tinha referido à

forma como as aludidas vistorias foram realizadas, repetindo uma vez mais que estava

de acordo com tudo o que fosse para melhorar o funcionamento dos estabelecimentos

do concelho.— — — —------ — —----

---Seguidamente, interveio o Sr. Vice-Presidente da Câmara para se referir a algumas

publicações que circulam na rede social facebook em que o Sr. Carlos Mendonça

alegadamente se esconde no perfil falso “Maria Medeiros” para as proferir, tendo

questionado se aquele conhecia alguma oficina que fizesse alinhamento de viaturas

pesadas. Perguntou também onde tinham sido gastos os nove mil e tal iogurtes

adquiridos para a edição do Priolo Cup 2017, tendo o Sr. Vereador Carlos Mendonça

respondido ao Sr. Vice-Presidente que era só fazer as contas, questionando se o Sr.

Vice-Presidente estava a alegar ter havido alguma ilegalidade neste assunto, ao que

aquele respondeu que sobre o assunto apenas achava ter sido um exagero aquela

quantidade de iogurtes. —---- — — —

--~O Sr. Vice-Presidente questionou ainda onde se encontravam os documentos

comprovativos das despesas do Priolo Cup, tendo o Sr. Vereador Carlos Mendonça

respondido que os mesmos estavam na Câmara Municipal, fazendo referência

também ao protocolo celebrado com várias entidades para a realização da atividade

em apreço. — — — — — — —------—

—-O Sr. Presidente da Câmara interveio novamente para se congratular pela

participação da Fabiana Andrade no Concurso Internacional que decorreu no Kosov,

onde teve uma excelente participação, tendo sido eleita 2•a Dama de Honor e ainda

vencedora do prémio Miss Fotogenia e Miss GoId Pool. Louvou e reconheceu o mérito’

da jovem nordestense, dizendo que era dever das instituições incentivar estes jovens

e que o sucesso destes repercutia-se também no Concelho do Nordeste. —

---Deu a conhecer o email recebido da Associação Recreativa Filarmónica Lira Nossa

Sra. da Saúde, o qual foi lido aos presentes, onde é esclarecido e confirmada a sua

atuação por ocasião das festas do Nordeste, assim como a forma como todo o

processo se desenrolou e os contatos mantidos para a sua concretização. Solicitam

também a regularização do respetivo pagamento no montante de €450,00, bem como
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expressam a sua disponibilidade para qualquer esclarecimento adicional, inclusive até,

se necessário, para se deslocarem à reunião da Câmara Municipal e repetirem tudo

aquilo que transmitem no referido email.----- —----------

---No seguimento do referido email, o Sr. Presidente questionou o Sr. Vereador Carlos

Mendonça se confirmava ou não tudo o que vinha mencionado no documento em

apreço, ao que em resposta, o Sr. Vereador Carlos Mendonça perguntou ao Sr.

Presidente se confirmava o que estava explicito na resposta que lhe enviou, no

seguimento de um pedido de esclarecimento que lhe tinha sido remetido. Questionou

ainda se era intenção da Câmara de pagar a referida divida, tendo o Sr. Presidente

respondido que sim. O Sr. Vereador Carlos Mendonça congratulou-se pela decisão,

referindo que sempre foi a sua metodologia em relação a situações idênticas que

encontrou aquando do início funções na autarquia, como Presidente da Câmara.-----—

-- ORDEM DO DIA -

---GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO

AUTÓNOMA DOS AÇORES - ENVIO DE VOTO DE PESAR

---Presente o ofício número três mil trezentos e sessenta, de vinte e sete de julho

findo, do Gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos

Açores, remetendo o Voto de Pesar pelo falecimento da Sra. Professora Doutra Maria

Adelaide Correia Monteiro Freitas, aprovado por unanimidade por aquele órgão na

sessão do dia dezanove do referido mês de julho.— —— ——--

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

---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃOIATRIBUIÇÃO DE APOIO 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 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.---—
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---Neste sentido cumpre-me informar V. Exa que a munícipe abaixo identificada reúne

as condições gerais para beneficiar do presente incentivo e o respetivo processo de

candidatura encontra-se devidamente instruído, 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

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:— — —---—---—----—-----—

—-Hélia Margarida Borges Leite -€300,00 (trezentos euros)”. — —-

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

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

Concelho do Nordeste. — —

---SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE NORDESTE — PEDIDO DE ISENÇÃO DO

PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS

—-Presente um email datado de vinte e cinco de julho findo, da Santa Casa da

Misericórdia de Nordeste, solicitando a isenção do pagamento de taxas municipais

referente ao registo de alojamento local do estabelecimento denominado AL 7
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VENTOS! 7 WINDS, sito à Praça da República. nesta Vila de Nordeste, ao abrigo do

disposto no n.° 1 do artigo 16.° da Lei n.° 73/201 3, de 3 de setembro. —----—

---A Câmara deliberou, por unanimidade autorizar a isenção do pagamento das

referidas taxas ao abrigo do referido preceito legal, considerando que o alojamento em

questão irá contribuir para o desenvolvimento turístico, fortalecer a economia local e

dinamizar o Concelho do Nordeste. — — —

-—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.--

---PAULO RICARDO PAIVA MEDEIROS - PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO DIREITO

DE OCUPAÇÃO DE QUIOSQUE

---Presente um requerimento datado de dez de agosto corrente, apresentado por

Paulo Ricardo Paiva Medeiros, residente na Rua da Grota do Bravo, n.° 10, freguesia

e concelho do Nordeste, solicitando autorização para renovação pelo período de um

ano, o direito de ocupação do quiosque instalado no Largo do Jogo da Choca, nesta

ViladeNordeste. — — —----- — — —

—-A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 3.°

do Regulamento para Exploração de Quiosques na Via Pública autorizar a renovação

da adjudicação do direito de ocupação do referido quiosque, pelo período de um 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.—

---NATÉRSIA DA CONCEIÇÃO VIVEIROS TORRES - PEDIDO DE PARECER

SOBRE CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO RÚSTICO

---Presente um requerimento apresentado por Natérsia da Conceição Viveiros Torres,

residente na Estrada Regional n.° 13-A, freguesia de Achadinha, 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, com a área de 670 m2, sito à Fajã

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

Manuel Correia Machado, sul com José do Rego Meio e nascente com Servidão,
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inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Nordeste sob o artigo 77 e descrito na

Conservatória do Registo Predial de Nordeste sob o número 1605.

---O prédio ficará em regime de compropriedade numa proporção de 1/4 para cada um

dos seguintes comproprietários: —------ —

---Charles Antoine Robert L Resteau; —

—-Jonathan Jean Philipe Jossart; —---- — —

---Léopold Josse M Derbaix; — — — —

---HenryWilliamRHoeK.------—---— — — — —-----—-

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

Liliana Ferreira, emitir parecer favorável à compropriedade do prédio acima

identificado, desde que não haja divisão física do 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. VEREADOR LUÍS JORGE BORGES FERNANDES NO

ÂMBITO DAS DECISÕES QUE PROFERIU NO USO DA COMPETÊNCIA QUE LHE

FOI SUBDELEGADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, SOBRE:

---Licenciamento de Obras Particulares----------- —----—- — — —

---Alteração e ampliação de moradia — José Dinis Correia Pimentel, freguesia de

Santana; — — — — — —

---Construção de terraço/alpendre — João Pedro Albernaz, freguesia de Lomba da

Fazenda; — — —---— —-----——-- — —

—-Legalização da alteração de moradia — Horácio Pacheco de Medeiros Paulo —

freguesia de Achada; —----—--- — — — —

---Construção de anexo — Filipe Medeiros Vizinho, freguesia de Nordeste;-----

---Legalização de ampliação de moradia e construção de um anexo — José Pacheco

Torres Dâmaso, freguesia de Nordeste. —----

---BALANCETE — RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

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

tendo a Câmara tomado conhecimento que o saldo disponível era:
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---Operações Orçamentais - € 1.014.35172 (um milhão catorze mil trezentos

cinquenta e um euros e setenta e dois cêntimos);

---Operações não Orçamentais - € 16.456,31 (dezasseis mil quatrocentos cinquenta e

seis euros e trinta e um cêntimos).------—--— —--------—--——-------—------—

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

ti . 2 (XIkÁLa /

Nordeste, 20 de agosto de 2018

Página 7 de 7


