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Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.° 34

---Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezanove, 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 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. —

---ATA DA REUNIÃO ANTERIOR — —

---Foi lida a ata da reunião ordinária realizada no dia vinte e um de janeiro findo, a qual

foi aprovada por maioria. -——----— — ——------

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

Borges Fernandes e Marco Paulo Rebelo Mourão.---—— —-------

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

Borges.-—-— —----— — — — — —

— — —ANTES DA ORDEM DO DIA— - -

---O Sr. Vereador Marco Mourão interveio para congratular o Centro Desportivo e

Recreativo do Concelho do Nordeste pela realização de mais duas atividades, sendo

uma referente ao torneio de Voleibol 4X4 onde participaram equipas locais e de outros

concelhos da Ilha de São Miguel e a outra ao 1 Torneio de Bubble Football Nordeste,

que contou com a presença de 12 equipas.————

---Ainda na sequência da observação feita pelo Sr. Vereador Carlos Mendonça em

relação às atividades promovidas pelo Centro Desportivo e Recreativo do Concelho do

Nordeste no ano de dois mil e dezoito, em que disse terem sido vinte oito, esclareceu

que, realmente no relatório a numeração das mesmas não estava correta, afirmando
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que as atividades desenvolvidas pelo referido Centro, ao longo do ano de dois mil e

dezoito tinham sido trinta e cinco, mas se tivermos em conta que algumas delas são

contabilizadas como uma atividade, apesar de terem decorrido durante dois ou três

dias, nomeadamente o torneio de futsal nas freguesias, o Priolo Cup, voleibol e a

maratona noturna, verifica-se que ultrapassa em muito as trinta e cinco atividades,

comprovando-se assim que o Sr. Vereador Carlos Mendonça não era rigoroso nas

suasanálises.

---Ainda em relação ao Epic Trail Run disse que o Sr. Vereador Carlos Mendonça tinha

usado o nome do Professor Luís Onça para afirmar que o Centro Desportivo e

Recreativo do Concelho do Nordeste não tinha participado naquela prova,

argumentando ainda que o apoio não estava publicitado em lado nenhum.

—-Assim, o Sr. Vereador Marco Mourão para contrapor as referidas afirmações,

mostrou uma cópia de um documento tirado da página oficial do Epic Trail Rain Azores

onde efetivamente se verificava que o Centro Desportivo e Recreativo do Concelho do

Nordeste e a Câmara Municipal do Nordeste tinham sido patrocinadores daquela

prova, dizendo ao Sr. Vereador Carlos Mendonça que deveria ter mais cuidado nas

suas afirmações. Referiu também que o Sr. Prof.° Luís Onça tinha sido contatado no

sentido de se perguntar se realmente ele tinha proferido tais afirmações, ao que

aquele respondeu que jamais diria uma coisa dessas, uma vez que o Centro

Desportivo e Recreativo do Concelho do Nordeste, nomeadamente os seus

colaboradores tinham sido incansáveis em todo o processo, adiantando ainda que

desde setembro de 2017 não falava com o Sr. Vereador Carlos Mendonça,

transmitindo mesmo que estava disponível para vir à reunião da Câmara Municipal

para desmentir toda esta situação.

---Ainda neste âmbito, o Sr. Vereador Marco Mourão leu o email remetido pela

Organização do Epic Trail Rain, a agradecer todo o apoio dispensado aquando da

realização da edição daquela prova, sem o qual a mesma não teria o destacado êxito

alcançado. Reiteram ainda no referido email o seu interesse em ter o Concelho do

Nordeste como parceiro fundamental da referida iniciativa, não só pelo empenho de

todos os colaboradores nordestenses, como também, pelas características físicas do

território cujo relevo se torna preponderante em provas do género.

---Neste sentido, veem formalizar o abordado na reunião ocorrida a onze de janeiro
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findo e que fundamentalmente se traduz na necessidade de continuarem a poder

contar com o apoio do Concelho, nos termos anteriormente verificados,

nomeadamente na área logística e de fornecimento de abastecimentos. — —

---Perante estes factos, o Sr. Vereador Marco Mourão disse que assim se comprovava

que o Sr. Vereador Carlos Mendonça tinha mentido em relação a esta situação e ainda

em relação a outra, que dizia respeito a um empresário da Lomba da Pedreira, em que

referiu não haver qualquer divida perante ele, mas com a vinda do mesmo a esta

reunião da Câmara Municipal assumiu que efetivamente havia uma divida relativa às

intempéries de setembro de dois mil e quinze. — — —------ —----

---Relatou também que em dois mil e dezassete o executivo liderado pelo Sr. Carlos

Mendonça recorreu à Dupla DP para elaboração de um vídeo promocional para a BTL

daquele ano, no valor de € 8.625,21, afirmando que com este valor devia ser um vídeo

de grande qualidade e excecional, pelo que tinha pedido aos serviços para visualizar o

mesmo, tendo-lhe sido respondido que nada constava, pelo que questionou o Sr.

Vereador Carlos Mendonça se sabia do paradeiro do mesmo ou se deveria solicitar à

referida Empresa o seu envio.------- —------- — —-------

---Em relação ao Epic Trail Run, o Sr. Vereador Carlos Mendonça disse que não tinha

mencionado nenhum site, mas sim um cartaz onde não estava identificado qualquer

apoio do Centro Desportivo e Recreativo do Concelho do Nordeste e que tinha

questionado o Prof.° Luis Onça sobre o assunto. —----------------- —

---Quanto ao vídeo promocional informou que o mesmo foi dividido em três parcelas,

que na altura teve as respetivas amostras e que ia tentar encontrar as mesmas para

as reencaminhar para este executivo. Acrescentou ainda que na ocasião o Município

tinha adquirido um disco externo grande para guardar as fotos e vídeos dos eventos

da autarquia, pelo que solicitou que verificassem melhor a situação e se não

encontrassem o vídeo deveriam solicitar à Dupla DP o envio do mesmo.

---Fez ainda referência que na edição da Revista Municipal de janeiro, fevereiro e

março, na entrevista dada pelo Sr. Vice Presidente é afirmado que: “( ) A câmara

municipal está precisamente neste momento a trabalhar no projeto, de modo a adaptá

lo às necessidades de hoje, nomeadamente a ponte entre a Fazenda e a Vila, que já
estava aprovada (...)“. Sobre esta afirmação disse que, segundo o Sr. Presidente da

Câmara e o Sr. Vereador Luís Jorge o anterior executivo só tinha deixado esboços,
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pelo que questionou o que estava aprovado para aquela zona.

---Ainda sobre o conteúdo da referida revista municipal e a afirmação constante na

mesma e que a seguir se transcreve: “C..)Tendo em conta o peso que a aplicação da

taxa máxima de IMI tem para as famílias, a câmara municipal tem a intenção, nos

termos da Lei, de desenvolver esforços no sentido de melhorar a atual situação~..)”,

perguntou se a Câmara Municipal tinha intenção de melhorar esta situação, nos

termos da Lei e quais os esforços a desenvolver nesse sentido

---Por último, questionou qual a entidade que tinha feito a obra do Caminho do Lenho,

nomeadamente se tinha sido por empreitada ou por administração direta e o valor da

mesma.

---Seguidamente, interveio o Sr. Presidente da Câmara para referir que, em relação ao

pedido de adiantamento aprovado na última reunião desta Câmara Municipal e os

argumentos utilizados pelo Sr. Vereador Carlos Mendonça, não era a primeira que vez

que aquele invocava legislação com conhecimento de causa, mas depois o que se

verificava era que nada tinha a ver com o assunto em apreciação. Disse ainda que o

Sr. Vereador Carlos Mendonça enquanto Presidente da Câmara em mais de um ano

civil tinha aprovado adiantamentos de verbas a algumas freguesias do concelho sem

colocar em causa a sua legalidade. Sobre a matéria disse ter questionado os serviços,

e que o artigo 292.° do Decreto-Lei n.° 18/2018 de 29 de janeiro se aplicava aos

adiantamentos das empreitadas, afirmando que o pedido de adiantamento foi bem

aprovado e que estava disponível para colaborar da mesma forma com todas as

Juntas de Freguesia, dentro das suas disponibilidades.

---Relativamente ao facto de só existirem esboços de determinados projetos disse que,

quando entrou nesta autarquia teve o cuidado de pedir aos serviços os projetos

aprovados, bem como os estudos prévios, e o que tinha constatado era simplesmente

a existência de esboços, e que em relação ao caso em concreto, nomeadamente a

construção da ponte entre a Vila do Nordeste e a Lomba da Fazenda o procedimento

em causa encontrava-se a aguardar um levantamento topográfico da responsabilidade

do executivo presidido pelo Sr. Vereador Carlos Mendonça, tendo este executivo

quando iniciou funções avançado com o mesmo para que o estudo prévio passasse a

projeto.
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---Quanto ao IMI confimou ser preocupação deste executivo diminuir a respetiva taxa

para melhorar a qualidade de vida dos nordestenses, considerando a dificuldade de

algumas famílias em cumprir com o respetivo pagamento. Para o efeito, disse já ter

enviado um ofício ao Ministro da Tutela, Presidente da Assembleia da República, onde

já tinha recebido uma resposta desta última entidade a informar que o assunto tinha

sido encaminhado aos Srs. Deputados com competência na matéria, estando neste

momento a aguardar a respetiva resposta. — — —-----

---No que diz respeito ao Caminho do Lenho, explicou que em relação ao processo em

causa tinha sido celebrada a escritura de aquisição da parcela de terreno necessária

ao alargamento do caminho e feito o respetivo procedimento e consequente

adjudicação a uma empresa para realização dos trabalhos, dizendo que o processo

podia ser consultado no Portal Base. — —------- —-----

— — ORDEMDODIA — —

—-MODIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA 1? REVISÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2019------ — —

-—Presente novamente a proposta da 1 •a Revisão da Receita e da Despesa deste

Município para o corrente ano, no valor de € 47.951,00 (quarenta e sete mil

novecentos cinquenta e um euros), em virtude de entretanto ter havido necessidade

de introduzir dois novos projetos e não ser possível fazer outra revisão, pelo motivo da

presente se encontrar em aberto por não ter sido ainda aprovada pela Assembleia

MunicipaL —--—- — —----— —----------—------— —

---A Câmara deliberou, por maioria aprovar a presente revisão e submeter a mesma ã

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

artigo 33.° e alínea a) do n.° 1 do artigo 25.° ambos da Lei n.° 75/2013 de 12 de

setembro, na sua atual redação, tendo seguidamente rubricado as suas páginas e

assinado. — — —-----

—-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

Luis Dutra Borges. — —--—
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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 Leí n.° 75/2013 de 12 de setembro.-

---MODIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA 1.a REVISÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO

PLANO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2019

—-Presente novamente a proposta da 1 ~a Revisão das Grandes Opções do Plano

deste Município para o corrente ano no valor € 47.951,00 (quarenta e sete mil

novecentos cinquenta e um euros), em virtude de entretanto ter havido necessidade

de introduzir dois novos projetos e não ser possível fazer outra revisão, pelo motivo da

presente se encontrar em aberto por não ter sido ainda aprovada pela Assembleia

Municipal.

---A Câmara deliberou, por maioria aprovar a presente revisão e submeter a mesma ã

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

artigo 33.° e alínea a) do n.° 1 do artigo 25.° ambos da Lei n.° 7572013 de 12 de

setembro, na sua atual redação, tendo seguidamente rubricado as suas páginas e

assinado.

---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.

-—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 1 ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO

ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE INCENTIVO À NATALIDADE DO

CONCELHO DO NORDESTE

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

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

transcreveS

---“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.

Nordeste, 4 de fevereiro de 2019 - ~

Pãgina6de 17



ND~t

Câmara Municipal do Nordeste

---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 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 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.----—--— —----------------— —-——— —

—-Assimtemos: — — —----— —

—-Elizabete Cabral Pedro Soares - € 300,00 (trezentos euros); —----— —

—-Vera Lúcia Ferreira Ponte - € 300,00 (trezentos euros).— —--— —-

---À 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. — —-----— — —

---ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE PONTA DELGADA — PEDIDO DE APOIO!

PROJETO DE SOLIDARIEDADE — “SENTIR A LIBERDADE COM O FUTEBOL”

—-Presente o ofício número dezoito, de três de janeiro findo, da Associação de Futebol
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de Ponta Delgada informando de que o Projeto de Solidariedade “Sentir a Liberdade

com o Futebol” tem por objetivo dotar o polidesportivo do Estabelecimento Prisional de

Ponta Delgada de um relvado sintético para a prática qualitativa do futebol, condição

que o atual polidesportivo não apresenta.

---O orçamento global do projeto é de € 25.000,00 e pretendem que o mesmo se

concretize no ano de dois mil e dezanove.

---A referida iniciativa tem também como outros objetivos o aumento da prática

desportiva em maior segurança, reforço da aproximação da comunidade aos reclusos

e desenvolvimento de valores sociais ligados ao Desporto como sejam a Equidade e a

Liberdade.

---Neste sentido, solicitam a contribuição deste Município com um valor mínimo de €

1.000,00, com vista à concretização do referido projeto solidário.

---A Câmara face aos argumentos apresentados, deliberou, por unanimidade, nos

termos do disposto na alínea p) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013 de 12 de

setembro, na sua atual redação, conceder um apoio no montante de € 1.000,00 (mil

euros), considerando o cariz solidário do projeto, o incentivo à prática desportiva e a

implementação de valores sociais entre os reclusos, fundamentais para .a sua

reintegração.

---Mais deliberou por unanimidade, aprovar o protocolo que define as regras de

atribuição do mencionado apoio.

-—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.-

---FUNDAÇÃO PADRE JOSÉ LUCINDO DA GRAÇA E SOUSA — PATROCÍNIO

PRÉMIO EXCELÊNCIA

---Presente um email, datado de vinte e um de janeiro findo, da Fundação Padre José

Lucindo da Graça de Sousa, solicitando apoio para o “Prémio Excelência” que visa

premiar o melhor aluno do curso finalista, cuja cerimónia de entrega terá lugar no

próximo dia onze de fevereiro, dia da comemoração do aniversário da Escola

Profissional de Nordeste.

---A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos disposto na alínea u) do n.° 1 do

artigo 33.° da Lei n.° 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, patrocinar o
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prémio Excelência a atribuir ao melhor aluno da Escola Profissional de Nordeste, como

promoção do ensino profissional no concelho, contribuindo assim para a melhoria do

tecido empresarial local.---- —------------—----- — —------------ —

---O prémio a atribuir será em espécie e não poderá ter um custo superior a € 80,00.---

---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.

---DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS —

---Em cumprimento do disposto na alínea a), do n.° 1 do artigo 15.° da Lei n.° 8/2012,

de 21 de fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e

aos pagamentos em atraso das entidades públicas (LPCA), foi presente a Declaração

dos compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2018, que se

encontram registados no sistema informático desta Câmara Municipal.

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou por maioria concordar com o referido

documento e remeter o mesmo à Assembleia Municipal, nos termos do disposto na

alínea c) dojá mencionado artigo.——------- — — —----------------------

---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 DutraBorges. —----—--------- — —----—----------------

---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.° 75/201 3, de 12 de setembro.

—-DECLARAÇÃO DE TODOS OS PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS EM

ATRASO —--- —---- - -

—-Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.° 1 do artigo 15.° da Lei n.° 8/2012,

de 21 de fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e

aos pagamentos em atraso das entidades públicas (LPCA), foi presente a Declaração

de todos os pagamentos e recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de

2018. — — —

—-A Câmara tomou conhecimento e deliberou por maioria concordar com o referido
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documento e remeter o mesmo à Assembleia Municipal, nos termos do disposta na

alínea c) dojá mencionado artigo.

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

Borges Fernandes e Marca Paulo Rebelo Mourão.

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

Luís Dutra Borges.

---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.° 75/201 3, de 12 de setembro.

---RELATÓRIO SEMESTRAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PLANO DE

SANEAMENTO FINANCEIRO

---Presente o relatório sobre a execução do plano financeiro respeitante ao

empréstimo para saneamento financeiro do município, relativo ao segundo semestre

de dois mile dezoito.

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria concordar com o referido o

relatório e submete-lo à apreciação da Assembleia Municipal.

---O Sr. Vereador Luís Dutra interveio para questionar relativamente à seguinte

afirmação constante da iniciativa 7 do relatório em apreciação: “C..)O serviço de

fiscalização elabora relatórios quinzenais de todas as obras, às quais se deslocam e

fiscalizamC..)” se eram realmente fiscalizadas todas as obras ou só algumas, tendo o

Sr. Presidente respondido que eram todas e que era efetivamente o que se pretende.--

---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 com o argumento de discordar do pagamento das horas

extraordinárias e ainda tendo a conta a ressalva feita sobre a fiscalização das obras

---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.° 75/201 3, de 12 de setembro.

---NORDESTE ATIVO E.M.,S.A. - PROPOSTA DE TARIFÁRIO DE ÁGUAS,

SANEAMENTO E GESTÃO DE RESÍDUOS

---Presente o ofício número duzentos, de vinte e nove de janeiro findo, da Nordeste

Nordeste, 4 de fevereiro de 2019 —
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Ativo E.M ,S.A. informando que a proposta de tarifário de abastecimento de água,

saneamento de águas residuais e gestão de resíduos a aplicar em 2019, aprovada na

reunião ordinária desta Câmara Municipal de vinte e seis de novembro do ano findo,

foi submetida a emissão de parecer da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e

Resíduos dos Açores (ERSARA), conforme dispõe o artigo 11.0 - A do Decreto-Lei n.°

194/2009, de 20 de agosto, na sua atual redação. — — —

—-O parecer emitido pela referida entidade reguladora foi desfavorável devido ao não

cumprimento das alíneas a) e c) do n.° 1 do artigo 16.° da Recomendação Tarifária n.°

1/2015, nomeadamente quanto à execução dos ramais de ligação, do nicho, tarifa de

ligação e alteração de contrato de fornecimento de água, que não devem ser objeto de

faturação específica.-— — — —-——-— —

—-Assim, por forma a cumprir o parecer da Entidade Reguladora dos Serviços de

Águas e Resíduos dos Açores (ERSARA), submetem à aprovação deste órgão uma

nova proposta de tarifário de águas, saneamento e gestão de resíduos, onde está

prevista a isenção de todos aqueles custos de faturação especifica.---— ——--

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

—-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. — — —

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

acordo como que dispõe o n.° 3 do artigo 57.° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro.-

---ANTÔNIO MANUEL SOUSA LOPES - PEDIDO DE PARECER NOS TERMOS DO

DISPOSTO NO ARTIGO 51.° DA LEI N.° 11112015, DE 27 DE AGOSTO —

---Presente um requerimento, datado de dezassete de dezembro do ano findo,

apresentado por António Manuel Sousa Lopes, residente na Rua das Almas de Baixo,

n.° 4, freguesia de Lomba da Fazenda, concelho do Nordeste, solicitando a emissão

de parecer, nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 51.° da Lei n.° 111/2015 de 27

de agosto, para efeitos de ser reconhecida pelo Serviço de Finanças de Nordeste a

isenção de Imposto Municipal Sobre Transmissões Onerosas de Imóveis, referente à

aquisição do prédio rústico de terra de cultivo, com a área de 2.787 m2, sito no
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Cerrado dos Silvas, freguesia de Lomba da Fazenda, concelho de Nordeste, inscrito

na respetiva matriz predial sob o artigo 2.528, confinante com prédio da mesma

natureza, propriedade do adquirente, inscrito na matriz predial da freguesia de Lomba

da Fazenda soboartigo 2.529.

---A Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo do referido preceito legal, emitir

parecer favorável à presente pretensão, considerando que a referida aquisição irá

contribuir para melhorar a estrutura fundiária da exploração, nos termos da informação

do IROA transmitida a esta Câmara Municipal através do ofício número cinquenta e

dois, de dezasseis de janeiro findo.

---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.-

---VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO, EMPREGO E COMPETITIVIDADE

EMPRESARIAL 1 PEDIDO DE PARECER - JOGOS LÍCITOS NO

ESTABELECIMENTO SNACK BAR JARRINHA

Presente o ofício, com referência SAI-VPGRI2O19/122, de quinze de janeiro findo,

do Gabinete da Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade

Empresarial, solicitando parecer relativo à conveniência do licenciamento de jogos

lícitos no estabelecimento Bar Restaurante Snack Bar Jarrinha, sito na Rua da Erva

Má, n.° 1-A, freguesia e Concelho de Nordeste, requerido por Leila Maria Soares

Pacheco, designadamente no que se refere à proximidade de estabelecimentos de

ensino, por forma a respeitar o disposto no n.° 2 do artigo 11.0 do Decreto Legislativo

Regional n.° 5/2003/A, de 11 de março.

---Os jogos pretendidos são: Setas; Cartas; Dominó; Damas; Xadrez; Matraquilhos.

---A Câmara, face à informação da Secção de Taxas e Licenças, deliberou, por

unanimidade, dar parecer favorável à pretensão, considerando que o estabelecimento

comercial em causa se situa fora da zona de proteção dos estabelecimentos escolares

doConcelho.

---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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---SECÇÃO DE TAXAS E LICENÇAS - INFORMAÇÃOIDESIGNAÇÃO DA

COMISSÃO DE VISTORIAS — —------

---Presente a informação subordinada ao assunto referenciado em epigrafe, subscrita

pela Coordenadora da Secção de Taxas e Licenças, cujo conteúdo a seguir se

transcreve: —---- — —---- — —

---“Nos termos do artigo 65.°, n.° 2, do Decreto-Lei n.° 555/99 de 16 de dezembro na

sua atual redação (Regime Jurídico da Urbanização e Edificação), as vistorias são

efetuadas por uma comissão composta, no mínimo, por três técnicos, a designar pela

câmara municipal, dos quais pelo menos dois devem ter habilitação legal para ser

autor de projeto, correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de

qualificação profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de

projetos.----------- —---—---—----- — —

-—A Comissão de vistorias era composta pelo Eng.° Roberto Aguiar, a Arqa Liliana

Ferreira e o Fiscal Procópio Dutra, mas, atualmente, o Eng. Roberto Aguiar já não

presta serviço para esta edilidade tendo terminado a 31-12-2018.

Neste momento, estão a prestar serviços a Engenheira Patrícia Cordeiro Raposo, a

Arquiteta Liliana Maria Andrade Ferreira e na Fiscalização Municipal, o Fiscal Procópio

José Pacheco Dutra. — — — — — —-

—-Face ao exposto, e dado que esta competência é da Câmara Municipal, deverá V.

Exa. proferir despacho, no sentido da presente informação ser enviada á próxima

reunião de câmara para deliberar a designação dos 3 técnicos que irão pertencer à

comissão de vistorias. — — — —

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

—-A Câmara deliberou, por unanimidade designar a Eng.a Patrícia Cordeiro Raposo, a

Arquiteta Liliana Maria Andrade Ferreira e o Fiscal Municipal Procópio José Pacheco

Dutra para constituir a comissão de vistorias a que se refere o n.° 2 do artigo 65.° do

Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro.—------- —-----

—-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
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DELEGADA PELA CÂMARA MUNICIPAL, SOBRE:

---Aprovação de Alterações Orçamentais

---Foi aprovada a j•a alteração ao Orçamento da Despesa, bem como ãs Grandes

Opções do Plano do ano de 2019, nos valores de € 52.235,00 (cinquenta e dois mil

duzentos trinta e cinco euros) e € 29.196,00 (vinte e nove mil cento e noventa e seis

euros), respetivamente.

---A Câmara tomou conhecimento.

---Atribuição do Cartão Municipal “Dar Vida aos Anos”

---No âmbito do Regulamento do Cartão Municipal Dar Vida aos Anos foi atribuído o

cartão municipal “Dar Vida aos Anos” aos seguintes beneficiários:

---Ao abrigo do n ° 1 do artigo 9.° do Regulamento:

---Idália Maria Resendes Lázaro Arruda;

---Lúcia de Fátima Arruda Pacheco;

---Maria Inocência Pacheco;

---Maria de Fátima de Arruda Correia Cabral;

---António de Medeiros Almeida;

---António da Costa Silva.

---Ao abrigo do n ° 1 e 2 do artigo 9.° do Regulamento:

—-JoséLuísTavares Raposo;

---JoséLuís FurtadoCorreia;

—-Duarte Manuel Cabral;

---António Salvador de Medeiros Tavares,

---João Manuel da Mota Costa;

—-João Manuel de Medeiros Correia;

---Daniel deTeves Meio;

---Daniel Pacheco de Amaral;

---António da Ponte Morais;

---Mana da Conceição Cabral Soares Morais;

---Qlívia Cabral Canastra;

---Mana da Trindade Medeiros,

---Mana de Fátima Carvalho de Medeiros Raposo;

---Beatriz Amélia Medeiros Ponte;

Nordeste, 4 de fevereiro de 2019 — - ~
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---Maria José Pacheco Cabral;-—---- — — — —

---Maria Julieta Verissimo da Ponte; — —

---Rosa Raposo Carreiro; —----— — —

---Luisa Camões Vaz de Medeiros Pacheco Soares;-—

---Leontina Cabral Arruda Melo;------------— — —------

—-Ana Maria Medeiros Tavares Raposo;---. — —

---Artur Álvaro Raposo;--------------- — — — —

---Maria Carmélia Moreira Franco; — — — —

—-Daniel de Medeiros Teixeira. —---- ——-- —

---Sobre o assunto interveio o Sr. Presidente da Câmara para esclarecer que apesar

da presente delegação de competências permitir agilizar o procedimento será sempre

dado conhecimento a este órgão das decisões por si proferidas, conforme estipula o

regulamento sobre a matéria em apreço e que estará sempre disponível para

esclarecer qualquer dúvida que eventualmente possa existir. —

—-Em relação à matéria em questão, o Sr. Vereador Marco Mourão expressou também

a sua opinião, defendendo que todos os cidadãos residentes no Concelho do

Nordeste, com sessenta e cinco anos, independentemente da sua situação financeira

deveriam ter acesso automático ao Cartão Municipal “Dar Vida aos Anos”, sendo as

regalias a atribuir de acordo com os rendimentos auferidos por cada beneficiário.

---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 ASSEMBLEIA MUNICIPAL, SOBRE: — —

—-Assunção de Compromissos Plurianuais ————- —

—-Foram assumidos os compromissos plurianuais com as seguintes prestações de

serviços: — — — — —--—— —

—-Área de Arquitetura, Arq.a Liliana Maria Andrade Ferreira, no valor total ~ 18.000,00,

a pagar em dois anos económicos, conforme se indica:— —

—-Ano de 2019- € 16.500,00; — — —

—-Anode2O2O-€1.500,00. — — — —
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---Área de Engenharia Civil, Eng.a Patrícia Cordeiro Raposo, no valor de € 15.254,00,

a pagar em dois anos económicos, conforme se indica:

---Ano de2019-€ 13.982,87;

—-Anode2O2O-€1.271,13.

---Adenda ao Contrato de Seguros ao Município do Nordeste, no valor total de €

495,78, a pagar em dois anos económicos, conforme se indica:

---Anode2Ol9-€247,89;

---Anode2O2O-€247,89.

---Aos valores suprarreferidos acresce o IVA à taxa legal em vigor.

---O Sr. Vereador Carlos Mendonça questionou a razão pela qual se verifica uma

diferença nos valores a pagar às referidas técnicas, tendo o Sr. Presidente da Câmara

respondido que tinha a ver com as funções a desempenhar por cada uma delas.

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria concordar com a presente

informação e dar conhecimento da mesma à Assembleia Municipal, no âmbito da

competência delegada por aquele Órgão.

---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

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.° 75/201 3, de 12 de setembro.-

---BALANCETE — RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

---Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia vinte e nove de janeiro

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

---Operações Orçamentais - € 2.173.948,31 (dois milhões cento e setenta e três mil

novecentos quarenta e oito euros e trinta e um cêntimos);

---Operações não Orçamentais - € 31.032,32 (trinta e um mil trinta e dois euros e trinta

edoiscêntimos).

---PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO
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---Por ser esta reunião pública mensal, seguiu-se um período de intervenção aberto ao

público que, por não estar ninguém presente com direito a intervir, foi dado por

encerrado. — — —----- —

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

Çi1at~, Ç)ox &L~ cc Jki~L& Coordenadora
Técnica da Secção de Expediente, que a redigi e subscrevi.---—-

A
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