
Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.° 35

---Aos dezoito 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, 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 quatro de fevereiro corrente, a

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

---Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara e os Srs. Vereadores Luis 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 posição pelo facto de não estar identificado na presente

ata a ressalva que tinha sido feita pelo Sr. Vereador Luis Dutra relativa à sua

intervenção no concerne à construção do muro das Queimadas e a respetiva resposta

do Sr. Presidente da Câmara abordada na reunião da Câmara Municipal de vinte e

cinco de janeiro findo. — —

—-------ANTES DA ORDEM DO DIA —

—-O Sr. Vereador Luis Dutra interveio para manifestar a sua surpresa em relação à

resposta do Sr. Presidente da Câmara e da Assembleia Municipal relativamente à

questão colocada pela Sra. Eng.a Anabela Isidoro na sessão ordinária da Assembleia

Municipal do dia catorze de fevereiro corrente, nomeadamente sobre o ponto onze da

respetiva ordem do dia. — —---— — —---— — —
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---Esclarecendo que a questão colocada tinha sido se, no exercício de funções do

‘atual executivo e na experiência do passado do Sr. Presidente da Assembleia

Municipal na altura em que exercia funções de Vice-Presidente se já tinham recorrido

a algum meio menos legal para resolver uma situação que legalmente não era

possível, tendo o Sr. Presidente da Câmara respondido que não e o Sr. Presidente da

Assembleia Municipal que nunca.--------— —------ — —

---No seguimento da referida observação, o Sr. Presidente da Câmara respondeu que

nos termos do Regimento da Assembleia Municipal o Sr. Vereador Luís Dutra poderia

ter lhe pedido a palavra para esclarecer todos os membros daquele árgão sobre esta

situação.-— — —---- —---— —

---Seguidamente, usou da palavra o Sr. Vereador Carlos Mendonça para solicitar que

fosse retificado no site das finanças a constituição do novo elenco camarário, uma vez

que já se tinha passado um ano e quatro meses sobre a data da tomada de posse

deste executivo e o seu nome ainda constava como administrador da Câmara

Municipal, secretário da Asdepr e Presidente da Nordeste Ativo. —

—-Em relação à Câmara Municipal foi demonstrado ao Sr. Vereador Carlos Mendonça

que os serviços tinham realizado atempadamente as alterações referenciadas, e que o

Sr. Vereador Carlos Mendonça constava ainda com administrador, era porque nas

opções constantes no site não existia a figura de vereador.—-------— —

—-No que concerne à Nordeste Ativo foi-lhe também confirmado que a cessão e início

da atividade foi devidamente registada na Conservatória do Registo Comercial de

Nordeste, cabendo a esta informar o Serviço de Finanças.---— ———

—ORDEM DO DIA —

—-GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃOIATRIBUIÇÃO DE APOIO AO

ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL

DE NORDESTEICIDÁLIA CRISTINA MAGALHÃES VENTURA

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

pela Técnica Superior do Gabinete de Ação Social, Anabela Mota Medeiros, cujo

conteúdo a seguir se transcreve:— — —

---“Relativamente ao assunto referido em epígrafe, cumpre-me informar V. Exa. que a
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munícipe Cidália Cristina Magalhães Ventura, requereu apoio destinado à resolução

da sua situação de carência, previsto no Regulamento do Fundo Municipal de

Emergência Social de Nordeste.----— — —--——-------------

---O agregado reúne cumulativamente as condições gerais de acesso, previstas no

artigo 5.°, do regulamento em apreço. O processo de candidatura encontra-se

devidamente instruído, de acordo com a documentação solicitada no n.° 1, do artigo
70 do mesmo regulamento.--—------ — — — —

---A família encontra-se em situação de carência económica e social, resultante de

fatores externos à sua vontade, nomeadamente carência estrutural (insuficiência

económica), sendo que já foram esgotados os recursos existentes, nos termos do n.°

2, do artigo 2.° do referido regulamento. — —

---Após uma análise detalhada à situação económica e social do agregado da Sr.a

Cidália, com base nos fundamentos apresentados na informação social, anexa à

presente informação, e no Regulamento em apreço, julgo que o mesmo deverá

beneficiar do presente apoio, de modo a proceder ao pagamento do custo associado

ao registo de levantamento de processo de penhora, a ter lugar na Conservatória de

Nordeste. Este apoio deverá ser atribuído sob forma pontual, no montante de € 195,00

(cento e noventa e cinco euros, nos termos do n.° 2, do artigo 9.° do mencionado

Regulamento.-—--—- — —----------------—— —

---A munícipe fica obrigada à apresentação de documento comprovativo de que o

montante atribuído foi aplicado para o fim a que se destina (n.° 1, artigo 10.°), sendo

que a não apresentação deste documento implica a reposição do valor total do apoio.—

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

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

informação, ao abrigo do disposto no Regulamento do Fundo Municipal de

Emergência Social de Nordeste.—----—--— —

---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃOÍATRIBUIÇÃO DE APOIO AO

ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL

DE NORDESTEIMARIA JÚLIA CASADOURO GARCIA COSTA-----

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

pela Técnica Superior do Gabinete de Ação Social, Anabela Mota Medeiros, cujo
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conteúdo a seguir se transcreve:---— — — —------—----—

—-“Relativamente ao assunto referido em epigrafe, cumpre-me informar V. Exa. que a

munícipe Maria Júlia Casadouro Garcia Costa, requereu apoio destinado à resolução

da sua situação de carência, prevista no Regulamento do Fundo Municipal de

Emergência Social de Nordeste. — — —

—-A munícipe reúne cumulativamente as condições gerais de acesso, previstas no

artigo 5.°, do regulamento em apreço. O processo de candidatura encontra-se

devidamente instruído, de acordo com a documentação solicitada no n.° 1 do artigo

7.°, do mesmo regulamento. —

—-A família encontra-se em situação de carência económica e social, resultante de

fatores externos à sua vontade, nomeadamente carência estrutural (insuficiência

económica), sendo que já foram esgotados os recursos existentes, nos termos do n.°

2, do artigo 2.° do referido regulamento.--- — —

—-Após análise detalhada ã situação económica e social do agregado da Sra. Maria

Júlia, com base nos fundamentos apresentados na informação social e informação do

NAS-Nordeste, anexas à presente informação, e no Regulamento em apreço, julgo

que a mesma deverá beneficiar do presente apoio, de modo a proceder a tratamento

dentário, nomeadamente extração dentária e colocação de prótese, orçamentado em

490.00 € (quatrocentos e noventa euros). —---— — ———-—

—-Este apoio deverá ser atribuído sob forma pontual, no montante de € 200,00

(duzentos euros), nos ternos do n.° 2, do artigo 9.° do mencionado Regulamento.—--—-

——A munícipe fica obrigada à apresentação de documento comprovativo de que o

montante atribuido foi aplicado para o fim a que se destina (n.° 1, artigo 10°), sendo

que a não apresentação deste documento implica a reposição do valor total do apoio.—

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

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

informação, ao abrigo do disposto no Regulamento do Fundo Municipal de

Emergência Social de Nordeste. — — —

—-GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃOIATRIBUIÇÃO DE APOIO AO

ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL

DE NORDESTEIJOSÉ EDMUNDO GARCIA
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---Presente a informação subordinada ao assunto referenciado em epigrafe, subscrita

pela Técnica Superior do Gabinete de Ação Social, Anabela Mota Medeiros, cujo

conteúdo a seguir se transcreve: — — —

---“Relativamente ao assunto referido em epígrafe, cumpre-me informar V. Exa. que o

munícipe José Edmundo Garcia, requereu apoio destinado à resolução da sua

situação de carência, prevista no Regulamento do Fundo Municipal de Emergência

Social de Nordeste. — —-—-- —--- — —

—-O agregado reúne cumulativamente as condições gerais de acesso, previstas no

artigo 5.°, do regulamento em apreço. O processo de candidatura encontra-se

devidamente instruído, de acordo com a documentação solicitada no n.° 1 do artigo

7°, do mesmo regulamento.---- — — — —---- —-— —

---A família encontra-se em situação de carência económica, resultante de fatores

externos à sua vontade, nomeadamente carência estrutural (insuficiência económica),

sendo que já foram esgotados os recursos existentes, nos termos do n.° 2, do artigo

2.° do referido regulamento.--------------—---- — — —--— —

—-Após uma análise detalhada à situação económica e social do agregado do Sr. José

Edmundo, com base nos fundamentos apresentados na informação social e em

documento médico, anexos à presente informação, e no Regulamento em apreço,

julgo que o mesmo deverá beneficiar do presente apoio, de modo a conseguir adaptar

as instalações sanitárias de forma a eliminar as barreiras existentes, que condicionam

os cuidados associados à situação de saúde da esposa, nomeadamente substituição

de banheira por polibanho, uma vez que se trata de obras necessárias e de pequena

dimensão, não sendo passíveis de enquadramento noutros mecanismos de apoio,

uma vez que a família não reúne requisitos para tal. —

---Este apoio deverá ser atribuído sob forma pontual, no montante de € 245,30

(duzentos e quarenta e cinco euros e trinta cêntimos), nos termos do n.° 2, do artigo

9.° do mencionado Regulamento, destinado à aquisição de materiais para os trabalhos

de substituição de banheira por polibanho. — — —

---O munícipe fica obrigado à apresentação de documento comprovativo de que o

montante atribuído foi aplicado para o fim a que se destina (n.° 1, artigo 1O.°), sendo

que a não apresentação deste documento implica a reposição do valor total do apoio.-

---À superior consideração de V. Exa.” — —
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—-A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o apoio proposto na presente

informação, ao abrigo do disposto no Regulamento do Fundo Municipal de

Emergência Social de Nordeste.----— — — —

—-GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃO!ATRIBUIÇÂO DE APOIO AO

ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL

DE NORDESTEIEVA HELENA TOSTE NUNES — —

—-Presente a informação subordinada ao assunto referenciado em epígrafe, subscrita

pela Técnica Superior do Gabinete de Ação Social, Anabela Mota Medeiros, cujo

conteúdo a seguir se transcreve: — — —

---“Relativamente ao assunto referido em epigrafe, cumpre-me informar V. Exa. que a

munícipe Eva Helena Toste Nunes, requereu apoio destinado à resolução da sua

situação de carência, prevista no Regulamento do Fundo Municipal de Emergência

Social de Nordeste. — — — —

---O agregado reúne cumulativamente as condições gerais de acesso, previstas no

artigo 5.°, do regulamento em apreço. O processo de candidatura encontra-se

devidamente instruído, de acordo com a documentação solicitada no n.° 1 do artigo

7.°, do mesmo regulamento. — — —----—-----

---A família encontra-se em situação de carência económica e social, resultante de

fatores externos à sua vontade, nomeadamente carência estrutural (insuficiência

económica), sendo que já foram esgotados os recursos existentes, nos termos do n.°

2, do artigo 2.° do referido regulamento. — — —

—-Após uma análise detalhada à situação económica e social do agregado da Sr.a

Eva, com base nos fundamentos apresentados na informação social, anexa à presente

informação, e no Regulamento em apreço, julgo que o mesmo deverá beneficiar do

presente apoio, de modo a proceder à aquisição de géneros alimentares, por forma a

libertar o orçamento familiar para fazer face a outros compromissos mensais. Este

apoio deverá ser atribuído sob forma temporária, no montante de € 300,00 (trezentos

euros), ou seja, 150.00 € durante 2 (dois) meses, nos termos do n.° 2, do artigo 9.° do

mencionado Regulamento.——----————--——---— — — —

—-A munícipe fica obrigada à apresentação de documento comprovativo de que o

montante atribuído foi aplicado para o fim a que se destina (n.° 1, artigo 10.°), sendo
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que a não apresentação deste documento implica a reposição do valor total do apoio.-

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

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

ínformação, ao abrigo do disposto no Regulamento do Fundo Municipal de

Emergência Social de Nordeste.

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

ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS À
HABITAÇÃOIJOÃO MANUEL MEDEIROS SILVA — —

---Presente a informação subordinada ao assunto referenciado em epígrafe, subscríta

pela Técnica Superior do Gabinete de Ação Social, Anabela Mota Medeiros, cujo

conteúdo a seguir se transcreve:-——-— ——--—-- — — — —

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

que o munícipe João Manuel Medeiros Silva, residente na Rua da Igreja, n.° 32,

freguesia de Achada, 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 4~2, do mencionado

regulamento. — —-----— — —

—-Estamos perante um agregado familiar composto por cinco elementos, a saber: o

casal e três filhos, cuja subsistência depende, apenas, da remuneração do trabalho do

munícipe.-— —----— ——----- —

—-O municipe beneficiou de apoio da Direção Regional da Habitação (17250.00 €,

inclui 250.00 € referentes ao ánus de inalienabilidade), através do programa Habitação

Degradada, contudo este apoio manifestou-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 e documento da Direção

Regional da Habitação, que refere a necessidade de execução dos trabalhos

considerados em falta, para efeitos de libertação da quarta fase do seu apoio, ambos

os documentos anexos ao presente procedimento. De acordo com orçamento, apenso

ao processo, o valor necessário para terminar as obras é de € 3 130.30 (três mil cento
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e trinta euros e trinta 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 3Y do referido regulamento, como se pode

comprovar no processo em anexo, elaborado pelo Gabinete de Ação Social desta

Câmara Municipal. — — —-------- —-

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

atribuição de apoio no valor de € 3 130,30 (três mil cento e trinta euros e trinta

cêntimos), destinado ao acabamento das obras de beneficiação na moradia. —

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

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

informação, ao abrigo do disposto no Regulamento Municipal de Atribuição de Apoio à

Habitação. — — — —----------- — —

---PROPOSTA — ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO CENTRO DESPORTIVO E

RECREATIVO DO CONCELHO DO NORDESTE----— — —

---Presente a proposta referenciada em epígrafe, subscrita pelo Sr. Vereador Marco

Paulo Rebelo Mourão, cujo conteúdo a seguir se transcreve:—------ —

---“Considerando que nos termos do disposto na alínea u) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei

n.° 75/2013, de 12 de setembro compete à Câmara Municipal apoiar atividades de

natureza social, cultural, educativa desportiva, recreativa ou outra de interesse para o

município; — —------- — —

---Considerando que esta autarquia dispõe de um Regulamento Municipal de

Atividades Desportivas, aprovado na sessão da Assembleia Municipal de 29/04/2011

—-Considerando que o Centro Desportivo e Recreativo do Concelho do Nordeste

apresentou nesta Câmara Municipal em 14 de janeiro do corrente ano uma

candidatura à atribuição de um apoio ao abrigo do referido regulamento para o

desenvolvimento das seguintes atividades: —

---Torneio Futsal Inter-Instituições / Associações / Empresas; II Torneio Voleibol 4x4 —

Nordeste Volley; 1 Torneio Bubble Football Nordeste 2019; Sábados da Natureza -

Percursos Pedestres (Pico Bartolomeu, Fajã do Araújo; Trilho Quinhentista; Pico da

Vara; Trilho da Lomba da Fazenda — Forno da Cal); Desportos Motorizados — SOL A
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SOL; Desporto Aventura Nordeste — Canyoning, Slide, BTT, Rappel e Caminhada; 1

Torneio NordesteVolei 6X6; Atividades Direcionadas para Populações Especiais;

Atividades Físicas Direcionadas para Idosos; Torneio Futsal Feminino; Cicloturismo;

Torneio de Paint BalI; Torneio de Futebol e Voleibol de Praia; Torneio de Futebol 7

Inter-Juntas de Freguesia Sub 18; II Torneio Bubble Football (Infantil e Sénior)

Nordeste 2019; Torneio de Futsal Masculino Nordeste 2019; FitNordeste; Dia Mundial

da Criança; Maratona Noturna Futsal; Desportos Motorizados — Rampa da Tronqueira;

V Edição Priolo Cup Nordeste 2019; Torneio Voleibol 5. João; Torneio de Pesca

Desportiva — Calhau; Piscinas da Boca da Ribeira — Gym e Aquagym, Poolvoley e

Poolandebol; Torneio de Pesca Desportiva em Alto Mar; Aquapastagem; Desportos

Motorizados — V Drage Race; Encontro MotardNordeste; Torneio Futsal Quadrangular

Achada FC; Trail Run Nordeste ou parceria EPIC; Atletismo - “1 Corrida — Fazenda

Sport Clube”; Torneio Futebol Veteranos Nordeste 2019; Desporto Aventura Nordeste

— Slide e Rappel; Desportos Motorizados — St.° António Nordestinho Motores; Torneio

Setas - III Open Nordeste 2019; Atletismo - “XIV Corrida - Terras do PriôIo”; EPIC Trail

Run Azores ou Trail Run Nordeste.----— — — ——----— —

—-Considerando o interesse deste Município na promoção do desporto não federado e

da atividade física no Concelho do Nordeste, abertos a toda a população e a vários

grupos etários, os quais são essenciais para a saúde e bem-estar e pilares para um

estilo de vida saudável, propõe-se ao abrigo do disposto na alínea u) do n.° 1 do

artigo 33.° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de

Atividades Desportivas, a concessão de um apoio no valor de € 45.500,00 (quarenta

e cinco mil e quinhentos euros) para:-----------— ——--

—-1. Apoiar todas as atividades acima identificadas e ainda para outras que não

constando no Plano de Atividades e que surjam e sejam de interesse do Centro

Desportivo e Recreativo do Concelho do Nordeste e do Município e enriqueçam no

Plano Desportivo, Cultural ou Recreativo; — —----—- —

—-2. Comparticipação no pagamento das compensações aos coordenadores do

Centro Desportivo e Recreativo do Concelho do Nordeste.----—-------—----—

—-Propõe-se ainda: — —------—

—-1. A aprovação do Contrato — Programa de Desenvolvimento Desportivo anexo à

presente proposta; ———— —
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---2. A comparticipação no apoio logístico da promoção e divulgação das atividades e

sonorização de eventos;— — —

---3. Que as atividades implementadas pelo Centro Desportivo sejam abrangidas pelo

seguro camarário. — —---— — — —---- —

---Anexa-se informação sobre o cabimento orçamental e dos fundos disponíveis.”

---Sobre a presente proposta o Sr. Vereador Carlos Mendonça solicitou os seguintes

esclarecimentos:---------- — — — —

---Se iriam ser realizados dois Trails Run Nordeste ou dois Epics Trail Run Azores e

ainda se optarem pela parceria com o Epic Trail Raín Azores o porquè de estar

contemplada uma verba de € 5.000,00.----- —---------- —---—

---Se na comparticipação no apoio logístico da promoção e divulgação das atividades

e sonorização de eventos estava contemplada a despesa com o Sr. Mário Nelson

Medeiros.---— — — —----— — —----

—-Em relação ao seguro camarário se o mesmo era de responsabilidade civil ou outro

para adicionar as atividades em referência. —------ —

—-Se relativamente às obrigações previstas nas alíneas c) e d) da cláusula 3~a já tinha

sido apresentado pelo Centro Desportivo e Recreativo do Nordeste o relatório final de

execução do respetivo contrato, referente ao ano de dois mil e dezoito, uma vez que

está estipulado que a sua entrega é até trinta e um de janeiro do corrente ano.----—-——

---A razão do estipulado na cláusula 5.~, uma vez que a Autoridade de Antidopagem

de Portugal (ADOP) e do Conselho Nacional do Desporto são instituições que

exercem a sua atividade no âmbito do desporto federado. —

---O porquê de estar previsto uma verba de € 13.500,00 para o Priolo Cup de 2019,

uma vez que o elenco do PSD anunciou nas redes sociais e na comunicação social

que os custos do torneio de 2018 foi de apenas € 3.000,00.-----— —

---O porquê do valor de € 12.000,00 para pagamento de compensações, considerando

que os cargos não são remunerados, tendo em conta a adenda da ata n.° 9 de 10 de

novembro de 2017, onde está afirmado que “(...) os órgãos gerentes do Centro

Desportivo e Recreativo do Concelho o Nordeste, no âmbito e exercício do

desempenho dos cargos que ocupam não são remunerados.— —----—

---Observou ainda, em relação ao referido documento que o mesmo merece um
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parecer externo, chamando também à atenção para as assinaturas constante no

mesmo afirmando tratar-se de um “copy paste” das mesmas

---Propôs ainda que se acrescentasse ao ponto 2. da cláusula 6•a do Contrato

Programa o seguinte texto (“...) e entrega atempada dos documentos referidos nas

alíneas c) e d) do ponto 1 da clausula~

—-Face ao acima referido, o Sr. Vereador Carlos Mendonça sugeriu que a proposta em

apreço fosse retirada da ordem do dia, para efeitos de retificação por parte dos

responsáveis do Centro Desportivo e Recreativo do Nordeste e da própria Câmara

Municipal, caso contrário os Vereadores do Partido Socialista iriam votar contra a

mesma, o que não foi aceite pelo executivo do Partido Social Democrata.----—

---Após as questões colocadas, o Sr. Vereador Marco Mourão tomou a palavra para

dizer que era lamentável que o Sr. Vereador Carlos Mendonça colocasse em causa as

assinaturas da referida ata.----— — —------------—-----—----

---Em relação ao Trail Run Nordeste/Epic Trail Run Azores, esclareceu que a

pretensão era levar a cabo uma das provas, sendo prioridade a parceria com a

organização do Epic Trail Run Azores, afirmando que caso não houvesse acordo,

iriam desenvolver o seu próprio Trail Run.-----—-—-----

---No que diz respeito ao seguro informou de que este executivo teve a preocupação

na contratualização de um seguro para as atividades em apreço, ao contrário do que

aconteceu no passado em que havia um seguro que apenas abrangia o campo de

férias. — —-—---------—------—- —

---Relativamente ao apoio logístico da promoção e divulgação das atividades e

sonorização de eventos disse que mesma tinha a ver com a parceria existente entre o

Centro Desportivo e Recreativo do Nordeste e este Município, nomeadamente para a

utilização do site da Câmara Municipal para divulgação das atividades, empréstimo da

coluna, para sonorização dos eventos, não havendo lugar a qualquer pagamento.

---Quanto à compensação esclareceu que os dois coordenadores do Centro

Desportivo também fazem parte da Direção, não recebendo pelo exercício desse

cargo, mas sim como coordenadores, trabalhando afincadamente e diariamente,

sendo que os técnicos dividem entre si a quantia de € 1.000,00, o que perfaz o valor

de € 12.000,00 anuais, realçando que este assunto já tinha sido esclarecido por mais

de uma vez ao Sr. Vereador Carlos Mendonça. — —-----—-
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---Disse ainda que o Sr. Vereador Carlos Mendonça na altura em que tinha

competências autárquicas tinha gasto cerca de € 45.500,00 numa só atividade,

referindo que o Centro Desportivo e Recreativo do Concelho do Nordeste era a única

instituição que cumpria com os protocolos, apresentando os respetivos relatórios,

dizendo mesmo que gostava muito de saber onde paravam os protocolos dos apoios

concedidos enquanto tinha responsabilidades no executivo e ainda os respetivos

relatórios de execução, nomeadamente da Nordeste Jovem, Ser Diferente, União

Desportiva do Nordeste e Achada Futebol Clube, assim como, as instituições apoiadas

a seu tempo.--— — — — —

---Em relação ao valor dos € 13.500,00 do Priolo Cup para o corrente ano, disse tratar-

se apenas de uma previsão e que, no ano passado o valor deste torneio tinha sido

bastante reduzido graças ao trabalho e diligências dos técnicos do Centro Desportivo,

dos apoios de empresas locais e regionais, mas como no corrente ano ainda não

sabiam com que patrocínios poderiam contar, dai a previsão daquele valor.

—-O Sr. Vereador Marco Mourão no final da reunião disponibilizou ao Sr. Vereador

Carlos Mendonça o balancete contendo as evidências de todas as atividades

desenvolvidas pelo Centro Desportivo e Recreativo no ano de dois mil e dezoito, o

qual foi rececionado nesta Câmara Municipal no dia vinte e dois de janeiro findo.--—---

---Após os referidos esclarecimentos, passou-se à votação da proposta, tendo a

Câmara deliberado por maioria, aprovar a presente proposta nos termos do disposto

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

Regulamento Municipal de Atividades Desportivas. — —---—

---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. — —--- —---— —

—-Para justificar o voto contra o Sr. Vereador Carlos Mendonça ditou para a ata o

seguinte: — — —

—-“os Srs. Vereadores do Partido Socialista não ficaram devidamente esclarecidos

com o que foi dito pelo Sr. Vereador Marco Mourão e mais grave o Sr. Presidente da

Câmara não ter permitido o cabal esclarecimento por parte do Vereador Marco

Mourão; — — —

Nordeste, 18 de fevereiro de 2019
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---Desconhecemos os verdadeiros valores de toda a atividade desenvolvida pelo

Centro Desportivo e Recreativo do Concelho do Nordeste, uma vez que os

apresentados e as dúvidas colocadas não foram devidamente esclarecidas pelo Sr.

Vereador Marco Mourão. — — — —----------

---Os Vereadores do Partido Socialista não se sentem confortáveis em votar

favoravelmente esta proposta pelos seguintes motivos:--- —--- —

—-1. Desconhecerem se foi apresentado até trinta e um de janeiro findo, o Relatório

Final de Execução do respetivo contrato, nos termos do disposto na alínea d), da

cláusula 3Y do Contrato Programa celebrado em 2018; —--— —-------

-—2. Não concordarem com o disposto na cláusula 5a, por esta se referir a

determinações da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADOP) e do Conselho

Nacional do Desporto e o contrato programa referir que esta instituição e suas

atividades são inerentes ao desporto não federado;---— — —

---3. Sugerirem que fosse retirada a presente proposta da ordem do dia para efeitos de

retificação por parte dos responsáveis do Centro Desportivo e Recreativo do Nordeste

e da própria Câmara Municipal, tendo a mesma sido recusada pelo elenco do PSD;

---4. Propuserem que se acrescentasse ao ponto 2. da cláusula 6•a do Contrato

Programa o seguinte texto “(...) e entrega atempada dos documentos referidos nas

alíneas c) e d) do ponto 1 da clausula 3.a(...) o que não foi aceite; —

---5. Por não perceberem o porquê da verba ~ 13.500,00 para o Priolo Cup 2019,

quando o elenco do PSD anunciou nas redes sociais e comunicação social que os

custos do Priolo CUP 2018 foi de apenas € 3.000,00;---- — —

—-6. Não entenderem o valor de € 5.000,00 referentes a um ou a dois Trail Run

Nordeste ou a um ou dois Epic Trail Run Azores; — —---- —--------

—-7. Não compreenderem, o valor previsto de € 12.000,00 para pagamento dos

vencimentos dos dois técnicos, uma vez que na adenda da ata n.° 9 de 10 de

novembro de 2017, da Assembleia Geral do Centro Desportivo e Recreativo do

Concelho do Nordeste, sob a presidência do Sr. Luís Manuel Raposo de Lima está

afirmado que “(...) os órgãos gerentes do Centro Desportivo e Recreativo do Concelho

o Nordeste, no âmbito e exercício do desempenho dos cargos que ocupam não são

remunerados(...)”, referindo de que iriam solicitar parecer à Direção Regional de

Organização e Administração Pública e outras entidades externas se o Município do
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Nordeste está ou não em incumprimento no conceme ao pagamento dos referidos

vencimentos. —--- — —--------

---Sobre as referidas declarações, o Sr. Presidente da Câmara também ditou para a

ata o seguinte: — — —---- —-----

---“Lamentar mais uma vez que após todas as explicações e esclarecimentos do Sr.

Vereador Marco Mourão, destacado para o pelouro da Cultura e Desporto, os Srs.

Vereadores do Partido Socialista apresentem a referida Declaração de Voto.---— —

—-Lamentar ainda que o Sr. Vereador Carlos Mendonça venha solicitar o relatório de

execução, que já se encontra disponível nos serviços, e que em situação idêntica

também lhe tenha sido pedido ao mesmo informações relativas ao período em que foi

Presidente da Câmara, por não existir qualquer registo nos serviços e até à data não

nos foram facultadas as mesmas; — — ——------—--—-—-

—-Afirmar que o Sr. Vereador Carlos Mendonça não teve o cuidado de deixar os

respetivos registos sobre a edição do Priolo Cup 2017, tendo este executivo tido

acesso a alguma documentação, onde se verificou que o mesmo teve um valor muito

superior ao subsidio atribuído ao Centro Desportivo e Recreativo do Concelho do

Nordeste para a realização de todas as atividades do desporto não federado no

Concelho do Nordeste, no decurso do ano de 2018; — —

—-Estranhar ainda que passado um ano e quatro meses o Sr. Vereador Carlos

Mendonça não tenha digerido o sentido de voto de todos os nordestenses nas últimas

autárquicas.” —------- — ——--- —-------

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

TRANSPORTE PARA AS ATIVIDADES A DESENVOLVER

—-Presente um emai,l datado de seis de fevereiro corrente, da Santa Casa da

Misericórdia de Nordeste enviando o planeamento das atividades a desenvolver no

corrente ano por aquela instituição e que necessitam de transporte para as mesmas.---

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

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

autorizar a cedência de um autocarro para transporte dos utentes que irão participar

nas atividades a desenvolver, num máximo de cinco eventos, nomeadamente, Desfile

de Carnaval, Tarde Quaresmal, Convívio Anual, Passeio pela Ilha e Festa de Natal,
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considerando o interesse público das atividades a desenvolver no âmbito do

acompanhamento dos idosos, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida dos

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

dinamizando os seus tempos livres. —-------

---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 —

---Para efeitos do disposto na alínea d) do n.° 1 do artigo 77.° da Lei n.° 73/2013, 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 segundo semestre do ano findo.— —

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

---JOSÉ CARLOS MEDEIROS CORREIA — PEDIDO DE PARECER NOS TERMOS

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

---Presente um requerimento, datado de oito de janeiro corrente, apresentado por José

Carlos Medeiros Correia, residente na Rua das Courelas de Baixo, n.° 2, freguesia e

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 13.939 m2, sito na Canada do Cavaleiro, freguesia de

Lomba da Fazenda, concelho de Nordeste, inscrito na respetiva matriz predial sob o

artigo 1.058, confinante com prédio da mesma natureza, propriedade do adquirente,

inscrito na matriz predial da freguesia de Lomba da Fazenda sob o artigo 3.777.

—-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 cento e trinta e

sete, de oito de fevereiro corrente. — —
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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.

---PROPOSTA DE REGULAMENTO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUAS

RESIDUAIS URBANAS DO CONCELHO DO NORDESTE

---Presente o ofício número duzentos trinta e nove, de treze de fevereiro corrente, da

Nordeste Ativo E.M.,S.A. remetendo em cumprimento do disposto nos n.°s 2,3 e 4 do

artigo 62.° do Decreto-Lei n.° 194/2009, de 20 de agosto, a proposta do regulamento

referenciado em epígrafe, elaborada nos termos da Portaria n.° 93/2011 de 28 de

novembro. — —----------- — —

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

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

do Decreto-Lei n.° 4/201 5, 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 550, n.° 6 da Lei n.° 75/2013, de 12 de

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

e da votação do presente assunto.— —------- — —

---A Câmara deliberou, por maioria submeter o presente projeto de regulamento a

consulta pública pelo prazo de trinta dias, no sitio da internet da entidade gestora, bem

como nos locais e publicações do estilo, nos ternos do disposto no n.° 3 do referido

artigo 62.° do Decreto-Lei n.° 194/2009, de 20 de agosto.---- —

---Mais deliberou por maioria, durante o período de consulta pública solicitar à

Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores — ERSARA,

parecer sobre o referido projeto de regulamento, nos termos do n.° 4 do já referido

artigo 62.°. —

---Votaram a favor os Srs. Vereadores Luis Jorge Borges Fernarides 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.° 75/201 3, de 12 de setembro.
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---PROPOSTA DE REGULAMENTO DO SERVIÇO DE GESTÃO DE RESÍDUOS

URBANOS — — —

---Presente o ofício número duzentos trinta e oito, de treze de fevereiro corrente da

Nordeste Ativo E.M.,S.A. remetendo em cumprimento do disposto nos n.°s 2,3 e 4 do

artigo 62.° do Decreto-Lei n.° 194/2009, de 20 de agosto, a proposta do regulamento

referenciado em epígrafe, elaborada nos termos da Portaria n.° 93/2011 de 28 de

novembro. —------ — — — —

---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

e da votação do presente assunto.— —--— —----——-- — — —-

---A Câmara deliberou, por maioria submeter o presente projeto de regulamento a

consulta pública pelo prazo de trinta dias, no sítio da internet da entidade gestora, bem

como nos locais e publicações do estilo, nos termos do disposto no n.° 3 do referido

artigo 62.° do Decreto-Lei n.° 194/2009, de 20 de agosto.

---Mais deliberou por maioria, durante o período de consulta pública solicitar à

Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores — ERSARA

parecer sobre o referido projeto de regulamento, nos termos do n.° 4 do já referido

artigo62.°.-----— ——-- — — — —------— —

---Votaram a favor os Srs. Vereadores Luis 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.° 75/201 3, de 12 de setembro.-

---PROPOSTA DE REGULAMENTO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO

DEÁGUA - - -

---Presente o ofício número duzentos e quarenta, de treze de fevereiro corrente da
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Nordeste Ativo E.M.,S.A. remetendo em cumprimento do disposto nos n.°s 2,3 e 4 do

artigo 62.° do Decreto-Lei n.° 194/2009, de 20 de agosto, a proposta do regulamento

referenciado em epígrafe, elaborada nos termos da Portaria n.° 93/2011 de 28 de

novembro. —---- — — —

—-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

e da votação do presente assunto.------- —------- —---—------ —

---A Câmara deliberou, por maioria, submeter o presente projeto de regulamento a

consulta pública pelo prazo de trinta dias, no sítio da intemet da entidade gestora, bem

como nos locais e publicações do estilo, nos termos do disposto no n.° 3 do referido

artigo 62.° do Decreto-Lei n.° 194/2009, de 20 de agosto.-— —----- —-

---Mais deliberou por maioria, durante o período de consulta pública solicitar à

Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores — ERSARA,

parecer sobre o referido projeto de regulamento, nos termos do n.° 4 do já referido

artigo62.°.— —------- —----- — —--—-------- — —

—-Votaram a favor 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. —---- —

---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-----—--— —

---Foi aprovada a 2•a alteração ao Orçamento da Despesa, bem como às Grandes
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Opções do Plano do ano de 2019, nos valores de € 9.168,00 (nove mil cento e

sessenta e oito euros) e € 90.000,00 (noventa mil euros), respetivamente.---—

---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 SUBDELEGADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, SOBRE:

---Licenciamento de Obras Particulares — — —

---Legalização e ampliação de moradia — João Paulo de Meio Massa, freguesia de

Lomba da Fazenda; —--- —------—-------- —------ —

---Construção de moradia — Vera Cada Simas Amaral Costa, freguesia de Lomba da

Fazenda; — — — — — —-------

---Construção de moradia — Manuela Guimarães Teixeira, freguesia da Algarvia;

---Legalização de construção de anexo — Luís Miguel de Meio Costa, freguesia de

Achadinha; —-—---— — — — —------- —

---Ampliação de moradia — Joy Adele Zimberlin, freguesia de Lomba da Fazenda.

---A Câmara tomou conhecimento.-— —

---BALANCETE — RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA — —

---Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia doze de fevereiro

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

---Operações Orçamentais - € 2.115.812,40 (dois milhões cento e quinze mil

oitocentos e doze euros e quarenta cêntimos); —------ — —-

—-Operações não Orçamentais - € 15.363,27 (quinze mil trezentos sessenta e três

euros e vinte e sete cêntimos). —------

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

~. cih Ç~Jcct, 2u &cc~ caL rf~cL ~c,v~t6 Coordenadora

Técnica da Secção de Expediente, que a redigi e subscrevi. —

Nordeste, 18 de fevereiro de 2019

Página 19 de 20



Nordeste, 18 de fevereiro de 2019

°t

Câmara Municipal do Nordeste

a.

Àt

1 e1

Página 20 de 20


