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Assembleia Municipal do Nordeste —

ATA N.° 7

---Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, nesta Vila de

Nordeste, edifício dos Paços do Município e Salão Nobre da Câmara Municipal, pelas

nove horas, reuniu em sessão ordinária a Assembleia Municipal do Concelho de

Nordeste, sob a presidência do Sr. Rogério Cabral Frias, Presidente da Assembleia

Municipal, estando presentes os membros Srs. Anabela Miranda Isidoro, Maria

Serafina da Silveira Raposo de Medeiros, Paulo César Pereira Pacheco, Mário Nuno

Maciel Arruda Fagundo, Rafael dos Santos Gano, André Luis dos Reis, João de Deus

Furtado Amaral, Sara Raquel Mendonça de Sousa, Paulo Jorge de MeIo Soares,

Nemésia de Jesus Silva Medeiros, Jorge Miguel Cabral Lopes, Virgínia Maria da Silva

Pinheiro e Zélia de Fátima Silva Amaral Teixeira. —----—-- — —

—-Por força do disposto no n.° 2 do artigo 42.° da Lei n.° 169/99, de 18 de setembro,

na sua atual redação, estiveram presentes os Srs. Luís Manuel Raposo de Lima,

Rafael Moniz Vieira, José Miguel de Medeiros Mendonça, Carlos Alberto de Sousa

Matos, António José Pacheco Dutra, Manuel Francisco Cabral Costa, Paulo Manuel

Medeiros Franco, António José Cabral Medeiros e Luís Miguel da Costa Barbosa,

Presidentes das Juntas de Freguesia de Nordeste, Lomba da Fazenda, São Pedro de

Nordestinho Santo António de Nordestinho, Algarvia, Santana, Achada, Achadinha e

Salga, respetivamente. —----- — — — —

.
---Faltou o Sr. José Octávio Raposo Medeiros. — — —------

---Assistiram ainda à sessão os Srs. Vereadores Carlos Alberto Medeiros Mendonça,

Luís Jorge Borges Fernandes, Marco Paulo Rebelo Mourão e Luis Dutra Borges.-------

---Secretariaram a sessão as Sras. Maria Serafina da Silveira Raposo Medeiros e Sara

Raquel Mendonça de Sousa, 1•a e 2•a secretárias, respetivamente. —

—-Verificada, assim a presença da maioria dos membros que constituem a Assembleia

Municipal, o Sr. Presidente declarou, em nome da Lei, aberta a sessão. —
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-ANTES DA ORDEM DODIA-

---ATA DA SESSÃO ANTERIOR

---Foi dispensada a leitura da ata da sessão ordinária do dia vinte e oito de setembro

último, uma vez que a mesma foi previamente enviada a todos os membros deste

ôrgâo.

---Submetida a votação a referida ata, foi a mesma aprovada, por unanimidade.

---CORRESPONDÊNCIA C
---A Assembleia tomou conhecimento do ofício número dois mil quatrocentos noventa

e seis, de quatro de dezembro corrente, da Câmara Municipal de Nordeste, enviando

as atas das respetivas reuniões, respeitantes aos meses de setembro e outubro do

correnteano.

---VOTOS DE CONGRATULAÇÃO

---Nos termos da alínea d) do n.° 2 do artigo 19.° do Regimento da Assembleia

Municipal, foram apresentados á Mesa deste Órgão, pelo Grupo do Partido Social

Democrata, os Votos de Congratulação que a seguir se transcrevem:

---“Voto de Congratulação à Filarmónica Imaculada Conceição pelo seu 125?

Aniversário

---“Fundada a 8 de dezembro de 1893, a Filarmónica Imaculada Conceição cumpre C
neste ano de 2018 o seu 125.° aniversário. Ao longo dos seus 125 anos esta

instituição pautou o seu trabalho em benefício da Freguesia que a viu nascer,

promovendo, dinamizando e perpetuando o património musical, não só das gentes da

Freguesia da Lomba da Fazenda mas também da cultura Nordestense e Açoriana.

---Hoje, 125 anos passados continua a ser uma referência da cultura Nordestense

difundindõ-a pëlas ilhas dos Açores, território nacional e, até, promovendo o Nordeste

e os Açores no estrangeiro.

---A Filarmónica Imaculada Conceição assume hoje um papel de relevo e importância

na cultura Nordestense. Cento e vinte e cinco anos volvidos, para além da divulgação

do património cultural do Nordeste, assume, também, um papel essencial no

crescimento e enriquecimento da população, nomeadamente, da população mais

Nordeste, 12 de dezembro de 2018

Página 2 de 24



Assembleia Municipal do Nordeste

jovem. É uma instituição de referência, servindo de escola às gerações mais jovens,

transmitindo-lhes o gosto pela música e pela cultura Nordestense, assim como,

passando-lhes valores e ensinamentos para o seu crescimento enquanto pessoas,

enquanto Nordestenses.— — —------ —----------—---------

---Pelo seu dinamismo, trabalho realizado junto das várias gerações de Nordestenses,

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

no panorama cultural do Concelho do Nordeste os Deputados Municipais eleitos pelo

Partido Social Democrata propõem um voto de congratulação à Filarmónica Imaculada

Conceição da Freguesia da Lomba da Fazenda, Concelho de Nordeste.--— —

—-Assim, nos termos aplicáveis, propõe-se a aprovação deste VOTO DE

CONGRATULAÇÂO pelos 125 anos da Filarmónica Imaculada Conceição e que do

mesmo seja dado conhecimento à sua Direção, Direção Musical, Músicos da

Filarmónica Imaculada Conceição, Junta de Freguesia da Lomba da Fazenda, Câmara

Municipal de Nordeste, Governo Regional dos Açores, aos Grupos Parlamentares com

assento na Assembleia Legislativa Regional dos Açores e Assembleia Legislativa

RegionaldosAçores.”------—- — —--- — —--—--—

---Voto de Congratulação ao Achada Futebol Clube e à equipa de Iniciados pela

Conquista da Taça de Honra de São Miguel em Futsal da Época 201812019

---“Fundado a 19 de janeiro de 2006 e após uma paragem prolongada da sua atividade

desportiva o clube Achada Futebol Clube em 2013 reinicia a sua atividade desportiva

dedicando-se à modalidade de Futsal e, apesar da sua tenra idade, o clube tem-se

destacado no panorama regional na modalidade de Futsal nos vários escalões onde

tem competido. — ——-—-- — —-—-

—-No dia 18 de novembro a equipa do escalão de Iniciados disputou a Final da Taça

de Honra de São Miguel da época desportiva de 2018/2019, tendo vencido a sua

congénere do Clube Escolar de Vila Franca do Campo pelo resultado de 4 a 2 e com

isso conquistado, brilhantemente, o referido Troféu.

—-Ao longo dos seus poucos anos esta instituição tem pautado o seu trabalho em

benefício da sua Freguesia e do Concelho do Nordeste, promovendo, dinamizando e

reforçando o panorama desportivo do Concelho do Nordeste, graças ao esforço de

todos os membros da direção, treinadores, colaboradores e atletas que do Achada

Futebol Clube fazem parte. O Achada Futebol Clube fruto da dedicação, ambição e
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trabalho efetuado tem conseguido um apoio incondicional não só das gentês da

Freguesia da Achada mas também de muitas pessoas das diferentes freguesias do

Concelho do Nordeste, pessoas essas que acompanham, de uma forma entusiasta e

ordeira, todos os jogos dos diferentes escalões disputados pelo clube.

---No dia 18 de novembro de 2018 o Achada Futebol Clube, através da sua equipa de

Iniciados, conquistou a Taça de Honra de São Miguel da época desportiva de Futsal

de 2018/2019, enriquecendo a sua história e promovendo, uma vez mais, a sua

Freguesia da Achada e o seu Concelho do Nordeste.

---Pela conquista desta prova, pelo seu dinamismo, trabalho realizado junto da C
população Nordestense, pela divulgação, promoção, enriquecimento desportivo e pela

importância assumida no panorama desportivo do Concelho do Nordeste os

Deputados Municipais eleitos pelo Partido Social Democrata propõem um voto de

congratulação ao Achada Futebol Clube e à sua equipa de Iniciados pelo brilhante

trabalho que têm feito e em especial pela conquista da Taça de Honra de São Miguel

da época desportiva de Futsal de 2018/201 9.

---Assim, nos termos aplicáveis, propõe-se a aprovação deste VOTO DE

CONGRATULAÇÃO e que do mesmo seja dado conhecimento à Direção do Achada

Futebol Clube, Atletas da equipa de Iniciados, Treinador da equipa de Iniciados,

Ruben Soares, colaboradores Álvaro Raposo, Pedro Sousa e Mário João, demais

técnicos, colaboradores e atletas do clube, Junta de Freguesia da Achada, Câmara

Municipal de Nordeste, Associação de Futebol de São Miguel, Governo Regional dos C
Açores, aos Grupos Parlamentares com assento na Assembleia Legislativa Regional

dos Açores e Assembleia Legislativa Regional dos Açores.”

---Colocados os Votos de Congratulação a votação foram os mesmos aprovados por

unanimidade.

---Seguiu-se um período de intervenções, no qual foram colocados ao Sr. Presidente

da Câmara algumas questões e tecidas algumas considerações de interesse geral:

---O Sr. José Miguel Mendonça interveio para referir que há quase um ano vem

alertando o executivo camarário para o problema do fontenário do Canto da Cruz, em

São Pedro de Nordestinho, mas que neste momento o mesmo continuava por

Nordeste, 12 de dezembro de 2018

Página 4 de 24



Assembleia Municipa do Nordeste —

resolver. — — — — — — —

---Disse ainda que os serviços da Câmara Municipal sempre podaram os novelões de

um combro confinante com um prédio seu, questionando a razão pela qual não o

fizeram este ano. —--— —------ —---- — ——-- —-----------

----Por último, afirmou que a “Câmara roubou de forma cobarde” a água de

abastecimento à lavoura da freguesia de São Pedro de Nordestinho para

abastecimento público da freguesia de Lomba da Fazenda, dizendo que o Sr.

Presidente não tinha respeito pelas pessoas, uma vez que a mesma não era boa para

consumo humano, dada a forma de captação da mesma.-------- — —----

---Sobre a intervenção do Sr. José Miguel, nomeadamente a última parte, o Sr.

Presidente da Assembleia Municipal observou que todos têm direito a exprimir as suas

opiniões e colocarem as questões que acharem convenientes, mas que se deveria

evitar o uso de determinados adjetivos, pedindo que essa situação não se repetisse.--

---Seguidamente, interveio o Sr. Paulo César Pacheco para se referir ao sinal da

radiodifusão neste concelho, nomeadamente da RDP Açores que por vezes é péssimo

e com muitas interrupções, pelo que solicitou que a Câmara Municipal diligenciasse

junto das entidades competentes a resolução desta situação. — —

---Neste seguimento, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal também observou que

no passado fim-de-semana as freguesias de Santana e Algarvia estiveram sem

televisão, telefone e internet, situação esta que tem sido recorrente, pelo que também

se deveria reportar esta situação, que é preocupante, especialmente no que diz

respeito às comunicações que de um modo especial prejudica os mais idosos.

---O Sr. Manuel Francisco questionou para quando estava previsto o início das obras

de saneamento de Santana. Ainda no seguimento da celebração da escritura de

aquisição de uma moradia na Rua do Rocha na Feteira Grande alertou para a

necessidade de realização de obras de melhoramento na mesma, uma vez que esta

não tem condições de habitabilidade, tendo em conta ainda que existem menores no

agregado familiar. — —

---Seguidamente, interveio a Sra. Anabela Isidoro para solicitar ao Sr. Presidente da

Assembleia a indicação de quais tinham sido os adjetivos utilizados pelo Sr. José

Miguel Mendonça considerados ofensivos. — — —

---Em resposta, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal disse que todos devem
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pautar a sua atuação com alguma moderação, dizendo que a Sra. Anabela tinha

ouvido a intervenção do Sr. José Miguel Mendonça, embora cada um seja livre, em

exprimir o que bem entender, deve ser moderado nas suas afirmações, tendo a Sra.

Anabela Isidoro retorquido que concordava, desde que o Sr. Presidente da Assembleia

fizesse esse reparo a todos.

---Às questões colocadas anteriormente, o Sr. Presidente da Câmara respondeu o

seguinte

---Relativamente ao fontenário do Burguete informou de que o mesmo já está dotado C
de água. Quanto às pinturas, disse tratar-se de uma obra do anterior executivo e o Sr.

Presidente de Junta de Freguesia não reclamou essa situação na altura, dizendo que

ele mandasse os trabalhadores da Junta de Freguesia reparar o fontenário.

---Quanto à poda dos novelões disse que desconhecia como se fazia no passado, e se

efetivamente era a autarquia que fazia essa limpeza e poda dever-se-ia ter evitado

essa situação por se tratar de um prédio particular, mas que ina esclarecer esse

assunto junto dos serviços.

—-No que diz respeito ao abastecimento de água perguntou ao Sr. José Miguel

Mendonça se não sabia que a água era um bem público, afirmando que a mesma não

era pertença da freguesia A ou B e que o que estava a ser utilizado era o excedente

que era devidamente tratado e sujeito a análises regularmente.

—-No que concerne à falta de sinal da radiodifusão e à falta de televisão, internet e

telefone ocorridas na freguesia de Santana e Algarvia, informou de que a Câmara

Municipal ina oficiar às entidades competentes a reportar a situações e a solicitar a

resolução das mesmas.

---Relativamente à obra de saneamento de Santana informou que o processo foi

enviado para Visto do Tribunal de Contas, tendo este solicitado alguns

esclarecimentos e a titularidade dos terrenos onde irão ser construídos os poços

sumidouros. Assim, perante estas solicitações questionou os serviços sobre a

existência de alguma negociação para aquisição dos terrenos para aquele fim, tendo

lhe sido informado que nada existia sobre a matéria, estando agora este executivo em

período de negociações para aquisição dos terrenos necessários, considerando que

nopassadonadafoifeito.
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---Finalmente, no que diz respeito á moradia de Santana cuja escritura foi feita

recentemente informou que no Plano e Orçamento de 2019 está prevista uma verba

para a sua reparação. Aproveitou ainda a ocasião para informar que também nesse

dia foi adquirido o prédio onde se encontra implantado o Parque Infantil da Lomba da

Pedreira, ficando assim legalizada a respetiva construção, dado tratar-se de uma obra

cofinanciada por fundos comunitários, — —

— —---- ORDEM DO DIA —

---INFORMAÇÃO SOBRE A ATIVIDADE CAMARÁRIA, BEM COMO DA SITUAÇÃO

FINANCEIRA DO MUNICÍPIO — —---------—------------—--

---Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.° 2 do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013,

de 12 de setembro, foi presente a atividade camarária, bem como a situação financeira

do Município, a qual foi remetida a este órgão, através do oficio número dois mil

quatrocentos noventa e cinco, de quatro de dezembro corrente, e que a seguir se

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

---“Para cumprimento do disposto na alínea c) do n.° 2, do artigo 25°, em conjugação

com o n.° 4 do artigo 35.°, ambos da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro a seguir se

informa a atividade camarária, bem como da situação financeira do Município, relativo

ao período que mediou entre a última sessão da Assembleia Municipal até à presente

data. —-------— —------—------ — —

— —----—- ATIVIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL —

----Obras--- — — —

—-Empreitada de Beneficiação de Infraestruturas Rodoviárias do Caminho do Lenho,

Freguesia da Achada e Parque de Estacionamento no Lugar da Feteira Grande,

Freguesia de Santana, no Âmbito da Obra de Reabilitação de Acessibilidades dos

Caminhos Municipais e Rurais. — —----------- — —

---Pinturas no Pavimento do Parque de Estacionamento em frente à Capela Funerária

de Sto. António de Nordestinho. — —---- — —

---Reparação de passeios na Rua da Igreja, Feteira Pequena, freguesia de Santana;--

-—Limpezas no Caminho do Escampado (caminho que liga a Feteira Pequena à

Feteira Grande), freguesia de Santana. — —
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---Conclusão da obra de beneficiação da moradia sita na Estrada Regional, Feteira

Pequena, freguesia de Santana (habitação socia).

---Limpeza de taludes no Parque Natural da Ribeira dos Caldeirões, Freguesia da

Achada.

---Reparações pontuais de pavimentos betuminosos no Concelho.

---Reparação de passeios em calçada portuguesa (“Joga”), na Vila de Nordeste.

---Continuação dos trabalhos de beneficiação da Escola Primária da Lomba da

Cruz/Biblioteca.

---Demolição de moradia, localizada na Rua Nova, n.° 21, freguesia da Achada. C.
---Reparação das janelas da Escola EBI/JI de Nordeste.

---Reparação e Instalação das iluminações de natal.

---Instalação de placas toponímicas no Concelho.

---Montagem de tenda e instalação de carpetes no pavimento do ginásio da EB/S

Nordeste.

—-Montagem de armários de cozinha na Escola da Feteira Pequena, Freguesia de

Santana.

---Construção de Canil, no Parque de Máquinas.

---Aquisição de Bens e Serviços

---Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Manutenção dos

Extintores dos Edifícios da Câmara Municipal.

---Consulta Prévia para Execução da Empreitada de Beneficiação de Infraestruturas C
Rodoviárias do Caminho do Lenho, freguesia da Achada e Parque de Estacionamento

no lugar da Feteira Grande, freguesia de Santana, no âmbito da Obra de Reabilitação

da Acessibilidade dos Caminhos Municipais e Rurais.

---Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Aplicação de Ninho

Novo no Radiador da Viatura Nissan Patrol 41-52-AG.

---Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Reparação de Radiador e

Bloco de Engate Rápido, fabricação de Olhais, cavilhas e casquilhos para a Máquina

Escavadora Giratória Komatsu 240 PC.

---Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Formação de Transporte

Coletivo de Criança.;

---Consulta Prévia para Prestação de Serviços de Seguros para o Município de
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Nordeste para o Ano de 2018. —---—- —-

---Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Publicidade para

Publicação de Edital nos Jornais Açoriano Oriental e Correio dos Açores de

Revogação do Plano de Pormenor de uma Área da Vila de Nordeste (PP-VN). —

---Consulta Prévia para Implementação do Projeto de Promoção do Ensino

Experimental das Ciências nas Escolas do 1 O Ciclo do Concelho de Nordeste.----------

---Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Impressão de Cartazes

de Natal e Passagem de Ano.--———-~ — —

---Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Aluguer de viatura com

Plataforma Elevatória com Condutor para Montagem e Desmontagem das Decorações

Natalícias.----—--—------— — — —-—— —------—

---Consulta Prévia para Prestação de Serviços de Comunicações Eletrónicas para o

Município de Nordeste 2019 e 2020.——-- —----——-- ——-- —

---Consulta Prévia para Prestação de Serviços para Elaboração de um Plano de

Racionalização de Energia.-— ——------—--— —-————— —

---Ajuste Direto para Aluguer / Locação Operacional de Equipamentos de Cópia e

Impressão para o ano de 2019.-———-----—— — —---—

—-Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Afinação de Faróis,

Fornecimento e Substituição de Lâmpada da Viatura Mercedes 38-AS-38. —-

—-Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Avaliação de um Prédio

Rústico sito na Rua de Santana, lugar da Feteira Pequena, freguesia de Santana,

Concelho de Nordeste. — — — —

---Ajuste Direto Simplificado para Aluguer de Sete Tendas Individuais para as

Festividades de Natal. — —----— — — —

---Atividades Culturais e Desportivas e Outras de Interesse para o Município

—-A Câmara Municipal do Nordeste abriu no dia 3 de dezembro, mais uma edição da

Feira do Livro do Nordeste, com a presença da livraria Bertrand e da editora Publiçor. -

---A feira, a decorrer na Sala de Exposições do Município, estará aberta até ao dia 21

de dezembro num horário bastante alargado incluindo ao sábado e domingo.

—-O município tem a decorrer mais um Mercadinho de Natal no Posto de Turismo de

Nordeste. O Mercadinho abriu em novembro e vai até ao dia 23 de dezembro com a

participação de 29 artesãos. — — — —-

Nordeste, 12 de dezembro de 2018

Página 9 de 24



~\

Assembleia Municipal do Nordeste

---A Câmara Municipal do Nordeste trouxe ao concelho Alfredo Gago da Câmara e

Paulo Linhares, a 17 de novembro, para uma noite de fado. Juntou-se a Alfredo Gago

da Câmara, na Guitarra Portuguesa, Ricardo Meio com a Viola de Fado e Paulo

Linhares é o fadista convidado.

---O concerto anual da Orquestra de Violas da Terra realizou-se este ano no concelho

do Nordeste com a parceria do município do Nordeste. A orquestra reúne tocadores de

vários concelhos e de diferentes idades assim como alguns convidados que

complementam a Viola com outras sonoridades, como foi o caso da flauta, do violino,

do contrabaixo e também da voz de um “rouxinol” do folclore açoriano. Os tocadores

do Nordeste José Manuel Furtado e Rodrigo Furtado (pai e filho) foram convidados a

associar-seaoconcerto.

---Muita doçura e tradição nos Paços do Concelho na véspera do Pão-por-Deus com a

visita de quase 100 crianças da EBJI de Nordeste.

—-Além dos doces houve prémios para os meninos e meninas que ganharam o

concurso de “melhor saco do Pão-por-Deus”, elaborados pelos alunos de todas as

salas de aula (da pré ao 4° ano) por iniciativa da escola. Da parte da tarde, foram os

meninos do ATL da Santa Casa da Misericórdia a visitar a câmara para o Pão-por-

Deus.

---No mês de comemoração do Idoso, em outubro, a Câmara Municipal do Nordeste

ofereceu uma sessão de cinema aos beneficiários do cartão social da autarquia. O

filme escolhido foi “O Pátio da Cantigas” (versão mais recente do filme), procurando o

município com esta iniciativa tirar os idosos de casa e oferecer-lhes algum

entretenimento.

---A Câmara Municipal do Nordeste, através do Centro Desportivo e Recreativo e com

a colaboração da Associação de Atletismo de 5. Miguel, realizou no feriado de 1 de

dezembro a 13~a edição da Corrida das Terras do Priolo na Vila do Nordeste.

---A prova teve várias distãnõias consoante os escalões dos participantes (benjamins

infantis e adaptado, iniciados, juvenis, juniores e seniores masculinos e femininos e

veteranos).

---A 17 e 18 de novembro, o Centro Desportivo e Recreativo do Concelho do Nordeste,

em parceria com o município do Nordeste e a Phoenix Dart’s, realizou o II Open

Phoenix Nordeste 2018. Estiveram presentes no torneio cerca de 50 participantes de

Nordeste, 12 de dezembro de 2018

Página 10 de 24



Assembleia Municipal do Nordeste —

diferentes concelhos da ilha de São Miguel assim como de outras ilhas e do continente

português.------—--- — —

---A 20 e 21 de outubro, o Centro Desportivo e Recreativo do Concelho do Nordeste,

em parceria com o município e o CATTT, realizou o St.° António Nordestinho Motores.

O evento contou com 21 participantes, distribuídos pelas categorias de Jipes, Motos,

UTV’s, KartCross, Quad’s, e Automóveis, realizado no Campo de Jogos e no Caminho

Florestal de St.° António Nordestinho. — — —---- —-

---A 29 de setembro, o Centro Desportivo e Recreativo do Concelho do Nordeste, em

parceria com o município, realizou um passeio pedestre pelos trilhos da Lomba da

Fazenda e do Forno da Cal com a participação de 50 pessoas. Com uma duração de

aproximadamente 4 horas, foram percorridos cerca de 12 km, sendo um dos trilhos de

maior distância percorrida na atividade do centro deste ano. O passeio coincidiu com a

data comemorativa do dia Mundial do Coração.— —----------- —---—- —

—-A Câmara Municipal do Nordeste, através do vereador da Cultura e Desporto, Marco

Mourão, participou no ato de descerramento da placa Eco-Escolas da Escola Básica e

Secundária de Nordeste. O galardão é atribuido pela Associação Bandeira Azul da

Europa, sendo o Município do Nordeste parceiro há vários anos deste projeto que

distingue a escola secundária local pelas boas práticas ambientais implementadas. O

Município do Nordeste recebeu também o seu certificado de parceiro do Projeto Eco-

Escolas, entregue nos Paços do Concelho pela Direção Regional do Ambiente.—--——-

—-A Câmara Municipal do Nordeste lançou no dia 19 de outubro, o portal de

informação geográfica do concelho do Nordeste, disponível no endereço eletrónico

sigweb.cmnordeste.pt ou através da página do município cmnordeste.pt. O

Geoportal do Nordeste é uma ferramenta de visualização e de partilha de informação

geográfica disponibilizada pela Câmara Municipal do Nordeste, através da qual os

utilizadores podem aceder a conteúdos, como sejam, dados harmonizados de acordo

com a Diretiva Inspire (diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece

a criação da lnfraestrutura Europeia de Informação Geográfica), catálogo de

metadados, visualizador cartográfico, emissão de plantas de localização, plataforma

turística e serviços cartográficos. — — — —

—-Com a entrada em vigor do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-

Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação, passou a ser obrigatório o
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recurso, por parte da entidade adjudicante, a uma plataforma eletrónica de contratação

pública. O município de Nordeste em parceria com a AMISM - Associação de

Municípios da Ilha de São Miguel, decidiu aderirá plataforma eletrónica de contratação

pública denominada SAPHETYGOV. Será nesta plataforma SAPHETYGOV que irão

tramitar os procedimentos com vista à formação de contratos (aquisição de serviços,

locação ou aquisição de bens móveis, empreitadas de obras públicas, etc.).

—-No âmbito da implementação do Plano de Ação de Combate à Pobreza e Exclusão

Social 2018-201 9, a Câmara Municipal do Nordeste recebeu o Secretário Regional da

Saúde e o Diretor Regional da Solidariedade Social, no dia 23 de novembro, para a c.
realizaçâo de uma sessão de divulgação do referido Plano.

âmbito da audiência do Presidente do Governo Regional na Associação de

Municípios de São Miguel (AMISM), no dia 14 de novembro, o Presidente da Câmara

do Nordeste aproveitou a ocasião para colocar ao Governo algumas preocupações

que gostava de ver resolvidas no concelho do Nordeste, nomeadamente a

Requalificação da Foz da Ribeira do Guilherme, a execução de uma via alternativa à

Estrada Regional entre a freguesia da Lomba da Fazenda e a Vila do Nordeste. A

escassez de habitação, que já afeta todas as freguesias, foi outro assunto levado pelo

Presidente da Câmara do Nordeste. Foi ainda solicitado ao Governo mais investimento

no concelho nas modalidades de habitação social, incluindo de recuperação de

habitação degradada, e a custos controlados. Falou também da necessidade de

Requalificação de toda a Estrada Regional que atravessa o concelho, que ficou um C
pouco abandonada com o surgimento da Scut, A beneficiação e ampliação dos portos

de pesca da Vila do Nordeste e da Achada/Santana foi outro pedido feito ao Governo,

tendo em conta que o Nordeste continua a ser o único concelho da ilha que ainda não

viu melhoradas as condições dos seus portos, sobretudo o da Vila do Nordeste.

---Na sequência da visita que o Presidente do Governo Regional fez no dia 15 de

nõvembro aO Nordeste, o Sr. Presidente manifestou ao Executivo Regional satisfação

com a deslocação ao concelho, tendo inclusive demonstrado regozijo pelo andamento

atual das obras da Grota da Cancela, na localidade da Pedreira, na sequência da

grande intempérie de 2015, o que vem reduzir a preocupação dos locais com

proximidade do inverno. O Presidente da Câmara do Nordeste congratulou-se também

com a beneficiação que foi levada a efeito na Estrada Regional que liga o Nordeste à
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Povoação. Ainda, no âmbito da visita do presidente do Governo, o executivo recebeu a

Secretária Regional da Solidariedade Social para uma sessão de assinatura de 8

Contratos de Apoio à Recuperação de Habitação Degradada no concelho do

Nordeste. Na deslocação ao Nordeste, o Governo procedeu igualmente à assinatura

do Protocolo de Mobilidade Elétrica com os seis municípios de São Miguel, com o

propósito da criação de postos de abastecimento de carros elétricos em todos os
— —-----------

—-O Bispo da Diocese de Angra e llhas dos Açores, D. João Lavrador, visitou os

Paços do Concelho, no dia 21 de outubro, no âmbito da visita pastoral que realizou ao

concelho. No encontro com os membros do executivo da autarquia, D. João Lavrador

enumerou algumas questões relativas ao património religioso (igrejas e ermidas),

concretamente aos edifícios, às imagens e paramentos das igrejas, que precisam de

ser inventariados e catalogados, tendo sido solicitado o apoio do município para este

fim. D. João Lavrador chamou também a atenção para a necessidade das igrejas

estarem abertas durante o dia, e congratulou-se com a colaboração que a Câmara do

Nordeste tem dado às paróquias neste sentido e noutras áreas. — —

---Celebração da escritura de compra e venda de um prédio urbano sito na Rua do

Calço, freguesia de Saritana e de um prédio rústico sito ao Quarteiro, lugar de Lomba

da Pedreira, freguesia de Santana.-------- —------ — —

---No dia 1 de novembro findo foi assinado pelo Município do Nordeste mais um

contrato de arrendamento com uma família do concelho, na localidade da Feteira

Pequena, na freguesia de Santana. O agregado com quem foi celebrado o contrato é

composto por 5 pessoas, sendo três delas menores. O critério para a atribuição da

moradia teve em conta o número de elementos do agregado e a sua situação social e

financeira, cujos elementos são facultados pelo Núcleo de Ação Social Local do

Instituto da Segurança Social, pelo Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal do

Nordeste e pela Junta de Freguesia de Santana, cabendo a estas três entidades

decidir em conjunto quem serão os beneficiários. — — —

---O Comando da Zona Marítima dos Açores e a Câmara Municipal do Nordeste

inauguraram, a 20 de outubro, no Farol do AmeI, uma placa evocativa dos

sobreviventes do Navio Augusto de Castilho. O descerramento da placa é realizado no

âmbito dos 100 anos (1918) do combate travado pelo caça minas NRP Augusto de
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Castilho contra o submarino imperial alemão U-139, em homenagem aos marinheiros

que após percorrerem 200 milhas náuticas a remos numa baleeira desembarcaram

juntoao Farol doArnel

SITUAÇÃO FINANCEIRA

---No que respeita à situação financeira do município, as dívidas a terceiros em 04-12 -

2018 totalizam o valor de € 11. 434,90, a instituições de crédito perfazem o total de €

11.251.734,64 e ainda o valor de €53.326,13 referente à contribuição deste Município

noFAM.

Dividas a Instituições de Créditos C
Ano de 2018

—-janeiro 11.760.978,54€

---abril 11.707.856,02€

—-junho 11.378.318,32€

---setembro 11.286.005,38 €

---dezembro 11 251 734,64€

---Relativamente às disponibilidades existentes àquela data de acordo com o resumo

de tesouraria o valor existente é de €1.789.143,80

PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES

---1. Construção do Tâmega

---1 1. Ampliação e Beneficiação da Escola Básica e Integrada de Nordeste

---1.2. Valor da Ação/Recurso -€365.858,16; C
—-1.3. Tribunal Central Administrativo do Sul.

-—2. Inspeção Regional do Ambiente

---2.1. Processo de Contra-Ordenação — Grota das Almas, Feteira Pequena, freguesia

de Santana;

---2 2. Valor da Ação/Recurso - € 38.500,00;

---2.3.ComarcadosAçores.

---3. Transporte Rodoviário de Mercadorias Andrade e Esposa, Lda;

---3.1. Responsabilidade Civil;

---3.2.ValordaAção-€ 23.801,20;

---3.3. Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada.

---4. CaixaGeral de Depósitos
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---4.1. Responsabilidade Civil; —

---4.2. Valor da Ação - € 7.547.924,70;—

—-4.3. Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada”.------ —----—--—

---A Assembleia tomou conhecimento.— —--—-----------------------

---Sobre a referida informação foram solicitados os seguintes esclarecimentos:

—-A Sra. Anabela Isidoro questionou se o Ajuste Direto para o Aluguer de 7 Tendas

dizia respeito às Festas do Nordeste ou às do Natal, considerando que neste momento

verifica-se apenas a montagem de quatro tendas. —------— —--—--— —

—-Perguntou também se foram feitos dois procedimentos para o aluguer das tendas

dos dois eventos, e a confirmar-se, disse que a situação podia afigurar-se um

fracionamento de despesa.—------ — — — —

---Seguidamente, o Sr. Luís Lima questionou se por ocasião da visita do Presidente do

Governo Regional dos Açores ao Nordeste, houve algum desenvolvimento no

concerne ao apoio para beneficiação da Piscina da Boca da Ribeira, considerando ser

o único concelho que não possui umas instalações em condições e a Câmara

Municipal não ter capacidade para levar a efeito o referido empreendimento.

---Sobre a 1 •a questão colocada, o Sr. Vereador Marco Mourão esclareceu que o

aluguer das tendas para as festas do Nordeste estava incluído no pacote contratado

para as mesmas, juntamente com os artistas e o respetivo som, e que foram alugadas

para o efeito dez tendas, informando ainda que para as festas do Natal tinha sido feito

outro procedimento para o aluguer de sete tendas, das quais foram montadas cinco e

não quatro como foi referido, em virtude do espaço ser muito exíguo e impedir a

circulação das pessoas no mesmo, nomeadamente junto ao coreto.

—-Em relação à questão colocada pelo Sr. Luís Lima, o Sr. Presidente da Câmara,

respondeu que o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores esteve muito pouco

tempo no Nordeste, tendo sido programado para o Concelho apenas a visita à obra da

Lomba da Pedreira, a assinatura de oito contratos de Apoio à Recuperação de

Habitação Degradada no concelho do Nordeste e ainda de um Protocolo de

Mobilidade Elétrica com os seis municípios da ilha de São Miguel.

---Após estes atos, o executivo açoriano deslocou-se para o Concelho da Povoação,

não tendo assim havido oportunidade para colocar ao mesmo os assuntos de

interesse e de necessidade para o Concelho. —--------- —
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---Esclareceu ainda que no âmbito da audiência do Presidente do Governo Regional

na Associação de Municípios da Ilha de São Miguel (AMISM), no dia catorze de

novembro, tinha tido a oportunidade de colocar ao mesmo algumas preocupações que

gostava de ver resolvidas no concelho do Nordeste, nomeadamente a Requalificação,

da Foz da Ribeira do Guilherme, a execução de uma via alternativa à Estrada

Regional entre a freguesia da Lomba da Fazensla e a Vila do Nordeste, a falta de

habitação que afeta todas as freguesias e a Requalificação de toda a Estrada Regional

que atravessa o concelho. Também manifestou ao Sr. Presidente do Governo

Regional a intenção de convidá-lo a visitar o Concelho do Nordeste para em contato C
com a população se poder inteirar dos respetivos problemas, tendo o Sr. Presidente

dito que no final do ano não tinha disponibilidade para tal, ficando a autarquia de no

início do próximo ano reiterar o convite ao Sr. Presidente do Governo Regional dos

Açores.

---PROPOSTA DE ORÇAMENTO E DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO

MUNICÍPIO DO NORDESTE PARA 2019

---Presente a Proposta de Orçamento e das Grandes Opções do Plano da Câmara

Municipal de Nordeste para dois mil e dezanove, para efeitos de aprovação de acordo

com o disposto no artigo 33.°, n.° 1, alínea c) e artigo 25.°, n.° 1 alínea a) da Lei n.°

75/2013, de 12 de setembro, acompanhada do parecer prévio emitido pelo FAM —

Fundo de Apoio Municipal, em cumprimento do disposto na alínea b) do n.° 1 do artigo C
1.°daLein.°43/2012,de28deagosto.

---Na Proposta de Orçamento foi prevista uma receita total de € 6.171.805,00 (seis

milhões cento e setenta e um mil oitocentos e cinco euros), sendo € 4.969.562,00

(quatro milhões novecentos e sessenta e nove mil quinhentos e sessenta e dois euros)

de receitas correntes e € 1.202.243,00 (um milhão duzentos e dois mil duzentos e

quarenta e três euros) de receitas de capital, para um~~ã despêsa total de igual

montante, sendo € 3.905.580,00 (três milhões novecentos e cinco mil quinhentos e

oitenta euros) de despesas correntes e € 2.266.22500 (dois milhões duzentos e vinte

e seis mil duzentos e vinte e cinco euros) de despesas de capital.

---O investimento imputado ao Plano Plurianual de Investimentos foi no montante de €

1.648.683,00 (um milhão seiscentos e quarenta e oito mil seiscentos oitenta e três
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euros), e nas Atividades Mais Relevantes de € 969.125,00 (novecentos sessenta e

nove mil cento e vinte e cinco euros).—---- — — —

---Integrou o presente Orçamento o Mapa de Pessoal deste Município, nos termos do

disposto no n.° 4, artigo 29.° da Lei n.° 35/2014, de 20 de junho. —

---O Sr. Presidente da Câmara interveio para referir que o presente orçamento tinha

como objetivo melhorar a qualidade de vida dos nordestenses e que para a elaboração

do documento em questão tinham sido auscultadas as Juntas de Freguesia, a fim de

se inteirar das necessidades mais prementes de cada uma delas, portanto era um

O Orçamento realista feito com base nas necessidades emergentes de momento para o
ConcelhodoNordeste.-—-— — — —----—— — — —-

---Sobre os documentos em apreciação foram colocadas as seguintes questões:—

---O Sr. José Miguel Mendonça observou que estava previsto no presente orçamento

uma verba para a Quinta da Lazeira, tendo questionado se não era pertinente avançar

com esteprojeto.-————-- — — —

—-Seguidamente, usou da palavra o Sr. Paulo César Pacheco para referir que de

acordo com a informação da atividade camarária a escritura de compra de um prédio

rústico na Lomba da Pedreira e de um urbano na freguesia de Santana já tinha sido

celebrada, tendo questionado a razão pela qual se verificava no Orçamento de 2019

uma verba para aquele fim.------—- — — — —

---Referiu também que na rubrica do projeto da Teleassistência, existia uma verba

muito reduzida, perguntando se não era intenção deste executivo continuar com este

projeto ou até melhorar o mesmo. — — —--— —

---Às questões colocadas, o Sr. Presidente da Câmara respondeu: —

—-Sobre o projeto da Quinta da Lazeira, esclareceu que a verba prevista era para

pagamento do projeto, referindo também existirem dois empresários do setor privado

interessados no investimento pelo que colocou essa verba para avançar com o projeto

e concretização do investimento, caso se mantenha o interesse no empreendimento

por parte daqueles empresários. — —-— — —---—

---Quanto à verba para a aquisição dos referidos prédios respondeu que, aquando da

elaboração dos presentes documentos ainda não estava definida a data para a

celebração da respetiva escritura, pelo que em termos contabilísticos a verba poderá

ser transferida para outras rubricas. — —
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---No que diz respeito á Teleassistência disse que como já tinha referido várias vezes

que o que estava bem era para manter, e que em relação ao assunto já tinham

tentado adquirir mais alguns equipamentos, mas que a empresa fornecedora não

disponha de momento dos mesmos.

---Após as referidas intervenções passou-se à respetiva votação, tendo a Proposta de

Orçamento e das Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal de Nordeste para o

ano de dois mil e dezanove sido aprovada por dezasseis votos a favor e sete votos

contra, tendo os membros do Partido Socialista justificado a sua votação, através da

Declaração de Voto que a seguir se transcreve:

---“Num ano onde todas as autarquias da Região preparam os seus Planos e

Orçamentos para o melhor aproveitamento dos fundos comunitários disponibilizados

às autarquias regionais, a autarquia do Nordeste, mais uma vez, prepara o seu plano e

orçamento sem qualquer projeção futura para o Nordeste e nordestenses.

---Este é mais um Plano e Orçamento elaborado evidenciando a preparação de festas

e fogos de artifícios para contentar os nordestenses mais festivos e ignorar, por

completo, o futuro do Nordeste.

---Ao apresentar esta proposta, o atual executivo está a por em causa o

aproveitamento de 1OM€ de fundos comunitários passíveis de utilização até 2021,

como também, todo o processo de Reequilíbrio Financeiro do município iniciado em

2013 por José Carlos Carreiro.

---Durante quatro anos, com o anterior executivo, a Câmara de Nordeste reduziu a sua c
dívida municipal em 10 M€, facto comprovado pela DGAL. Apenas o PSD Nordeste

não aceita esta redução, pois muito lhe custa acreditar que o Partido Socialista, em

apenas quatro anos, deu passos enormes para um melhor futuro social e económico

do Nordeste.

---No decorrer do mandato do Partido Socialista, (2013 — 2017) foi dada, novamente,

credibilidade ao município, quer junto da Banca, quer dos seus credores e empresas

regionaiselocais.

---Este executivo PSD, em apenas um ano, demonstrou que não está preparado para

projetar o Nordeste nem reequilibrar as contas do município como se comprova com a

proposta de Plano e Orçamento apresentado para 2019.

---Num ano onde o executivo terá um valor bem mais baixo de despesa corrente com
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encargos negociados com a Banca e também devido à isenção de taxas de juro

negociadas com o executivo Socialista para o FAM, observa-se, com este Plano e

Orçamento, que o executivo PSD não está a ser capaz de aproveitar estas mais

valias, conseguidas pelo PS desde 2014.---— — — —----

---Lamentamos que os valores da poupança conseguida não sejam melhor

canalizados em aproveitamento futuro, nem visem ou potenciem a valorização do

concelho, que já devia estar previsto começar em 2019. —

---O Partido Socialista apresentou várias propostas de enorme interesse para o

concelho, com apoios de Fundos Comunitários para alguns projetos, como foi o caso

do início do procedimento para a Casa do Conhecimento com valências múltiplas para

Centro de interpretação do Meio Rural, Biblioteca Municipal, Incubadora de Empresas

e espaço TIC. Lamentamos também que por falta de visão futura, o PSD deixe cair

este projeto iniciado pelo P6 — tão desejado pelos nordestenses. — —

---O Centro de Divulgação dos Graminhais, nos Terreiros — Salga, é mais um projeto

com apoios comunitários caracterizando-se por ser inovador na divulgação da

natureza, trilhos pedestres do Nordeste, potenciador como nunca antes, da abertura

de portas ao nosso património Natural concelhio. — — ——-

—-Lamentamos ainda as contratações e gastos de dinheiro públicos que este

executivo PSD tem mostrado, prejudicando assim a boa gestão de dinheiros públicos,

como é o caso da contratação do projeto da Ciclovia — Vila de Nordeste, por um valor

de 15.000€, de 10% do valor estimado de 150.000€ para a obra. Relembramos que,

com o anterior executivo, a contratação à mesma empresa, para elaboração do projeto

da Adutora de Água desde a freguesia da Achada à Lomba da Fazenda foi feita por

um valor de 11.000€, para uma obra orçamentada num valor acima de 1.000.000€, ou

seja, 1% do valor da obra, o que mostra qual o executivo que mais respeita o dinheiro

público aquando os seus gastos e melhor negoceia os seus serviços em prol do

Município.-—-— — — — —----

---Sentimos que este Plano apresenta orçamentos, em algumas rubricas, bastante

empolados, colocando em risco, também, os graus de execução. Deste modo o P6

vota contra esta proposta de Orçamento e suas Grandes Opções, por falta de ambição

ou projeção futura e incapacidade de gestão adequada, face à nossa realidade e

necessidade socioeconómica”.—-— — —
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---No seguimento da apresentação da referida Declaração de Voto, o Sr. Presidente

da Câmara disse não concordar com os factos apresentados na mesma,

argumentando que continua ser intenção do Partido Socialista empolar a diminuição

da dívida dos dez milhões de euros, mas que toda esta situação já tínha sido

esclarecida aos nordestenses, acrescentando ainda que a amortização da dívida que

houve no passado é a que a Lei obrigava e que este executivo também está

cumprindo.

---Quanto aos festejos, o Sr. Presidente esclareceu que o valor de todos eles no

decurso deste ano, incluindo os do Natal e de Fim do ano não atingem os valores

gastos pelo anterior executivo somente nas Festas do Nordeste, realizadas em julho

de 2017, realçando ainda que nesse ano as Festas do Nordeste tinham tido bilheteira

ao passo que em 2018 não tinham tido e, mesmo assim, os anteriores autarcas

gataram mais dinheiro nas Festas de Nordeste de 2017 do que os atuais autarcas

gastaram em todos os eventos realizados em 2018.

---Relativamente ás candidaturas aos fundos comunitários, esclareceu uma vez mais

que quando assumiu funções as mesmas estavam encerradas, pelo que sobre este

assunto o anterior executivo é que deveria ter-se esforçado mais para apresentar as

respetivas candidaturas ao P02020.

---No que concerne ao projeto da obra de construção da ciclovia, esclareceu que dado

ao pouco tempo útil que este Município dispunha para apresentação da candidatura ao

Prorural optou por um ajuste direto, caso não fosse dessa forma corria o risco de C
perder os fundos comunitários, lembrando os membros do Partido Socialista que o

projeto para reabilitação do moinho na Ribeira do Guilherme tinha sido muito mais

caro sendo ainda o mais grave da questão é que o projeto foi pago sem aguardar o

parecer das entidades competentes, nomeadamente da Secretaria do Ambiente, que

emitiu parecer negativo.

---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.—

---NORDESTE ATIVO E.M.,S.A. - PLANO E ORÇAMENTO PARA 2019

---Presente o oficio número mil novecentos e vinte e quatro, de dezasseis de

novembro findo, da Nordeste Ativo E.M.,S.A. rdmetendo os documentos referenciados
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em epígrafe, em cumprimento do disposto na alínea a), n.° 1 do artigo 42.° da Lei n.°

50/2012, de 31 de agosto, na sua atual redação.--— —

---A Assembleia tomou conhecimento. — —

---NORDESTE ATIVO E.M.,S.A. — RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL---

---Presentes os ofícios número mil setecentos e vinte e oito e dois mil cento e vinte e

cinco, respetivamente, de três de outubro último e seis de dezembro corrente, da

Nordeste Ativo E.M.,S.A. remetendo os documentos referenciados em epigrafe,

Q relativos ao 2.° e 3.° trimestres do ano em curso, em cumprimento do disposto na
alínea e), n.° 1 do artigo 42.° da Lei n.° 50/2012, de 31 de agosto, na sua atual

redação.---—-—---- — — — —---— — — — —

---A Assembleia tomou conhecimento.—--- — —---- — —

—-RELATÓRIO DO AUDITOR EXTERNO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES

FINANCEIRASÍMUNICÍPIO DO NORDESTE--- — —----—

---Para efeitos do disposto na alínea d) do n.° 1 do artigo 77.° da Lei n.° 73/2013, de 3

de 3 de setembro, foi presente a informação sobre as demonstrações financeiras,

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

Oficiais de Contas, Lda., referente ao primeiro semestre do corrente ano, a qual foi

remetida a este órgâo, pela Câmara Municipal do Nordeste, através do oficio número

dois mil trezentos oitenta e dois, de catorze de novembro findo. — —

—-A Assembleia tomou conhecimento. —

—-DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS - APURAMENTO DO

ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 — —

---Presente o oficio circular número mil quatrocentos trinta e oito, de nove de outubro

último, da Direção-Geral das Autarquias Locais informando de que, de acordo com os

dados disponíveis na aplicação informática SIIAL — Sistema Integrado de Informação

das Autarquias Locais, o Município do Nordeste, em trinta e um de dezembro de 2017,

excedeu o limite da divida total de operações orçamentais previsto no n.° 1 do artigo

52.° da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro, ou alínea b) do n.° 3 do mesmo artigo,
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conforme quadro que apresentam no aludido ofício.

—-A Assembleia tomou conhecimento.

---MINUTA DO CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA A CELEBRAR ENTRE O

MUNICÍPIO DO NORDESTE E A NORDESTE ATIVO, E.M.,S.A

—-Presente o ofício número dois mil quatrocentos e sessenta e sete, de vinte e seis de

novembro findo, da Câmara Municipal de Nordeste, propondo a este Órgão a

aprovação da minuta do contrato referenciado em epígrafe, bem como os seus

anexos, nos termos do disposto no artigo 27.° da Lei n.° 50/2012, de 31 de agosto, na

•sua atual redação e alínea ccc) do n.° 1 do artigo 33.°, conjugado com a alínea n) do

n.° 1, do artigo 25.°, ambos da Lei n.° 7572013, de 12 de setembro.

---A Assembleia deliberou, por dezasseis votos a favor e sete abstenções aprovar os

referidos documentos.

---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.--

---PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO FITOSSANITÁRIA E BIOMECÂNICA DE

PALMEIRA — NORDESTE

---Presente o ofício número dois mil quatrocentos e sessenta e seis, de vinte e seis de

novembro findo, da Câmara Municipal de Nordeste, enviado o parecer referenciado

em epígrafe. C
—-Sobre o assunto interveio o Sr. Presidente para esclarecer que se tratava de um

documento técnico muito bem elaborado e fundamentado, onde é sugerido no mesmo

.a classificação da Plameira como de interesse público, dado o seu valor. Disse ainda

que como o Sr. Vice-Presidente da Câmara é que tinha acompanhado o mesmo

estaria disponível para algum esclarecimento adicional.

---A Assembleia deliberou, por quinze votos a favor, um voto contra e sete abstenções

aprovar o referido parecer e convidar o técnico responsável pela elaboração do

mesmo a deslocar-se ao Concelho do Nordeste para uma sessão de esclarecimento.--

---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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OUTROS ASSUNTOS NÃO INCLUÍDOS NA ORDEM DO DIA

---Por solicitação da Câmara Municipal, foi incluido na ordem do dia da presente

sessão o seguinte assunto que não constava na respetiva Ordem do Dia, após ter sido

reconhecida por todos os membros presentes a urgência de deliberação imediata

sobre o mesmo, ao abrigo do estatuído no n.° 2 do artigo 50.° da Lei n,° 75/2013 de 12

desetembro.-— — — — — — —

—-H.S.N. — EMPRESA DE HABITAÇÃO SOCIAL DO CONCELHO DO NORDESTE -

RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO —

---Presente o ofício número dois mil quinhentos trinta e cinco, de dez de dezembro

corrente, da Câmara Municipal de Nordeste, submetendo à aprovação deste árgão o

relatório referenciado em epígrafe.---— — ——-- — —-

—-Sobre este assunto, interveio o membro, Sr. Luís Lima para congratular o Município

e todos os colaboradores envolvidos no processo em questão pelo esforço e

desempenho demonstrado na conclusão do mesmo. — —

---Colocado o referido Relatório de Liquidação a votação, foi o mesmo aprovado por

unanimidade.---- — — — — —----------—

—-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.—

---A forma de votação utilizada em todas as aprovações foi a de escrutínio secreto,

com exceção das votações da ata e dos votos de congratulação que foi a de braço no

ar, nos termos do disposto no n.° 4 do artigo 37.° do Regimento desta Assembleia

Municipal. ——— —--— — — —

—-PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO —

—-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 trinta minutos, o Sr.

Presidente declarou, em nome da Lei, encerrada a sessão, pelo que de tudo para

constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Mesa da Assembleia, e por
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