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Assembleia Municipal do Nordeste

ATA N.° 8

---Aos catorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezanove, 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 Gatto, José Octávio Raposo Medeiros,

André Luís 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. Luis Manuel Raposo de Lima,

Rafael Moniz Vieira, José Miguel de Medeiros Mendonça, Pedro Miguel Barbosa

Carreio em substituição de 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.----——

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

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

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

Raquel Mendonça de Sousa, 1 •S e 2Y secretárias, respetivamente. -------

—-Verificada, assim a presença de todos os membros que constituem a Assembleia

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

— — — ANTES DA ORDEM DO DIA -
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---ATA DA SESSÃO ANTERIOR

---Foi dispensada a leitura da ata da sessão ordinária do dia doze de dezembro último,

uma vez que a mesma foi previamente enviada a todos os membros deste órgão.

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

---JUSTIFICAÇÃO DE FALTA

---Foi presente à Mesa desta Assembleia o pedido de justificação de falta do Sr. José

Octávio Raposo Medeiros, respeitante à sessão ordinária do dia doze de dezembro

último, tendo a Mesa justificado a mesma.

---CORRESPONDÊNCIA

---A Assembleia tomou conhecimento da correspondência recebida das seguintes

entidades, depois de feita a leitura da mesma:

---1. Ofício número dois mil quinhentos quarenta e seis, de onze de dezembro do ano!

findo, da Câmara Municipal de Nordeste, enviando cópia do Voto de Congratulação à

Filarmónica Imaculada Conceição pelo seu 125.0 Aniversário;

---2. Ofício número dois mil quinhentos cinquenta e oito, de onze de dezembro do ano

findo, da Câmara Municipal de Nordeste, enviando cópia do Voto de Congratulação ao

Achada Futebol Clube e equipa de iniciados pela conquista da Taça de Honra de São

Miguel em Futsal na época 2018/2019;

---3. Ofício número cinquenta e dois, de oito de janeiro findo, do Gabinete da

Presidência do Governo Regional dos Açores, acusando a receção e agradecendo o

envio do Voto de Congratulação relativo ao Achada Futebol Clube e à sua equipa de

iniciados pela conquista da Taça de Honra de São Miguel em futsal da época

2018/2019;

---4. Ofício número cento e sessenta e cinco, de dezanove de janeiro findo, da

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, agradecendo o envio de

cópia do Voto de Congratulação à Filarmónica Imaculada Conceição e informando de

que do mesmo foi dado a conhecerás Sras e Srs. Deputados daquele órgão;

---5. Ofício número cento e sessenta e quatro, de dezanove de janeiro findo, da

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, agradecendo o envio de

cópia do Voto de Congratulação relativo ao Achada Futebol Clube e à sua equipa de
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iniciados pela conquista da Taça de Honra de São Miguel em futsal da época

2018/2019 e informando de que do mesmo foi dado a conhecer às Sras e Srs.

Deputados daquele árgão;— — — —----

—-6. Ofício número duzentos e dezanove, de cinco de fevereiro corrente, da Câmara

Municipal de Nordeste, enviando as atas das respetivas reuniões, respeitantes aos

meses de novembro e dezembro do ano findo. —------ —

—-7. Ofício número setenta e um, de seis de janeiro findo, da Comissão de Proteção

de Crianças e Jovens de Nordeste, enviando o Plano Anual de Atividades de 2019 e o

Relatório Anual de Atividades e Caraterização Processual do ano de 2018, nos termos

do disposto na alínea h) do artigo 18.° da Lei n.° 147/99 de 1 de setembro;

---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. Paulo Franco interveio para referir que o nicho do contador do abastecimento

de água que está a ser construído na Rotunda do Emigrante deveria ter sido feito

abaixo do nível do terreno e não acima porque esteticamente não fica muito bem.—--—

---Seguidamente, foi dada a palavra ao Sr. José Miguel Mendonça tendo este

questionado se o edifício do Centro Padre Manuel Raposo era pertença da Junta de

Freguesia de Santo António de Nordestinho.— —---------— —

—-Por último, interveio o Sr. Rafael Vieira para referir que, no seguimento do pedido de

adiantamento das verbas do Acordo de Execução, aprovado na reunião da Câmara

Municipal de vinte e um de janeiro findo, os Srs. Vereadores do Partido Socialista

alegaram que a Câmara Municipal deveria pedir uma caução para efeitos de

pagamento do referindo adiantamento tendo assim questionado se as Juntas de

Freguesia afetas do Partido Socialista também apresentaram aquele documento para

receber as verbas referentes aos pedidos de adiantamentos solicitados no mandato de

2014a2017. — —-—--— — —

---Referiu-se ainda ao valor reclamado pela Banda Lira Nossa Senhora da Saúde pela

sua atuação nas Festas do Nordeste no ano de 2017, em que o Sr. Vereador Carlos

Mendonça depois de questionado sobre o assunto disse desconhecer o mesmo.

---Assim, questionou para quando estava previsto resolver esta situação, dizendo que
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o Presidente da Banda e o da Junta de Freguesia dos Arrifes estavam disponíveis

para se deslocarem a esta Autarquia para confirmar toda a situação.

---Ás questões colocadas o Sr. Presidente da Câmara respondeu:

---Em relação ao nicho disse que realmente o mesmo chamava muito à atenção, mas

que tinha falado com os técnicos nesse sentido, tendo-lhe sido dito que a situação

proposta não era fácil de concretizar. Adiantou ainda que a obra ainda não estava

concluída e que após as respetivas pinturas se verificar o seu desenquadramento no

local a autarquia iria estudar uma melhor forma de resolver essa situação.

---Confirmou que o edifício Padre Manuel Raposo pertence à Autarquia, estranhando

que o Presidente da Junta de São Pedro Nordestinho, freguesia vizinha,

desconhecesse tal facto. Quanto à obra a decorrer no edifício do Padre Manuel

Raposo disse tratar-se de uma parceria entre a Junta de Freguesia de Santo António e

a Câmara Municipal, referindo que o importante era que se melhorasse as condições

de vida dos nordestenses. Acrescentou ainda que aquele edifício era o mesmo em que

o anterior executivo tinha gasto € 24.000,00 na pintura e também gastou largos

milhares no Salão Paroquial da Salga.

---No que diz respeito à prestação de caução para o adiantamento das verbas do

Acordo de Execução da Junta de Freguesia de Lomba da Fazenda informou que o

assunto foi devidamente esclarecido na reunião da Câmara Municipal, onde o Sr.

Vereador Carlos Mendonça nos seus argumentos invocou um artigo que dizia respeito

às empreitadas e que nada tinha a ver com o assunto em causa, situação que!

estranhou, uma vez que anteriormente não foi prestada qualquer caução para os

pedidos de adiantamentos aprovados no seu mandato.

---Relativamente à Banda dos Arrifes, esclareceu que não existia má vontade em

assumir esses pagamento, mas como foi dito que o mesmo não era da

responsabilidade deste Município, o melhor era chamar os responsáveis e marcar uma

reunião conjunta com os Presidentes da Junta e da Banda dos Arrifes e esclarecer

toda esta situação para que a referida instituição não fique penalizada.

ORDEM DO DIA
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---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 árgão, através do ofício número duzentos e

vinte e um, de cinco de fevereiro corrente, e que a seguir se transcreveS--—--—

—-“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 — — — —-----—--—

—-Abertura de entrada lateral e colocação de portão na Escola do 1 Ciclo da

Achadinha. ——— —-------——---- —-— —————-——

—-Construção de balneários no Centro Padre Raposo.— ——--—- —

—-Conclusão das obras de reparação da Escola do 1. Ciclo da Lomba da Cruz.

—-Retelho e pintura interior e exterior da Hospedaria São Jorge.-—

—-Construção do canil e garagem para picadora de verdes e reparação de valetas no

Parque de Máquinas. —————- — ————-—-

---Limpeza de lenhas na Boca da Ribeira.————-—---- —————----—-—-—-—-——

—-Pintura de janelas e portas do Cemitério Municipal. —

—-Conclusão das obras de conservação/reparação da Escola do 1. Ciclo da Vila do

Nordeste.———-——-—---—-- — —

—-Continuação da substituição das luminárias na Vila de Nordeste.———------—-----—

—-Limpezas e pequenas reparações no Parque de Campismo.—

—-Plantação/substituição de árvores em jardins municipais. ———-—

—-Podas e limpezas no concelho. ——— ——-——-—

—-Retelho e pequenas reparações nas escolas do 1. Ciclo do Concelho.——

—-Colocação de placas toponímicas no concelho. ————-—-

—-Aquisição de Bens e Serviços——-— —————--— — —

—-Consulta Prévia para Prestação de Serviços de Seguros para o Município de
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Nordeste para 2019e2020.-

---Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Seguros de Acidentes de

Trabalho para os Programas Ocupacionais — SEI. —

--Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Seguros de Acidentes de

Trabalho para os Programas Ocupacionais — CTTS.

---Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Seguros de Acidentes de

Trabalho para os Programas Ocupacionais — ESTAGIAR L e T.

---Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Seguros de Acidentes de

Trabalho para os Programas Ocupacionais — PROSA.

---Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Eliminação de Fumos

(Gases) da Viatura Citroen Berlingo 51-53-RH.

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

Refeições para a Festa de Natal.

---Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Aluguer de Placa

Compactadora.

---Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Revisão do Motor da

Bomba do Repuxo situado Debaixo da Ponte Sete Arcos.

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

Rústico, sito à freguesia de Lomba da Fazenda, Concelho de Nordeste.

---Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Realização de um

Coffee Break no âmbito do Fórum da CPCJ de Nordeste.

---Ajuste Direto para Prestação de Serviços na Área de Arquitetura para o Município

de Nordeste. —

---Ajuste Direto para Prestação de Serviços na Área de Engenharia para o Município

de Nordeste.

---Ajuste Direto para Prestação de Serviços para Desenvolvimento do Novo Website,

Manutenção do mesmo e das Contas de E-Mail da Câmara Municipal de Nordeste.

---Ajuste Direto para Prestação de Serviços de Impressão da Revista Municipal e

Agenda Cultural para o Ano de 2019.

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

Informáticos do Município de Nordeste.---—

---Consulta Prévia para Fornecimento Contínuo de Combustíveis para Utilização nas
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Máquinas e Viaturas do Município de Nordeste.--------- — —------------

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

Apresentação de Leitura Encenada pela escritora Sónia Sousa.-----------

---Ajuste Direto para Aquisição de Massa Asfáltica para o Município de Nordeste.---—--

---Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços na Área de Eletricidade para

oAnode2Ol9.----— ——-----— — — —------- —

---Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços Para Apresentação Pública

da Avaliação Fitossanitária e Biomecânica de uma Palmeira, na Vila de Nordeste.

—-Ajuste Direto Simplificado para Reparação de Mola da Viatura Mercedes 38-AS-38.--

---Ajuste Direto Simplificado para Revisão da Viatura Mercedes Sprinter 98-SM-37.----

---Consulta Prévia para Aquisição de Betão Betuminoso para o Município de

Nordeste. —----- — —------------—— —

---Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Criação duma Estrutura

Metálica para a Geradora do Parque de Campismo.---— —-----—---—

—-Ajuste Direto para Prestação de Serviços de Design Gráfico para o Município de

Nordeste.-—--- —---- — — —-----— —

---Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para a Realização de um

Coffee Break no âmbito do Workshop Patrimonial, Cultural e Natural do Nordeste.—

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

---No dia 8 de dezembro, o Centro Desportivo e Recreativo do Concelho do Nordeste,

em parceria com o Município do Nordeste, a “Associação Portas do Mar”, o Clube

Açoriano Todo o Terreno e Turismo (CATTT) e os Morcegos Trail, organizou a partida

do EPIC Trail Run Azores 120K no Nordeste.--— —

—-Esta edição foi constituída por 4 provas (120k, 60k, 30k e 15k) e que teve por base a

corrida em trilhos. A partida foi dada pelas 00:00 horas, na Praça da República, tendo

os atletas percorrido os Concelhos do Nordeste (Praça da República, Ponte 7 Arcos,

Forno da Cal, Lomba da Cruz de Cima — Fazenda, Pico da Vara, Graminhais);

Povoação (Ribeira Quente, Furnas) e o Concelho da Lagoa (Ribeira Chã, Água de

Pau), com finalização em Vila Franca do Campo, no pavilhão Açor Arena, percorrendo,

desta forma, os 120,6 quilómetros.——-— — —--—————-—--—

---O Centro Desportivo e Recreativo do Concelho do Nordeste, em parceria com o

Município, organizou um programa específico para esta partida, incluido no programa
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de Natal do concelho, com a inauguração da iluminação de Natal, a animação de dois

grupos musicais (Banda Larga — Trio e Stereo Mode) e o Dj Antoine C.

---O Centro Desportivo e Recreativo do Concelho do Nordeste e o Município

organizaram um Torneio de Futsal Inter — Instituições/Associações/Empresas, que

decorreu nos dias 20 e 21 de janeiro, no Pavilhão da Escola Básica e Secundária do

Nordeste. O torneio teve a participação de 10 equipas (8 equipas locais e 2 equipas

oriundas de outros concelhos), distribuídas em dois grupos, com mais de 100

participantes.

---No dia 26 de janeiro, o Centro Desportivo e Recreativo do Concelho do Nordeste,

em parceria com o município, organizou o II Torneio de Voleibol 4x4 — Nordeste

VolIey, no Pavilhão da Escola Básica e Secundária do Nordeste entre as 9:00 horas e

as 18:30 horas.-—-—

---Com a presença de 12 equipas e mais de 70 participantes, foram realizados ao

longo de todo o dia 38 jogos, num quadro competitivo que possibilitava a participação

de todos até ao final do diá. O torneio contou com a participação de equipas oriundas

de outros concelhos, nomeadamente a equipa da P.D.R.P., do Clube K1, do Clube 1<2

eaindaaequipadosAmigosdoVolley.

---No passado dia 2 de fevereiro, o Centro Desportivo e Recreativo do Concelho do

Nordeste, em parceria com o município, organizou o 1 Torneio de Bubble Football

Nordeste 2019, na Escola Básica e Secundária do Nordeste.

---Com a presença de 12 equipas e mais de 80 participantes, foram realizados 14

jogos. O evento trouxe ao recinto desportivo muitos visitantes que compareceram ao

longo de toda a tarde para assistir aos jogos.

---Cerca de 120 utentes do Cartão Social da Câmara Municipal do Nordeste saiu em

passeio no dia 14 de dezembro, para visitar alguns presépios da ilha, tendo este

começado pelo presépio da freguesia da Achadinha.

—-Seguiu-se a cidade da Ribeira Grande, com uma receção nos Paços do Concelho

proporcionada pelo presidente do município, Alexandre Gaudêncio, e ainda uma

passagem pela Igreja Matriz para apreciar uma exposição de arte sacra.

---O passeio dos idosos terminou na freguesia das Furnas com uma visita ao presépio

exposto junto às Caldeiras e a oportunidade de saborear ou levar para casa o típico

bolo lêvedo das Furnas.
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---A atividade foi oferecida e organizada pela Câmara Municipal do Nordeste, que

neste mês de dezembro proporcionou também um almoço convívio aos idosos utentes

doCartãoSociaL-------- — —---- —

—-A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Nordeste, em parceria com o

Município de Nordeste, proporcionou à comunidade, nomeadamente à escola e às

instituições que lidam diretamente com crianças e jovens, um dia de reflexão à volta

do tema central do encontro: “Porque Nos Preocupamos Contigo”. —---— —

---As preleções, sobretudo a preleção da Diretora Regional da Prevenção e Combate

às Dependências, Suzete Frias, foram dirigidas ao público escolar, responsáveis de

IPSS e outros, estando presentes no fórum várias turmas da Escola Básica e

Secundária de Nordeste. A Diretora Regional, sob o tema “Branco é, galinha põe”,

falou sobre a prevenção das dependências na adolescência, das motivações, efeitos e

controle das mesmas, para um auditório repleto de gente muito jovem.-— —

---A Presidente do Comissariado dos Açores para a Infância, Isabel Rodrigues, foi

igualmente convidada a fazer uma reflexão sobre o tema proposto pela CPCJ de

Nordeste, tendo a convidada falado sobre Arquitetura e Princípios do Sistema de

Promoção e Proteção Português.----------— — —--—-----— —-----—

---A Presidente do Comissariado dos Açores para a Infância esteve também em

representação do presidente do Governo Regional dos Açores na sessão de abertura

do fórum, feita pela presidente da CPCJ de Nordeste, Patrícia Vaz, e pelo vereador da

Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Nordeste, Marco Mourão, em

representação do Presidente do Município. — — —--—--—----—

—-A Presidente da CPCJ de Nordeste, Patrícia Vaz, no primeiro ano em que está à

frente da instituição, referiu-se à importância e utilidade das atividades desenvolvidas

fora das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, como é o caso do presente

fórum, por envolver a comunidade à volta de um mesmo fim (o bem-estar das crianças

e dos jovens), no qual todos temos responsabilidades e deveres.——---—--

—-O Presidente do Conselho Executivo e do Conselho Pedagógico da EBS de

Nordeste, Nuno Amaral e António Rocha, respetivamente, foram convidados do fórum

da CPCJ de Nordeste, como moderadores do debate. —

—-A Câmara Municipal do Nordeste organizou um workshop para operadores turísticos

da ilha de São Miguel, no passado dia 4 de fevereiro, com o objetivo de dar a
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conhecer os recursos culturais e naturais do concelho. Tratou-se do primeiro encontro

que o município do Nordeste realizou sobre esta temática, e com sucesso, tendo em

conta o número significativo de operadores turísticos que respondeu positivamente ao

convite lançado.

---Estiveram presentes no workshop mais de uma centena de operadores turísticos e

de entidades ligadas a este sector, que terão saído do encontro com um conhecimento

mais aprofundado sobre as singularidades deste concelho que embora tenha saído do

imaginário coletivo como sendo a “décima ilha” mantém vários atributos que o

distinguiam até então.

—-No dia 21 de dezembro, a Câmara Municipal do Nordeste, no âmbito do Programa

das comemorações da Quadra Natalícia, organizou no Jardim Municipal uma “prova

de Doces” e uma “Mostra de Artesanato”, contando, uma vez mais, com a participação

de várias instituições concelhias e artesãos nordestenses. No mesmo dia, de forma a

promover e enriquecer o evento, foi criada uma zona destinada aos mais pequenos

com pula-pulas e pinturas faciais. A animação musical ficou a cargo da “Banda

Acoustic Souls”.

---Os festejos da passagem de ano oferecidos pela Câmara Municipal do Nordeste

voltaram a ser ao ar livre e gratuitos. Pelas 22:00 horas, atuou a banda nacional Oásis

Trio e às 00:00 horas, houve fogo de artifício, na Ponte dos Sete Arcos, e a oferta de

espumante. O artista de música de dança Luís Pessoa encerrou as comemorações de

entrada no novoano.

---A animação no Jardim do Município, na Vila do Nordeste, contou ainda com a

presença no espaço alguns bares do concelho.

—-O Centro Municipal de Atividades Culturais encheu-se a 25 de janeiro findo para

ouvir a Banda da Zona Militar dos Açores no Concerto de Ano Novo promovido pelo

Município do Nordeste.

---O Concerto de Ano Novo incluiu novidades ao nível dos instrumentos, e

proporcionou aos nordestenses, como sempre acontece, um belíssimo serão cultural.-

---O capitão-de-mar-e-guerra Vieira Branco apresentou no dia 9 de janeiro findo,

cumprimentos ao Presidente da Câmara Municipal do Nordeste, na sequência do seu

novo cargo como Capitâo dos Portos e Comandante Local da Polícia Marítima de

Ponta Delgada e Vila do Porto.
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:“~0 encontro com o Presidente do Município do Nordeste foram trocadas algumas

impressões sobre o Porto da Vila do Nordeste, alguns portinhos do concelho e o Farol

do Amei, tendo a Capitania do Porto de Ponta Delgada presenteado o município com

o brasão da instituição. — — —

— SITUAÇÃO FINANCEIRA —---— —----

---No que respeita à situação financeira do município, as dívidas a terceiros em 05-02 -

2019 totalizam o valor de €30.141,34, a instituições de crédito perfazem o total de €

15.259.229,93 e ainda o valor de € 35.550,75 referente à contribuição deste Município

noFAM. —--- —-——---------------—---- —---------—----- —---—

Dividas a Instituições de Créditos — —

—----- — Anode2Ol8--- — —---- —

---janeiro 11.760.978,54€

---abril 11.707.856,02€

---junho 11.378.318,32€

— —------—-------Anode2Ol9-------- — — —---- —

---janeiro a) 15.259.229,93€

a) Em relação às dívidas a instituições de créditos verificou-se um aumento das

mesmas no valor de € 4.191.859,44 em virtude da internalização nas contas deste

Município dos empréstimos da HSN — Empresa de Habitação Social do Concelho do

Nordeste no âmbito do respetivo processo de internalização.-----------------------------—---

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

de tesouraria o valor existente é de €2.179.691,20.

— —----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;---—-——-—--------—---— — —

---1.3. Tribunal Central Administrativo do Sul. —-----------------

---2. Inspeção Regional do Ambiente (b) — — —

---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. Comarca dos Açores.-—--—-—---—-- —------—----—--—
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---3. Transporte Rodoviário de Mercadorias Andrade e Esposa, Lda;

---3.1. Responsabilidade Civil;

---3.2. Valor da Ação-€ 23.801,20;

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

~ Caixa Geral de Depósitos —

---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.

li) Por despacho proferido pelo Juiz de Direito do Juízo Local Criminal da Ribeira

Grande foi determinado o arquivamento dos autos, por terem sido cumpridas as

condições da suspensão da execução da coima’ —

---Sobre a referida informação a Sra. Anabela Isidoro observou que no seguimento das

afirmações do Sr. Presidente da Câmara 99,9% dos procedimentos feitos pela

autarquia eram endereçados convites a pelo menos três entidades, pelo que julgava

que ainda se mantinha esta metodologia.

---Em relação às obras a decorrer no Centro Padre Raposo disse não ser ajuste direto,

e do que tinha percebido a mão de obra era da Câmara Municipal e Junta de

Freguesia colaborava também na obra, tendo o Sr. Presidente respondido que os

trabalhadores eram da Junta de Freguesia e os materiais da Câmara Municipal.

---PROPOSTA DA 1? REVISÃO DA RECEITA E DA DESPESA PARA O ANO

FINANCEIRO DE 2019

---Presente a proposta da 1 ,a Revisão da Receita e da Despesa deste Município para

o corrente ano, no valor de € 47.951,00 (quarenta e sete mil novecentos cinquenta e

um euros).

---A Assembleia tomou conhecimento e deliberou, por quinze votos a favor e oito

abstenções, aprovar o referido documento, no uso da competência que é conferida a

este árgão pelo artigo 25.°, n.° 1, alínea a) da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.

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

acordo com o que dispõe o n.° 3 do artigo 57.° da Lei n.° 75/2013 de 12 de setembro.--
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‘---PROPOSTA DA ‘L~ REVISÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O

ANOFINANCEIRODE2OI9 — — — — — — —-----

---Presente a proposta da 1 Y Revisão das Grandes Opções do Plano deste Município

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

cinquentaeumeuros). — —------------~ —

---A Assembleia tomou conhecimento e deliberou, por quinze votos a favor e oito

abstenções aprovar o referido documento, no uso da competência que é conferida a

este órgão pelo artigo 25.°, n.° 1, alínea a) da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.----—

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

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

---RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DO PROGRAMA DE AJUSTAMENTO

MUNICIPAL— — — — — ——---— —-

---Presente o relatório referenciado em epigrafe, referente ao 39 trimestre do ano

findo, elaborado nos termos do disposto na alínea d) do artigo 9.° e artigo 29.°, ambos

da Lei n.° 53/2014 de 25 de agosto.---—- — —------ ——- — —

---A Assembleia deliberou, por quinze votos a favor e oito abstenções aprovar o

presente relatório.-----------------—-—--------------— —----— — ————

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

acordo com o que dispõe o ri0 3 do artigo 57. ° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.

—-Neste momento da sessão deu entrada o membro desta Assembleia Municipal,

Zélia de Fátima Silva Amaral Teixeira, que justificou o facto por um motivo imprevisto

da sua vida particular, tendo assim tomado parte nos trabalhos a partir deste

momento.—---— —-— — — —-----— —---------

—-RELATÓRIO SEMESTRAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PLANO DE

SANEAMENTO FINANCEIRO — — —

---Presente o ofício número duzentos e dezassete, de cinco de fevereiro corrente, da

Câmara Municipal de Nordeste, remetendo o relatório referenciado em epígrafe,

referente ao 2 ° semestre de 2018, para efeitos de apreciação, conforme determina o
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artigo 40.°, n.° 4, alínea c) da Lei n.° 2/2007, de 15 de janeiro (Lei das Finanças

Locais).

---A Assembleia deliberou por dezasseis votos a favor e oito abstenções aprovar o

presente relatório.

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

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

---RELATÓRIO DO AUDITOR EXTERNO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES

FINANCEIRAS/MUNICÍPIO 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 segundo semestre do ano findo.

---A Assembleia tomou conhecimento.

---INFORMAÇÃO — ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS

---Presentes os ofícios números três, cento e quarenta e três, e duzentos e dezoito,

respetivamente, de dois e vinte e cinco de janeiro findo, e cinco de fevereiro corrente,

da Câmara Municipal de Nordeste, enviando a informação sobre as decisões relativas.

à assunção de compromissos plurianuais com as seguintes prestação de serviços:

---Comunicações Eletrónicas para o Município do Nordeste 2019 e 2020, no valor de €

34.404,96, a pagar em dois anos económicos, conforme se indica:

---Anode2OlO-€ 17202,48;

---Ano de 2020 -€17.202,48.

---Seguros para o Município do Nordeste para 2019 e 2020, no valor de €63.628,23, a

pagar em dois anos económicos, conforme se indica:

—-Ano de2019-€31.814,12;

---Anode2O2O-€31.814,11.

---Implementação do Projeto de Promoção do Ensino Experimental das Ciências nas

Escolas Básicas do 1.° Ciclo do Concelho do Nordeste na Plataforma Eletrônica de

Contratação Pública, a pagar em dois anos económicos, conforme se indica:
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---Anode2Ol9-€4.410,00; — —------ —---------—---—

---Anode2O2O-€4.410,00. — —------ — —---- —

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

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

---Ano de 2019- € 16.500,00; —---— — —-----

---Anode2O2O-€ 1.500,00.— — — — —----

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

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

—-Ano de2019-€ 13.982,87;—-— —-— —-----—-----—----—--------—

—-Anode2O2O-€1.271,13. — — —-----------—----—

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

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

---Anode2Olg-€247,89;-- —- ——----~---—----~ —

—-Anode2O2O-€247,89.--—----- ——— — —------------——

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

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

-—DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS — ---———

—-Presente o ofício número cinco, de dois de fevereiro corrente, da Câmara Municipal

de Nordeste, remetendo em cumprimento do disposto no artigo 15.°, n.° 2, alínea c) da

Lei n.° 8/2012 de 21 de fevereiro a declaração de compromissos existentes em trinta e

um de dezembro do ano findo. ———-—-— — —

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

—-DECLARAÇÃO DE TODOS OS PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS EM

ATRASO — - — ----

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

Câmara Municipal de Nordeste, remetendo em cumprimento do disposto no artigo

15.°, n.°, alínea c),da Lei n.° 8/2012, de 21 de fevereiro a declaração de todos os

pagamentos e recebimentos em atraso existentes em trinta e um de dezembro do ano

findo. —-— —-—--———-----——-—- — — —

—-A Assembleia tomou conhecimento. — —--——----— —
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---Sobre este assunto, o Sr. António José Cabral Medeiros observou que na presente

Declaração não está referido qualquer pagamento em atraso e como era que se

explicava existirem dívidas à Banda dos Arrifes, restaurantes e tratoristas.

---Disse também que das intervenções feitas nesta sessão alguém mostrou

preocupação com os ajustes diretos, realçando que no concurso lançado pelo

Governo Regional para o corte de madeira, a Junta de Freguesia da Achada tinha

recebido € 20.000,00 e a da Achadinha € 4.000,00, sendo esta última com maior área

de madeira abatida, questionando assim como se explicava estes critérios de

distribuição das respetivas verbas.

• ---Referiu ainda que em relação ao Parque dos Liberais começado pelo anterior

executivo, o mesmo não estava de acordo com o que foi prometido, nomeadamente

estava em falta o Parque Infantil e drenagem das águas, realçando ser uma boa obra,

embora algumas ladeiras não tivessem sido melhoradas/aproveitadas.

---Seguidamente, interveio o Sr. Presidente da Câmara para dizer que relativamente

às dívidas, enquanto não existe procedimento, nem requisição a Câmara não pode

assumir a divida, não é reconhecida a divida por não existir procedimento.

---Quanto ao Parque dos Liberais disse que se tratava de um assunto que era público

e se o Sr. António José tivesse interesse poderia consultar o processo no

Aprovisionamento e que estava disponível para mais qualquer esclarecimento

adicional. Quanto à drenagem das águas foi feita de acordo com o projeto se não

estivesse em conformidade iria ser verificado o assunto.

---AMISM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL —

ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2019

---Presente o ofício número cinquenta e um, de doze de dezembro findo, da

Associação de Municípios da Ilha de São Miguel, enviando o Orçamento e Grandes

Opções do Plano para o corrente ano, nos termos dc disposto no n.° 3 do artigo 32.°

dos respetivos estatutos.

---A Assembleia tomou conhecimento.

---RELATÓRIO DA AUDITORIA À EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE REPARAÇÃO

DE IMÓVEL DE HABITAÇÃO SOCIAL
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---Presente o oficio número cento e quarenta e quatro, de vinte e cinco de janeiro

findo, da Câmara Municipal de Nordeste, remetendo o relatório referenciado em

epígrafe, em cumprimento do disposto na línea o), do n.° 2 do artigo 35.° da Lei n.°

75/2013, de 12 de setembro e em cumprimento da deliberação daquele órgão.

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

---Sobre o assunto, interveio o Sr. Presidente da Câmara para dizer que o presente

processo iniciou-se com base numa reclamação feita pela arrendatária. Perante esta

reclamação disse ter pedido o processo para verificar o que se passava, tendo

mandado um técnico da autarquia conferir todo o processo, nomeadamente os

trabalhos executados e foi constatado que da totalidade dos trabalhos previstos

apenas foram realizados trabalhos no montante de € 6 997,50. — —

—-Perante estes factos esta autarquia enviou o processo para as autoridades

competentes com vista ao apuramento dos factos, tendo dai resultado uma auditoria à

execução financeira e material da empreitada de reparação ao aludido imóvel.

—-Os intervenientes foram ouvidos em contraditório e nele apresentaram as alegações

que muito bem entenderem —---- —---------------— — —

---Referiu ainda que no cumprimento das recomendações consignadas no Relatório

Final, a Câmara Municipal procedeu à interpelação dos Srs. Vereadores Carlos

Mendonça e Luis Dutra para no prazo de 10 dias procederem ao pagamento, por

reposição, da quantia de € 12.360,00, mas findo aquele prazo não foi feito qualquer

pagamento à Câmara Municipal, tendo informado o Tribunal de Contas da situação e

pedido o prosseguimento do respetivo processo.---------- —--—----—------—

---Disse lamentar profundamente toda esta situação, e ainda o facto de, no anterior

mandato, se andar sempre a falar em transparência, equidade e respeito pelos

dinheiros públicos e agora o que se verificava era que nada do que se apregoava foi

colocado em prática. —--— — ——------— — —-

—-Salientou também que era sua pretensão após a reintegração dos pagamentos

indevidos proceder à regularização da situação no que diz respeito às obras da

moradia.-— — — — — —

---Seguidamente, interveio o Sr. Rafael Vieira para questionar se sobre o referido

relatório poderia haver recurso e se, na eventualidade dos visados procedessem à

reintegração dos valores, o processo ficava encerrado, ao que o Sr Presidente
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respondeu afirmativamente, fazendo alusão à página 37 do relatório em que refere

que o procedimento por responsabilidade sancionatória extingue-se, nomeadamente

pelo pagamento da multa no montante mínimo e procedimento por responsabilidade

financeira reintegratória extingue-se, nomeadamente, pelo pagamento da quantia a

repor.

---Interveio de seguida a Sra. Eng.a Anabela Isidoro para dizer que o relatório não era

tão conclusivo quanto se falava, dizendo que tinha ficado na dúvida quais as obras

que foram executadas e respetivo valor.

---Aproveitou a ocasião para questionar 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 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.

---Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara disse que o assunto estava muito bem

esclarecido, dizendo existir um orçamento descriminado para as obras de reparação

do imóvel em questão e que as mesmas não foram executados na totalidade.

---Acrescentou que no exercício do contraditório foi referido que a arrendatária da

moradia solicitou a alteração e substituição de alguns trabalhos inicialmente projetados

e adjudicados, salientado que os pagamentos das respetivas alterações foram

assumidos pela própria conforme documentos de despesa que tem na sua posse,

confirmando ainda que as obras em questão foram executadas no anexo nada tendo a

ver com a empreitada em apreço.

---Esclareceu uma vez mais que este processo vinha no seguimento de uma

reclamação apresentada junto deste Município no sentido de serem concluídas as

obras em falta e que perante esta reclamação pediu aos serviços o processo e foi1

confirmado que efetivamente a obra tinha sido paga e não executada, situação que

lamentava.

---Seguidamente, usou da palavra o Sr. Presidente da Assembleia Municipal para

referir que tinha trabalhado muitos anos com o Dr. José Carlos Barbosa Carreiro no

período de 2001 a 2013 e que tinham sido alvo de várias inspeções, dizendo que

ninguémera”perfeito”
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---Referiu ainda que o período de 2013-2017, após terem saído da Câmara Municipal

tinham sido auditados, vistoriados e inspecionadas pelas mais variadas entidades

inspetivas e judiciais, salientando que tentaram denegrir a sua imagem e os colocar na

lama, mas que tinham saído do processo de uma forma séria, sem qualquer punição e

não como a Sra. Eng.a Anabela lhe tinha questionado. —-------------------—

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

com exceção das votações da ata que foi a de braço no ar, nos termos do disposto no

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

mim, , que a redigi e

subscrevi ~-—--— — ~----~ — —

SC1LR RoguçP flsn~ v v~
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