
Assembleia Municipal do Nordeste

ATA N.° 9

---Aos dezassete dias do mês de abril 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 de Medeiros,

André Luís dos Reis, João de Deus Furtado Amaral, Sara Raquel Mendonça de

Sousa, Nemésia de Jesus Silva Medeiros, 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, Carlos Alberto de Sousa

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

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

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

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

Salga. — — — — —---- —-— ——

---Faltaram os membros Srs. Paulo Jorge de MeIo Soares e Jorge Miguel Cabral

Lopes. —-—- — —----- —--------------- —

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

Luís Dutra Borges. — — ——-- —-—-------— — —

---Os Srs. Vereadores Luís Jorge Borges Fernandes e Marco Paulo Rebelo Mourão

não estiveram presentes na sessão, por motivos de doença e gozo de férias,

respetivamente. — — — — — — —--—

—-Secretariaram a sessão as Sras. Maria Serafina da Silveira Raposo Medeiros e Sara
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Raquel Mendonça de Sousa, 1 •a e 2~a secretárias da Mesa da Assembleia Municipal,

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.-------------------

— — ANTES DA ORDEM DO DIA — —

---ATA DA SESSÃO ANTERIOR — — — —

---Foi dispensada a leitura da ata da sessão ordinária do dia catorze de fevereiro

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

árgão. —---—------------- —---- —---— —---— —

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

---CORRESPONDÊNCIA - —------------- -

---1. Oficio número seiscentos trinta e quatro, de nove de abril corrente, da Câmara

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

meses de janeiro, fevereiro e março do corrente ano. —---— —-----------

---VOTO DE CONGRATULAÇÃO —----- -

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

Municipal, foi apresentado à Mesa deste Órgão, pelo Grupo do Partido Social

Democrata, o Voto de Congratulação que a seguir se transcreve:--— —

—-“Achada Futebol Clube — Conquista campeonato de São Miguel, Iniciados,

Futsal----—-— — — —--— —

—-“No passado dia 14 de abril de 2019, a equipa de Iniciados do Achada FC

conquistou o Campeonato de Futsal de São Miguel do seu escalão, trazendo para a

Achada e para o Nordeste mais um importante troféu, juntando-o à Taça de Honra

conquistada no início do ano. — —----—-----— — —

—-Esta série de conquistas demonstra inequivocamente a qualidade do trabalho e

consequente aprendizagem que estão a ser implementados neste clube, as quais vêm

juntar-se aos troféus já conquistados anteriormente pelo esca ão Benjamins e pelo
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!escalâo principal, totalizando o Achada FC, no seu espólio, 2 taças de São Miguel, 3

Taças de Honra e 3 Campeonatos de São Miguel nos diversos escalões.

---Desta forma, os membros do Partido Social Democrata nesta Assembleia Municipal

apresentam e propõem à Assembleia Municipal este Voto de Louvor ao Achada

Futebol Clube, membros dos seus órgãos sociais, equipas técnicas, sócios em geral e

em particular aos atletas da sua equipa de iniciados, devendo ser dado conhecimento

do teor do mesmo aos familiares dos atletas, à Associação de Futebol de Ponta

Delgada, á Junta de Freguesia de Achada e à Assembleia de Freguesia de Achada

—-Colocado o Voto de Congratulação a votação foi o mesmo aprovado 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. Presidente da Junta de Freguesia de Lomba da Fazenda questionou se após

a sua deslocação à Lomba da Fazenda, no ano transato, tinha havido mais algum

desenvolvimento sobre a obra do Parque Infantil. —------------ — —

---Também observou de que existiam alguns arruamentos na sua freguesia que

necessitavam de intervenção, tendo destacado as Ruas da Vila Nova, das Almas e

Almas de Baixo, referindo ainda que, apesar de terem sido intervencionadas há cerca

de dois anos, verificava-se a existência de buracos nas mesmas, questionando se a

autarquia estava a trabalhar no assunto e quais as novidades sobre esta situação------

---Disse ainda ter sido interpelado por um empresário na área da restauração sobre

um valor em dívida referente aos anos de 2016 e 2017 e que até ao momento não foi

saldado, tendo questionado se havia algum desenvolvimento sobre o assunto.

---Seguidamente, interveio o Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro de

Nordestinho para alertar que a reparação do aqueduto do Baião a ser construído da

forma como está a ser feito irá prejudicar o terreno de um particular. —

---Referiu também que, no seguimento da colocação recentemente de alguns asfaltos

em arruamentos, o Sr. Presidente da Câmara tinha-lhe dito que a Rua do Geada

também iria ser contemplada, mas o que até ao momento se verificava era que a

mesma continuava por asfaltar. — — —-----—-
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---Relativamente à colocação de pessoal ao abrigo do programa Prosa disse saber

que o Sr. Presidente tinha afirmado que havia conversado com todas as Juntas de

Freguesia sobre a entrada desses ocupados, pelo que afirmou não ter sido contatado

sobre esse assunto.-------------- — — — — — —-

Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Achadinha questionou sobre o ponto de

situação da Rua do Burguete, dado que o estado de degradação da mesma está a

preocupar os respetivos moradores, dizendo que o assunto já tinha sido referenciado

por si na sessão deste Órgão e que também já tinha mandado alguns ofícios com vista

à respetiva reparação. Referiu ainda que com a passagem de viaturas pesadas com

madeira que está a ser cortada na freguesia a degradação do piso agravou-se,

dizendo que deveriam unir-se esforços no sentido da sua reparação, questionando

também se o Sr Presidente da Câmara tinha alguma solução para este assunto.

---Seguidamente interveio o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Achada para

questionar se a Comissão de Trânsito tinha sido ouvida relativamente à construção da

Rotunda das Amoreiras, observando ainda que a mesma não permitia a livre

circulação de trelas e veículos pesados ------------- —-----— —

---O Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Salga observou que o Parque Infantil da

freguesia já se encontra há cerca de seis ou sete anos sem qualquer equipamento,

perguntando se este ano ainda podia contar com a respetiva colocação. —----—

—-Relativamente ao projeto do caminho da freguesia disse que eram várias as dúvidas

que a população estava a levantar sobre o projeto, questionando se havia

possibilidade do Sr. Presidente da Câmara se deslocar à freguesia e fazer uma sessão

pública de esclarecimento sobre a matéria em questão.---- —

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

—-Quanto ao Parque Infantil da Lomba da Fazenda disse que neste momento estava a

decorrer o respetivo procedimento e prevendo-se a conclusão da obra no corrente

ano.——-— —--—--— —--—-----—----—-

—-Quanto à reparação dos arruamentos disse ser esta uma situação transversal a todo

o concelho, dizendo já ter sido feitas várias reparações, em diversas freguesias,

embora tenha consciência não serem as desejáveis, referindo que neste momento

estava a ser feito um levantamento em todo o concelho dos arruamentos a

Nordeste, 17 de abril de 2019

Página 4 de 31



A é

Assemb e a Municipal do Nordeste

necessitarem de melhoramentos, para perceber os respetivos orçamentos e assim

definir as prioridades das respetivas reparações. — —---

---Quanto ao pagamento de faturas na área da restauração, referiu que o assunto já

havia sido abordado neste órgão, esclarecendo que aguardava a decisão das

entidades competentes a quem foi enviado o mesmo, no entanto afirmou que, se a

decisão apontar no sentido da autarquia assumir o seu pagamento iria proceder em

conformidade-—---- —----- —----- — —

—-Relativamente ao aqueduto no Baião disse que iria inteirar-se do assunto junto dos

serviços para saber o que efetivamente se estava a passar e que posteriormente daria

conhecimento à Junta de Freguesia da solução encontrada para a resolução do

problema apontado. ——---- — — — — —

---No que concerne à Rua do Geada, reafirmou que a situação era idêntica a muitas

outras existentes no concelho, esclarecendo ainda que a autarquia não optou por

tapar os buracos, devido ao estado de degradação da mesma, pelo que informou que

ser este arruamento uma das prioridades a incluir no próximo procedimento de

colocação de asfalto. —--— —————— — — —--~

—-Quanto à colocação dos ocupados do Prosa disse não ter combinado nada com as

Juntas de Freguesia, referindo ainda sobre este assunto que apenas em conversa

com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Achada, este lhe tinha indicado quais

as pessoas a serem colocadas no referido programa, indicando também as pessoas

que reuniam as condições para tal. Ainda sobre este assunto e em relação a São

Pedro de Nordestinho isso não tinha acontecido, porque o Sr. Presidente da Junta de

Freguesia não lhe tinha questionado nada sobre o assunto.-—— —

---Realçou também que as Juntas de Freguesia tinham toda a autonomia para decidir

sobre o assunto em questão, tendo apenas sugerido que, para aligeiramento dos

processos, as Junta de Freguesia poderiam indicar quais as pessoas que iriam

integrar no programa evitando assim a Câmara Municipal colocar as mesmas pessoas

e depois ter que proceder à substituição das mesmas. —

---Em relação ao caminho do Burguete na Achadinha referiu tratar-se de um assunto

que se arrastava há muito tempo, assim como a Rua de São João em Santo António

de Nordestinho, dizendo ter conhecimento desta situaçao. Sobre o assunto informou

ainda que já estava agendada uma reunião com a entidade responsável por aquela via

Nordeste, lide abril de 2019

Página 5 de 31



Assembleia Municipal do Nordeste

e que quando tivesse algum resultado daria conhecimento à Junta de freguesia da

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

---Relativamente à rotunda em construção nas Amoreiras nesta Vila, informou tratar-se

de uma obra da responsabilidade do Governo Regional que, para a sua efetivação

solicitou a este Município a respetiva autorização, uma vez que a rotunda teria de

ocupar um pouco de uma via municipal. Disse ainda que também tinha recebido

algumas reclamações sobre a obra em questão tendo nesse sentido encetado

algumas diligências junto dos respetivos responsáveis com vista a clarificar o assunto.

---Informou ainda que, por altura das obras se tinha deslocado ao local, acompanhado

pelos restantes membros do executivo camarário, questionou o encarregado de obras

sobre algumas preocupações, assim como ouviu um casal ali residente. —

---Assim, nesse âmbito deu também a conhecer aos membros da Assembleia

Municipal que tinha sido realizada no local da obra uma reunião com a presença do

responsável da Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas, onde aquele

teve a oportunidade de informar os residentes das melhorias que iriam ocorrer por via

da aludida construção.-— —----------- —--- —--------- —---------

---O Sr. Presidente da Câmara, realçou ainda que aquando da conversa com o Sr.

Diretor Regional de Obras Públicas este lhe tinha mostrado um vídeo com uma trela a

circular na rotunda e que esta o tinha feito dentro da normalidade. Também lhe foi

referido pelo Sr. Diretor que o asfalto a aplicar no local iria ficar quase ao mesmo nível

do lancil permitindo assim as viaturas de grande dimensão galgar o mesmo, caso

necessário para a realização das respetivas manobras e que a zona empedrada

existente no local era precisamente para isso. —-—--—

---Ainda sobre a matéria em questão fez alusão à proposta apresentada pelos Srs.

Vereadores do Partido Socialista, a qual disse ter remetido a mesma para a Sra.

Secretária Regional dos Equipamentos e Obras Públicas, para que fossem prestados

os esclarecimentos necessários às dúvidas colocadas. —-----

---Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara leu o ofício da referida da Secretaria

Regional, no qual é esclarecido o seguinte, em relação à rotunda que aquele

departamento do Governo Regional está a levar a efeito nas Amoreiras, nesta Vila:

----1. As obras efetuadas na rede viária regional são projetadas com base em

parâmetros técnicos constantes no PDM, aplicáveis às vias municipais; —
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---2. O artigo 4.° da Portaria n.° 1532/2008, de 29 de dezembro, mencionado na

Proposta apresentada pelos vereadores do Partido Socialista apesar de referir que as

vias têm um raio mínimo de 11 metros, tal disposição normativa, aplica-se a vias de

acesso a edifícios e não à situação em análise; —---- —

—-3. Não existe dimensão mínima legal obrigatória para o Diâmetro de Círculo Inscrito

(DCI)/rotunda. Esta dimensão é definida em função do espaço disponível e do volume

de tráfego pesado. Há, assim que garantir condições geométricas para salvaguardar a

zona de varrimento dos veículos pesados, já devidamente testada com a passagem de

veículos pesados de quatro rodados e veículos pesados com trela;—---—- —

---4. A rotunda em causa possui uma ilha central de nível, com raio de 4,SOm, dos

quais 1,20 m são galgáveis para veículos pesados, e uma faixa de rodagem composta

por uma única via de 6,60 m de largura; —---------- — —--- — —

---5. Atualmente, a materialização do anel central é feita em área verde para evitar

galgamento descontrolado, evitar excesso de velocidade e, ainda, obrigar a deflexão

em segurança e proporcionar adequado enquadramento paisagístico;

---6. De referir, ainda, que a rotunda será devidamente sinalizada. —-----------

---Face ao exposto, aquele Departamento do Govemo Regional dos Açores informou

ainda que manterá os raios de curvatura inicialmente previstos em proposta enviada à

Câmara Municipal do Nordeste e aprovada por esta, estando disponível para qualquer

esclarecimento adicional. — — —----- —----

---Esclareceu também que não foi pedido nenhum parecer à Comissão de Trânsito

deste Concelho, em virtude de se tratar de uma obra do Governo Regional e nada ter

avercomoPDM. — — — —----—------------ —

—-Seguidamente, interveio a Sra. EngY Anabela Isidoro para referir que era importante

que a obra ficasse nas devidas condições e, para salvaguarda de todos e ainda para

que pudessem sair desta sessão com o sentido de dever cumprido questionou se, a

Comissão de Trânsito concelhia não teria que ser ouvida e ainda se estava garantida a

livre circulação dos veículos de emergência, dizendo ser importante esclarecer este

assunto. —--------------- —

---Em resposta, o Sr. Presidente da

tecnicamente pela Secretaria Regional

habituada a casos desta natureza e a
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salientando ainda que disponham de equipamentos e meios técnicos em quantidade e

qualidade superior aos do município, afirmando também que sobre o assunto os

serviços da autarquia prestaram um esclarecimento que vai de encontro ao parecer da

referidaSecretaria— —------— — —---- —

---Disse ainda que estava disponível para qualquer reclamação sobre esse assunto,

mas devidamente fundamentada, uma vez que a apresentada pelos Srs. Vereadores

do Partido Socialista foi desmontada pelos técnicos da Secretaria Regional, afirmando

que acreditava que ao nível em que a situação foi colocada, a mesma tinha sido

respondida com toda a seriedade e com a devida fundamentação técnica. Atendendo

também aos vídeos apresentados, nomeadamente de viaturas pesadas e com trela a

circular no local e a colocação do asfalto ao nível do lancil disse que quando a obra

ficasse concluída as pessoas iriam perceber que a mesma estava bem feita. —

---Referiu novamente que a Comissão de Trânsito não foi reunida por se tratar de uma

obra do Governo Regional, que apenas solicitou autorização a este Município para a

sua construção porque houve necessidade de ocupar um pequeno espaço da via

municipaL------- —--—- — —------------ —-—---------- —

---No que concerne ao Parque Infantil da Salga, informou que já se tinha dado início

do respetivo levantamento para realização do procedimento de colocação do

equipamento em falta no espaço, prevendo-se que o assunto fique concluído até final

docorrenteano. — —------------- —---------------

—-Quanto ao arruamento da Salga disse que a autarquia estava a trabalhar nesse

sentido e que iria ponderar uma deslocação à freguesia para prestar os

esclarecimentos necessários.—--— —--—----— —

---O Sr. Presidente da Câmara aproveitou ainda a ocasião para dar conhecer aos

membros deste órgâo que a Câmara Municipal do Nordeste recebeu, a 11 de abril

corrente, os resultados da VI Edição do Bloom Consulting . Este trabalho avaliou os

308 concelhos do país, sob vários parâmetros, ao longo de um ano.

-—No ano de 2018, muito bom para o turismo e negócios em quase todo o país, o

concelho do Nordeste obteve valores considerados muito bons pela empresa e teve

um desempenho classificado com excelente, realçando-se o facto de, no período

analisado, o Nordeste ter subido cerca de 335 no parâmetro de destino turístico,

subindo vinte e uma posições a nível nacional e onze posições a nível regional.—-—-—
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---Pelos resultados obtidos, o Município do Nordeste receberá um prémio com a

inscrição “Marca Estrela da Região dos Açores”. —-----

—-Um facto realçado neste estudo é o de os nossos visitantes procurarem o nosso

concelho em 1? lugar pela restauração, em 2.° lugar pelas atividades turísticas e em

último lugar pelo alojamento.-------- —------- —---- — —

---Relativamente à altura do ano em que o Nordeste é mais procurado, os meses de

verão são os que apresentam maior pico. Novembro e dezembro são os meses com

mais baixo nível de procura, sendo esta retomada a partir de janeiro e com tendência

a crescer nos meses de março, abril e maio.— — — ——-----—------—

—-Na distribuição pelos parâmetros “Negócios, Visitar e Viver”, cerca de 90% das

procuras são para visita turística e os restantes cerca de 10% têm interesse em

conhecer o concelho para viver. —--— — — —

—-Após o Sr. Presidente da Câmara ter concluído a sua intervenção, Sr. Vereador

Carlos Mendonça pediu a palavra para fazer uma correção sobre a proposta

apresentada na Câmara Municipal pelos Vereadores do Partido Socialista, tendo o Sr.

Presidente da Câmara respondido que não lhe dava a palavra.----—-—---

---Seguidamente, o Sr. Vereador Luis Dutra pediu também a palavra e a mesma foi

igualmente negada pelo Sr. Presidente da Câmara.——--------—

—-Perante o sucedido, a Sra. EngY Anabela pediu a palavra para dizer que estávamos

na casa da democracia em que todos tinham o direito de falar e de expressar as suas

ideias, pelo que lamentava profundamente o facto do Sr. Vereador Carlos Mendonça

ter pedido a palavra e o Sr. Presidente da Câmara não a ter dado, dizendo que isso já

tinha acontecido em situações anteriores.— — —————— —

—-Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara disse que realmente era a casa da

democracia, mas que havia um regimento a cumprir, afirmando que fazia parte deste

árgão há vários anos e que no passado por diversas vezes os Srs. Vereadores

Rogério Frias e Sara Sousa pediram a palavra e a mesma foi-lhes negada,

acrescentado que os Srs. Vereadores do Partido Socialista tiveram a oportunidade de,

na reunião da Câmara Municipal de esclarecer o assunto da rotunda.-—-

---A Sra. Eng.a Anabela Isidoro respondeu que os membros do órgão deliberativo não

tinham conhecimento do que se passava nas reuniões da Câmara Municipal e em

relação à afirmação do Sr. Presidente da Câmara sobre o uso da palavra, disse que
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nunca foi negada a palavra ao Sr. Vereador Rogério Frias e isso mesmo se poderia

confirmar nas atas das sessões. —-------- — — —----——--

---O Sr. Presidente da Câmara retorquiu, dizendo que era muito triste verificar que

quando estava esclarecer assuntos importantes, os Srs. Vereadores do Partido

Socialista “tinham sorrisos cínicos e atitudes menos próprias e provocatórias” nas

reuniões, dizendo ser era uma falta de respeito perante todos os presentes.---------—---

---O Sr. Vereador Luís Dutra pediu novamente a palavra ao Sr. Presidente da Câmara,

tendo este respondido que já tinha dito que não lhe dava a palavra. — —

—-Seguidamente, O Sr. Vereador Carlos Mendonça pediu novamente a palavra para

defesa da honra, tendo o Sr. Presidente da Assembleia Municipal respondido que

ninguém lhe tinha ofendido a honra. O Sr. Vereador Carlos Mendonça disse que lhe

ofenderam a honra ao dizer que no passado não tinha sido dada a palavra ao então

Vereador Rogério Frias, dizendo ser mentira as afirmações do Sr. Presidente de

Câmara. Aproveitou também para explicar que tinha pedido a palavra simplesmente

para corrigir um erro do Sr. Presidente de Câmara, nomeadamente que, os Srs.

Vereadores do Partido Socialista tinham apresentado um documento para que se

diligenciasse sobre a correção da obra e não uma reclamação, como foi referido pelo

Sr. Presidente da Câmara.—-— — —

ORDEM DODIA----- —----

---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 órgâo, através do ofício número seiscentos

trinta e cinco, de nove abril 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. — — — —----- ——-- —----~

Nordeste, 17 de abril de 2019 —
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— —---— ATIVIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL

---Obras — — —--- —

• ---Empreitada de Ampliação do Parque de Estacionamento e Criação de Acessos na

‘Escola Básica e Secundária de Nordeste no Âmbito da Obra de Pavimentação de

Arruamentos e Vias do Concelho (Vila Nordeste).-—-————~—-———

---Empreitada de Beneficiação da Canada do Cinzeiro/Simão na localidade da Lomba

da Pedreira, no Âmbito da Pavimentação de Arruamentos e Vias do Concelho (Lomba

da Pedreira).— ——------- — ——----—--~ —--——

—-Empreitada de Reabilitação do Muro de Suporte de Terra sito na Rua da Lomba,

Lugar da Pedreira, Freguesia de Nordeste no Âmbito da Pavimentação de

Arruamentos e Vias do Concelho (Lomba da Pedreira).—---—----——-—------— —

---Empreitada de Beneficiação e Pintura da Cobertura do Edifício pertencente à

Câmara Municipal sito na Estrada Regional, no lugar de Feteira Grande, na freguesia

de Santana, no Âmbito da Obra de Recuperação de Habitação Fechada e/ou

Degradada-— ——-—————---------------——-—-- ——--————-—————

—-Pinturas das instalações sanitárias, quarto de arrumos e portões do Miradouro da

Ponta do Sossego.----—-———————-———-— ——--—————-—--—--

—-Manutenção e pinturas na Hospedaria São Jorge.— —

—-Reparação das instalações sanitárias e chuveiros da Boca da Ribeira.———-———-——

---Substituição de candeeiros no Jardim De Trás da Câmara Municipal.

—-Reparação das estufas.———--—--—---———-— ——-- — ——--

—-Reparação de máquinas e viaturas, incluindo as respetivas pinturas.

-—Reparação de aqueduto no Baiâo, S. Pedro de Nordestinho. — —

---Reparação do portão da Cascalheira em Santo António de Nordestinho.

-—Pinturas dos gradeamentos da Ribeira dos Caldeirões.— ———

—-Reparação das instalações sanitárias da Salga. —------——---— —---------

---Colocação de asfalto em vários armamentos.-— —----— —----

—-Podas e limpezas no concelho. — —

---Manutenção de jardins e espaços verdes em todo o concelho. —

—-Aquisição de Bens e Serviços —

---Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Levantamento Topográfico

Georreferênciado para o Projeto de Reabilitação do Jardim da Rua do Parque, Vila de

Nordeste, 17 de abril de 2019
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Nordeste.------- — —--— ——-------------

---Consulta Prévia para a Execução da Empreitada de Ampliação do Parque de

Estacionamento e Criação de Acessos na escola Básica e Secundária de Nordeste no

âmbito da Obra de Pavimentação de Arruamentos e Vias do Concelho. —

---Ajuste Direto para Aluguer de Autocarros com Condutor para as Atividades

Promovidas e Organizadas pelo Município de Nordeste.--------—----- — —----

—-Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Retelho e Reparação

das Coberturas das Escolas do Ensino Básico do Concelho. —------------------

---Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Alojamento do Website e

Contas de E-mail do Município de Nordeste. — —

—-Ajuste Direto para Aquisição de Material de Jardinagem para os Serviços de

Armazém do Município de Nordeste.---—---------------------—- —-----— —-

---Ajuste Direto para Aquisição de Material de Limpeza para o Município de Nordeste.--

---Consulta Prévia para Fornecimento Continuo de Materiais para os Serviços de

Armazém do Município de Nordeste. — —-------—--------- —---- —

—-Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Reparação de Avaria

Elétrica e Derrame de Combustível da Viatura Citroen Berlingo 51-53-RH.---------

---Empreitada de Beneficiação e Pintura da Cobertura do Edifício pertencente à

Câmara Municipal sito na Estrada Regional, no lugar de Feteira Grande, na freguesia

de Santana, no Âmbito da Obra de Recuperação de Habitação Fechada e/ou

Degradada.—----------- —------------------------ — — —

---Ajuste Direto para Aquisição de Material de Proteção para o Município de Nordeste.-

---Ajuste Direto Simplificado para Construção de muro na rua da Lomba, freguesia de

Nordeste, no âmbito da pavimentação de arruamentos e vias do Concelho.

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

Trabalho para os Programas Ocupacionais SEI, CTTS e FIOS. —

---Ajuste Direto para Aquisição de Material para a Oficina Mecânica do Município de

Nordeste.----— — —— — ——-- —

---Ajuste Direto Simplificado para Reparação do Moto Soldador da Oficina Mecânica

deste Município. — — — —

---Ajuste Direto Simplificado para Aplicação de Transformadores e Pontes

Retificadoras nos Semáforos usados no Caminho da Boca da Ribeira.
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---Ajuste Direto Simplificado para Reparação de Carregador de Baterias da Oficina

Mecânica deste Município. — —-----------——

—-Ajuste Direto para Aquisição e Montagem de Equipamento para Conservação e

Reparação da Fonte Luminosa, sita á Rua Debaixo da Ponte, Vila de Nordeste.

—-Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Animação e Sonorização

dos Festejos de Carnaval.------—--—-------- —--- — — —

—-Ajuste direto simplificado para prestação de serviços para ensaios para deteção de

presença de amianto nas coberturas de sete edifícios pertencentes a este município e

apresentação do respetivo relatório.—-—------—-—---— —-—--------

---Ajuste Direto para Aquisição de Material de Pintura para os Serviços de Armazém

do Município de Nordeste. — —-—---- —--— —

---Ajuste Direto para Aquisição de Pneus para as Viaturas pertencentes ao Município

de Nordeste.—-—-----— — ——---—--—---— ———-- —

---Consulta Prévia para Aquisição de Material Elétrico para os Serviços de Armazém

do Município de Nordeste.——————-——-— — —————————

—-Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Amolar os Jogos de

Lâminas da Carpintaria deste Município.-— — — —--------—

—-Consulta Prévia para a Execução da Empreitada de Beneficiação da Moradia sita á

Rua da Boavista, n.° 28, Santo António de Nordestinho no âmbito da Obra de

Recuperação de Habitação Fechada e/ou Degradada.—---— —------—

—-Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Realização de Vídeo

Promocional e Fotografias para Divulgação do Concelho na Bolsa de Turismo de

Lisboa.----—---— —-—- — —---------— —-— —--—

---Ajuste Direto Simplificado para Execução da Empreitada de Beneficiação da

Canada do Cinzeiro/Simão na Freguesia da Lomba da Pedreira, no Âmbito da

Pavimentação de Arruamentos e Vias do Concelho.— —-------——-----—

—-Consulta Prévia para Locação de máquinas e viaturas incluindo operador/motorista

para o ano 2019.—-— ——-— —--------

---Ajuste Direto Simplificado Prestação de Serviços para Levantamento Topográfico do

Parque de Campismo Localizado na Boca da Ribeira na Vila de Nordeste. —

—-Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Pintura e Reparação do

Teto da Viatura Fiat 86-Pl-63.—-————— — — —
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---Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Publicidade no Guia

Azores RaIlye 2019 —---— — — —

—-Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Validação do Plano de

Segurança e Saúde e Coordenação de Segurança da Empreitada de Construção de

uma Ciclovia na Avenida El Rei D. Manuel 1, Vila de Nordest.— —-------—-

—-Consulta Prévia para Aquisição de Duas Viaturas para os Serviços Técnicos de

Obras entregando uma com Retoma.-------- — —----- —---—

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

Trabalho para os Programas Ocupacionais — Prosa, Estagiar T — L, CTTS e Reativar

+—-------—----------— — —----—- — —------ — —

---Ajuste Direto Simplificado para Aluguer de Empilhadora (Monta Cargas) para o

Município de Nordeste durante o ano de 2019.—------- — —

---Consulta prévia para locação de: máquina giratória com: Balde, Martelo, Pequena;

Autobetoneira; Conjunto Industrial com Condutores durante o ano de 2019.——--—---—--

---Consulta Prévia para Aquisição e Montagem de Luzes LED no Centro Histórico da

VNadeNordeste. —---- —-—--— —----—--— —-----

—-Ajuste Direto Simplificado para Aluguer de Viatura com Plataforma Elevatória com

Condutor para Montagem e Desmontagem das Decorações Luminosas das Festas de

Nordeste e Época Natalícia. —-----------—---------—---- — —------- —

---Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Reparar a Lona do Palco

Grande Pertencente ao Município de Nordeste — —-—

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

Beberete para a Matiné Musical promovido pelo Município de Nordeste.---—--—-----

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

---No dia 2 de março, o Centro Desportivo e Recreativo do Concelho do Nordeste, em

parceria com o município e a Junta de Freguesia da Algarvia, organizou o 1 Torneio de

Voleibol 6x6 — NordesteVolei, no Campo de Jogos da Algarvia. Com a presença de 5

equipas e mais de 35 participantes foram realizados 10 jogos. O evento foi sugerido

pela Junta de Freguesia da Algarvia e incluída pelo centro no plano de 2019. É prática

do centro, anualmente, auscultar as juntas de freguesia e instituições locais na

tentativa de percecionar se é possível colocar em prática algumas das suas propostas.

Nesta primeira edição, as equipas participantes foram todas locais, constituídas por
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alunos que frequentam a Escola Básica e Secundária de Nordeste, professores desta

escola e outros elementos da comunidade que se associaram para a constituição de

equipas. —-— — —-------- — —

—-A 9 de março, o CDRCN e o município dinamizaram o II Torneio de Futsal Feminino

5x5, no pavilhão da Escola Básica e Secundária do Nordeste. O torneio teve a sua ?

edição no ano anterior, contanto igualmente com 6 equipas mas com um número

maior de participantes este ano. Com a presença de 6 equipas e cerca de 55

participantes, realizaram-se 11 jogos com a participação de equipas locais,

constituídas por alunas que frequentam a Escola Básica e Secundária de Nordeste,

pela comunidade local, que se associou para a constituição de equipas, pela equipa

de Nossa Senhora da Luz — Pedreira, das Lombeiras — Lomba da Maia, e pela Ribeira

Grande — Joias, cuja participação foi muito bem recebida. O Torneio Futsal Feminino

5x5 tinha como intuito a prática da atividade física através de uma modalidade que tem

vindo a motivar muitos participantes do nosso concelho, mas também a promoção de

uma atividade especificamente direcionada para o género feminino. —

—-O CDRCN organizou um passeio de bicicleta entre a Pedreira e a Salga. Marcaram

presença no passeio 17 participantes, de diferentes idades, entre os 14 e os 45 anos,

e a participação de um elemento feminino. Embora feito maioritariamente pela estrada

regional, foram contempladas paragens nos locais de maior interesse paisagístico e

turístico, nomeadamente, nos miradouros, na Ribeira dos Caldeirões, no centro da Vila

do Nordeste e inclusive no centro de algumas freguesias. —---------------

---Em março, o Centro Desportivo e o município promoveram mais uma atividade

desportiva, desta vez, Canyoning, Slide, BTT, Rapei e Caminhada, no Parque da

Ribeira dos Caldeirões. A atividade contou com a participação de 65 pessoas, entre

estas, muita gente do Nordeste, pessoas de outros concelhos e até algum turismo

que, de passeio pelo parque, aproveitou para participar no Slide e no Rappel. A

organização teve um feedback muito positivo do evento e da organização do mesmo.-

---O município apoiou o projeto “Sentir a Liberdade com o Futebol” lançado pela

Associação de Futebol de Ponta Delgada. O projeto tem por objetivo dotar o

polidesportivo do Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada de um relvado sintético

para a prática qualitativa do futebol, condição que o atual polidesportivo não

apresenta. O orçamento global do projeto é de € 25.000,00 e está prevista a sua
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implementação no presente ano e a Câmara Municipal atribui para o efeito um apoio

no montante de € 1.000,00.— — —---- —

---O município voltou a apostar na matiné e no baile de Carnaval, realizados na sede

do concelho. O baile teve acesso gratuito, animado pela banda Blackout e pelo artista

de dança (di) Pedro Almeida. A tenda deste ano foi aumentada, de modo a oferecer

uma zona com mesas para aqueles que gostam de levar o seu farnel. Voltaram a estar

presentes no recinto três bares do concelho, por proposta do município, com o objetivo
de apoiar o comércio local. Este ano voltou a haver matiné de Carnaval para os mais

pequenos. Mesmo com mau tempo, foram muitos os meninos e meninas que

assistiram ao espetáculo do mágico, brincaram nos pula-pula, maquilharam-se para o

Carnaval, dançaram ao som do dj Alien —------------- —--------

---A 6 de março realizou-se o 2.° Convívio Nordeste Sênior, após o Camaval, como no

ano anterior, e novamente com uma participação de cerca de 130 idosos. Este ano, a

promoção das atividades recreativas, rítmicas, desportivas e lúdicas ficaram ao

cuidado da Terapeuta do Riso Délia Oliveira e da professora de zumba Marluci Bellini,

que se encontra a residir no concelho. O convívio envolveu a colaboração ativa do

gabinete de serviço social do município e das funcionárias do centro de convívio da

Santa Casa da Misericórdia do Nordeste e da sua coordenadora, para além de alguns

visitantes, que compareceram para assistir ãs atividades que estavam a ser

desenvolvidas. O convívio teve o objetivo de promover a atividade física, a adoção de

hábitos de vida saudável e o convívio e a interação social com a comunidade. Com a

promoção deste convívio conseguiu-se. Igualmente, combater um dos maiores

problemas da população mais idosa e que se prende com o isolamento, alguma

solidão e uma vida muito pouco ativa. —--- —-------— —

---A Câmara Municipal do Nordeste promoveu uma Masterclass de clarinete para os

músicos das três filarmónicas do concelho, dirigida pelo prof Tiago Abrantes, do

Conservatório de Música do Porto. A Masterciass, de dois dias, a 9 e 10 de março,

encerrou com um concerto no Centro Municipal de Atividades Culturais e aberto ao

público. A iniciativa da formação partiu das próprias filarmónicas com a finalidade de

enriquecer o conhecimento e a qualidade musical dos elementos que as integram.

---O Município do Nordeste lança este ano um programa cultural de animação das

tardes de domingo e feriados da sede do concelho. A Matiné Musica4 nome dado ao
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evento, arranca com as filarmónicas do concelho, estando agendada uma matiná para

este mês de abril e as restantes para o mês de maio, todas com inicio pelas 15h00 no

Jardim do Município. A Filarmónica Imaculada Conceição, da Lomba da Fazenda, abre

o evento, a 7 de abril, seguida da Filarmónica Eco Edificante, da Vila do Nordeste, no

feriado de 1 de Maio, sendo este concerto também comemorativo do aniversário da

banda (celebrado a 23 de abril). A Filarmónica Estrela do Oriente, da freguesia da

Algarvia, encerra as matiné.s programadas para estes meses de primavera, estando a

sua atuação agendada para o domingo de 12 de maio.------------- — —-—--

---Realização no Nordeste, no dia 18 de março, o Fórum Anual da Carta Europeia de

Turismo Sustentável nas Terras do Priolo. Os empresários associados, que detêm a

Marca Priolo, nos concelhos do Nordeste e da Povoação, estiveram presentes no

fórum para conhecer as ações desenvolvidas pelas entidades parceiras ao longo de

2018, propor melhoramentos e priorizar as atividades que estão previstas desenvolver

até ao final do projeto. Alguns empresários do Nordeste consideram que a criação de

uma boa rede de trilhos é uma prioridade para o Nordeste, tendo-o proposto município

do Nordeste como parceiro da Carta. No fórum foi apresentado a nova página

eletrónica das Terras do Priolo e alguns empresários renovaram ou assinaram a

Marca Priolo. —----------- — — —----—-- ——-----—-

---Em março, realizou-se mais uma atividade para pessoas com necessidades

especiais, participada por 73 inscritos dos diferentes Centros de Atividades

Ocupacionais da ilha (CAO da Povoação, Seara do Trigo, APACDAA, Vila Franca do

Campo, e Amizade 2000), acompanhados por cerca de 15 técnicos. O evento contou

com a participação da Terapeuta do Riso Délia Oliveira e da professora de Zumba

Marluci Bellini, que bastante animaram a manhã destes utentes e técnicos. O evento

Atividades Desportivas e Recreativas para Populações Especiais tinha como objetivo a

promoção da atividade física, mas também o convívio e a interação social entre estes

grupos de utentes com necessidades tão específicas, bem como dos técnicos e

auxiliares que desenvolvem a sua atividade profissional nestas instituições.

---O Nordeste voltou à maior feira de turismo do país, durante 5 dias, entre 13 e 17 de

março, que se realiza anualmente em Lisboa. Dos 2000 brindes de divulgação que o

município do Nordeste levou não restou nenhum e mais houvesse. O destino Açores

continua a ser muito procurado pelo turista nacional, que aproveita esta feira para
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conhecer melhor a região. O município convidou a Casa de Trabalho a estar presente

no seu espaço de divulgação da oferta turística do concelho, tendo convidado também

empresários do alojamento rural, do desporto de natureza, assim como a SPEA, a

juntar-se à promoção do Nordeste. Os empresários e a SPEA puderam fazer uma

comunicação no pavilhão dos Açores, o qual este ano incluiu os 19 municípios, O

balanço da participação do município do Nordeste é positivo, tendo a participação

deste ano sido realizada através da Associação de Municípios da Região Autónoma

dos Açores. O presidente e o vereador da cultura e desporto do município estiveram

presentes em alguns dias da feira, sobretudo para a abertura oficial do pavilhão dos

Açores, e para trocar impressões com os vários operadores turísticos, dos Açores e

não só, que têm um peso muito significativo na escolha e na venda dos destinos.

---O município colaborou com a Rede Regional de Bibliotecas Escolares, no âmbito do

protocolo de colaboração celebrado com esta entidade, nas despesas relativas à

sessão de apresentação da leitura encenada da recente obra do Plano Regional de

Leitura levado a efeito pela escritora Sónia Sousa. A sessão realizou-se em janeiro, no

Centro Municipal, para os alunos do 10 ciclo. O município colaborou também na

cedência do transporte dos alunos para a sessão das escolas do 1.0 ciclo da Salga, da

Achadinha e da Algarvia. A atividade contribuiu para o enriquecimento curricular dos

alunos do 1° ciclo deste concelho em prol do sucesso educativo.--------------------—-------

—-O Clube do Pequeno Almoço chegou a 100 alunos do pré-escolar do Nordeste em

finais do mês de fevereiro. Os alunos do pré-escolar da EBJI de Nordeste foram os

primeiros a ter um pequeno-almoço saudável, e o município esteve presente, assim

como alguns encarregados de educação, os professores, os auxiliares da escola e a

Unidade de Saúde de Ilha através do Centro de Saúde. O pequeno-almoço foi

oferecido pelo município e contou com a organização do Centro de Saúde e da Escola

Básica e Secundária de Nordeste.--------- —--- — —

---O mês de abril é dedicado à Prevenção contra os maus tratos infantis. A CPCJ

Nordeste, com a colaboração do município promoveu algumas atividades na escola

sobre o tema. A apresentação da história do “Laço Azul”, atividades alusivas ao tema

e a distribuição do calendário dos afetos são algumas das atividades a desenvolver.--—

---Foi com muita satisfação que o município tomou conhecimento da atribuição ao

escritor João de Meio da Medalha de Mérito Cultural, pelo Ministério da Cultura, no
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passado mês de março, tendo o município endereçado ao escritor João a felicitá-lo

pelo referido reconhecimento —---- — — —---— —

---A câmara municipal atribuiu, em fevereiro último, mais cerca de 30 cartões sociais,

designados de “Cartão Dar Vida aos Anos”. Todos os cidadãos residentes no concelho

do Nordeste, com 65 anos, independentemente da sua situação financeira podem ter

acesso ao Cartão Municipal “Dar Vida aos Anos”, sendo as regalias a atribuir de

acordo com os rendimentos auferidos por cada beneficiário — —

---No primeiro trimestre do ano, o município apoiou mais algumas famílias ao abrigo do

Regulamento do Fundo Municipal de Emergência e na sequência de processo

instruído pelo gabinete de serviço social da autarquia e aprovação pela câmara.

---No último trimestre, o município apoiou, por deliberação unanime, mais famílias na

habitação. Na maioria dos casos, a colaboração do município destinou-se a

complementar o apoio atribuído pela Direção Regional da Habitação, quando se

verifica não ser suficiente para a conclusão da obra. Outros apoios são diretos da

autarquia, tendo em vista obras de melhoria das habitações que são consideradas

essenciais ás condições de habitabilidade dos agregados. —

----Ao abrigo do incentivo à natalidade, mais famílias recorreram ao apoio prestado

pela autarquia, variando o subsídio entre os €200,00 e os € 300,00.---—-—-———--

---O apoio de € 300,00 para os agregados familiares com o primeiro e/ou segundo

escalão do abono de família; 300,00 para os agregados familiares com três ou mais

filhos independentemente do escalão que lhe for atribuído, e € 200,00 para os

agregados familiares com o terceiro escalão de abono de família. Os requerentes cuja

situação económico-financeira do seu agregado familiar não se enquadre no

estipulado anteriormente têm direito a um apoio, cujo valor não deverá ultrapassar a

quantiade€50,00.--—-------- — — — —---- —

---O ajardinamento de alguns espaços públicos com plantas originárias dos Açores

(que ainda se mantêm em várias zonas do concelho do Nordeste, sobretudo de

montanha mas também de costa) é um compromisso assumido pelo municipio como

parceiro da Carta Europeia de Turismo Sustentável (galardão da EU que distingue o

Nordeste pelas boas práticas ambientais). No primeiro dia da primavera, a 20 de

março, a câmara municipal ajardinou com plantas endémicas a zona envolvente à Rua

Dr. João Rosco Mota Amaral, no Largo do Jogo da Choca, na sede do concelho. Em
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parceria com a Junta de Freguesia da Lomba da Fazenda, procedeu-se também à

replantação do Parque Endémico, mais conhecido por Pelado, na freguesia da Lomba

da Fazenda. Esta iniciativa contou com a importante colaboração dos Serviços

Florestais do Nordeste e da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) na

cedência das plantas que são produzidas nos seus viveiros. —------— —

---A câmara municipal está a trabalhar na melhoria da sinalização turística de todo o

concelho. Alguma sinalização será substituida, outra será renovada, e pontos

turísticos que não tinham sinalização ou que a mesma não era a melhor serão

sinalizados, O levantamento foi feito no mês de fevereiro e a colocação da sinalização

está agendada para breve. A câmara pretende com esta melhoria contribuir para a

correta orientação do turismo que visita o concelho e também valorizar e dar a

conhecer toda a oferta turística existente, sem deixar de fora nenhuma freguesia e

lugares que tenham não só oferta turística como serviços. —----—--------

— — —SITUAÇÃO FINANCEIRA — — —

—-No que respeita à situação financeira do município, as dívidas a terceiros em 09-04 -

2019 totalizam o valor de € 32.326,18, a instituições de crédito perfazem o total de €

15.241.615,73 e ainda o valor de €35.550,75 referente à contribuição deste Município

noFAM.----- — —-— — —

— Dividas a Instituições de Créditos

— —-Anode2OlS ————--—- —

—-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€

— Anode2Ol9--— — —

---janeiro 15.259.229,93€

—-abril 15.241.615,73€

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

de tesouraria o valor existente é de €2.801.893,14. — —---—--

— ————PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES —

Nordeste, l7de abril de 2019

Página 20 de 31



— E’,

No

Assembleia Municipal do Nordeste

---1. Construção do Tâmega—--------------- — —---- — —

—-1.1. Ampliação e Beneficiação da Escola Básica e Integrada de Nordeste — —

---1.2. Valor da Ação/Recurso - € 365.85816; —----

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

—-2. Transporte Rodoviário de Mercadorias Andrade e Esposa, Lda; —

---2.1. Responsabilidade Civil;--—-— —------— —--— — —

---2.2. Valor da Ação -€23.801 ,20;—--— —-— —— —

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

---3. Caixa Geral de Depósitos-— —---—--—-————--— ——--

—-3.1. Responsabilidade Civil;--——-—----— ———--—-—————

—-3.2. Valor da Ação - € 7.547.924,70; —--— —--—---—--— —

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

—-4. Green Lince Hoteis & Resort, S.A.---——-- —-—- —--—-——— —-

—-4.1. Responsabilidade Civil;-—--— —----—----- —---—-----

—-4.2. Valor da Ação - € 1.142.841,57;—--—- — —--- —

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

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

—-Sobre o presente assunto, interveio a Sra. Eng.a Anabela Isidoro para referir que

nos termos da presente informação as disponibilidades existentes de acordo com o

resumo de tesouraria eram de € 2.801.893,14, realçando que no mandato anterior, o

PSD discordava da gestão do Partido Socialista, nomeadamente no que concerne aos

depósitos a prazo que em dois mil e dezassete rondava os € 947.093,00, onde diziam

que havia tanto dinheiro a prazo, quando havia tanto que fazer no Nordeste. Assim,

questionou o que pretendia o Município fazer com o referido valor que é muito superior

ao existente em dois mil e dezassete e sem qualquer aplicação.---------- —

—-Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara disse que a referida importância estava

guardada no banco, esclarecendo que como era do conhecimento de todos os

mandatos autárquicos eram de quatro anos e que não poderia esperar que ao fim de

um ano e meio de mandato fizesse grandes obras, porque no primeiro ano esteve a

avaliar os projetos do anterior executivo, pagando alguns e concluindo outros, estando

neste momento a preparar os procedimentos relativos ás suas intenções para avançar
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com as respetivas obras, em prol do desenvolvimento do concelho e das respetivas

empresas. — — —---------- —----------— — —

---APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DO MUNICIPIO DO NORDESTE REFERENTES AO ANO DE 2018— —

—-A Câmara Municipal, no uso da competência que lhe confere o artigo 33.°, ri.0 1

alínea 1) da Lei n.° 75/2013 de 12 de setembro, submeteu à apreciação e votação

deste Órgão os “Documentos de Prestação de Contas do Município, relativas ao

período que decorreu de um de janeiro a trinta e um de dezembro do ano transato.

—-À exceção dos documentos a seguir enunciados, que não foram elaborados por não

existir movimentos, todos os outros elencados no Anexo 1 da Resolução do Tribunal de

Contas n.° 4/2001, publicada no Diário da República, n.° 191, de 18 de agosto,

encontram-se integralmente elaborados, estiveram presentes nesta sessão, e ficarão

devidamente arquivados, e disponíveis para consulta quando para tal forem

solicitados: — — — —--—------------------

—-Mapa dos Subsídios obtidos; -——-----—--— —-----— —

---Mapa dos Ativos de Rendimento Fixo; —--—-----—--------— — —

---Mapa dos Ativos de Rendimento Variável; —

—-Mapas de Fundos de Maneio; ——---——---~---— —

—-Relação de emolumentos notariais e custas de execuções fiscais. — ——

—-Verificou-se que os documentos em apreciação acusavam na Receita Orçamental o

valor de € 15.794.216,24 (quinze milhões setecentos noventa e quatro mil duzentos e

dezasseis euros e vinte e quatro cêntimos) e na Despesa Orçamental o valor de €

15.072.017,28 (quinze milhões setenta e dois mil dezassete euros e vinte e oito

cêntimos).-—-— — —---—--— — —-----

—-No que concerne aos recebimentos das operações de tesouraria o valor apurado foi

de € 241.975,51 (duzentos quarenta e um mil novecentos setenta e cinco euros e

cinquenta e um cêntimos) e quanto aos pagamentos das operações de tesouraria o

valor foi de € 243.235,51 (duzentos quarenta e três mil duzentos trinta e cinco euros e

cinquenta e um cêntimos). O saldo da gerência anterior apresentava o montante de €

947.590,12 (novecentos quarenta e sete mil quinhentos e noventa euros e doze

cêntimos), sendo €931.133,81 (novecentos trinta e um mil cento e trinta e três euros e
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oitenta e um cêntimos) refente à execução orçamental e € 16.456,31 (dezasseis mil

quatrocentos cinquenta e seus euros e trinta e um cêntimos) a operações de

tesouraria, e o saldo para a gerência seguinte é de € 1.668.529,08 (um milhão

seiscentos sessenta e oito mil quinhentos vinte e nove euros e oito cêntimos), sendo €

1.653.332,77 (um milhão seiscentos cinquenta e três mil trezentos trinta e dois euros e

setenta e sete cêntimos) referente à execução orçamental e € 15.196,31 (quinze mil

cento e noventa e seis euros e trinta e um cêntimos) a operações de tesouraria.

---O resultado líquido positivo do exercício cifrou-se em €632.155,78 (seiscentos trinta

e dois mil cento e cinquenta e cinco euros e setenta e oito cêntimos), propõe-se que o

resultado líquido apurado para o exercício seja afeto a resultados transitados e que em

relação ao mesmo se proceda nos termos da nota 2 7.3 do POCAL, nomeadamente

ao reforço da conta 571 reservas legais no valor minino de 5% do resultado líquido do

exercício.-— —----------—----- —-—------------------------------ ——-- —

---O Inventário de Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais e respetiva avaliação do

ano de dois mil e dezoito encontram-se discriminados nos mapas próprios dos

documentos em apreciação. —----- —------------ — — —

—-Nos termos do disposto no artigo 77.° da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro,

acompanham ainda os documentos de prestação de contas, as certificações legais

das mesmas emitidas pelo auditor externo. —--- — — —----------- —

---O Sr. Presidente da Câmara interveio para referir que os documentos em

apreciação estavam muito percetíveis e que nos termos da certificação legal emitida

pelo Revisor Oficial de Contas, foram elaborados em cumprimento das normas do

POCAL. Realçou os excelentes resultados obtidos no ano em análise, nomeadamente

quanto aos graus de execução da receita e da despesa, o que demonstrava que havia

sido cumprido quase na íntegra o que se propuseram realizar.——-— —

---Fez ainda alusão ao resultado liquido do exercício que se cifrou em €632.155,78 e

o valor do saldo para a gerência seguinte foi de € 1.668.529,08, realçando também o

cumprimento integral do pagamento das dividas a fornecedores e instituições

bancárias e ainda o aumento da receita verificado no ano de dois mil e dezoito

comparativamente a dois mil e dezassete.— — —

---Após todos os esclarecimentos, o Sr. Presidente da Assembleia determinou que se

passasse à votação dos Documentos de Prestação de Contas do Município do
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Nordeste, referentes ao ano de dois mil e dezoito, conforme determina o artigo 25.°,

‘n.° 2 alínea 1) dajá referida Lei n.° 75/2013 de 12 de setembro, tendo os mesmos sido

aprovados por catorze votos a favor e oito abstenções, assim como a proposta de

aplicação do resultado líquido do exercício; —---- —

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

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

—-PROPOSTA DA 2? REVISÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O

ANO FINANCEIRO DE 2019 —----- — — —

---Presente a proposta da 2? Revisão das Grandes Opções do Plano deste Município

para o corrente ano no valor de € 1.653.332,77 (um milhão seiscentos cinquenta e três

mil trezentos trinta e dois euros e setenta e sete cêntimos), acompanhada do parecer

emitido pelo Fundo de Apoio Municipal, conforme determina a alínea b), do n.° 1 do

artigo 10.° da Lei n D43/2012 de 28 de agosto.— — —---------—-

—-A Assembleia tomou conhecimento e deliberou, por catorze 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.—

—-PROPOSTA DA 2? REVISÃO DA RECEITA E DA DESPESA PARA O ANO

FINANCEIRODE2OI8-— —-------— — —

—-Presente a proposta da 2? Revisão da Receita e da Despesa deste Município para

o corrente ano, no valor de € 1.838.674,77 (um milhão oitocentos trinta e oito mil

seiscentos setenta e quatro euros e setenta e sete cêntimos), acompanhada do

parecer emitido pelo Fundo de Apoio Municipal, conforme determina a alínea b), do n.°

1 do artigo 10.° da Lei n.D43/2012, de 28 de agosto. —----- ——--—

---A Assembleia tomou conhecimento e deliberou, por catorze 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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---NORDESTE ATIVO E.M., S.A. — RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

—-Presente o oficio número seiscentos e dezasseis, de vinte e nove de março findo, da

Nordeste Ativo E.M., S.A. remetendo o documento referenciado em epígrafe, relativo

ao 4.° trimestre do ano findo, em cumprimento do disposto na alínea e) do n.° 1 do

artigo 42.° da Lei n.° 50/2012 de 31 de agosto alterada pela Lei n.° 69/2015 de 16 de

julho.---- — —------------— — — —

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

---NORDESTE ATIVO EM. S.A. - DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DOANODE2OI8 — — —-— — — —---—

—-Presente o oficio número seiscentos e catorze, de vinte e nove de março findo, da

Nordeste Ativo E.M., S.A. remetendo o documento referenciado em epigrafe, em

cumprimento do disposto na alínea d) do n.° 1 do artigo 42.° da Lei n.° 50/2012 de 31

de agosto, alterada pela Lei n.° 69/2015 de 16 de julho.

—-O Sr. Presidente da Câmara esclareceu que apesar de todo o esforço na redução

da despesa da Nordeste Ativo E.M.,S.A. para que a mesma apresentasse resultados

positivos a falta do contrato programa que terminou em dois mil e dezasseis, acabou

por influenciar o resultado do exercício da Empresa.-----———--— —------—

---Referenciou também outros aspetos que contribuíram para o resultado negativo da

referida Empresa Municipal, nomeadamente:—-—-— —

—-Diminuição da receita no valor de € 45.338,00 referente ao valor da recolha de

verdes e valorização de residuos;-—---— — ——-----—------—---—

---Redução das receitas provenientes do contrato de Exploração da Hospedaria São

Jorge, no valor de € 4.619,00 por cessão do respetivo contrato;

—-Aumento em € 14.378,00 dos custos com a reparação de viaturas devido a uma

ocorrência anormal de avarias;---- — —-— —----—--—

—-Substituição da bomba do furo de captação de água em Santo António Nordestinho

que ascendeu a € 19.206,92, devido à avaria da existente; — —

---Baixa precipitação que teve repercussões a nível dos custos da empresa, sendo

necessário recorrer ao transporte de água através de camiões cisterna para os

reservatórios onde a água era escassa, situação que provocou um aumento no

consumo de combustíveis no montante de € 9.344,00; — —
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---Alteração da estrutura tarifária da Empresa por recomendação da ERSARA.----------

---Redução nos escalões aos consumidores de administração central e local no

montante de €22.044,66; —--—--- — —

—-Seguidamente, interveio a Sra. Eng a Anabela Isidoro para questionar qual era o

atual gestor da Nordeste Ativo, tendo o Sr. Presidente da Câmara esclarecido que

anteriormente o Dr. Marco Filipe fazia parte do Conselho de Administração e auferia

um rendimento bruto à volta de € 3.000,00 mensais, tendo este executivo o mantido

em funções por mais um ano, mas atendendo aos resultados financeiros que a

Empresa Municipal apresentava e para redução de custos, optamos por não renovar o

contrato, tendo contratado o Dr. Hélder Fialho para fazer o mesmo serviço pelo valor

de € 1.000,00 mensais, deslocando-se as mesmas vezes à Empresa, traduzindo-se

esta contratação numa poupança de € 24.000,00 anuais. Informou ainda que a

prestação de serviços teve inicio no corrente ano.- -—-

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

---PROPOSTA - CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA — — —

---Presente o ofício número seiscentos e vinte e seis, de oito de abril corrente, da

Câmara Municipal do Nordeste, informando que em sua reunião ordinária realizada no

dia cinco do mesmo mês, foi deliberado por maioria aprovar o contrato de gestão

delegada e seus anexos, bem como submete-los à aprovação deste Órgão, 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.°, da Lei n.° 75/2013 de 12 de setembro. — —------

---O presente contrato visa delegar na Nordeste Ativo E.M.,S.A., a gestão, em regime

de exclusividade, do sistema de abastecimento público de água às populações,

sistema de saneamento de águas residuais urbanas e sistema público gestão de

resíduos urbanos. — —--------- — —

---1. Não se incluem os fontanários por não satisfazerem os requisitos do disposto na

parte final da alínea a) do n.° 1 do artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 194/2009, de 20/08,

nem a rede de águas pluviais. —----- —

---2. A gestão abrangerá todos os sistemas de abastecimento público de água, de

saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos nos termos definidos
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no presente contrato, independentemente da titularidade dos bens que o integram.

—-3. A delegação terá a configuração constante das cláusulas seguintes e dos anexos

‘ai referidos quanto aos planos de investimento em cada sistema, aos tarifários, à

estratégia de gestão, ao estudo de viabilidade econômico-financeira e aos indicadores

aatingir.--------- — — — —--—------

---4. A gestão será feita nos termos definidos no presente contrato, e no respeito pelas

normas e princípios constantes do regime jurídico dos serviços municipais de

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de

resíduos urbanos, constante do Decreto-Lei n.° 194/2009, de 20 de agosto e demais

normativos aplicáveis à atividade. — — —---------------------—-----—

—-5. A presente delegação inclui a operação, a manutenção e conservação das

infraestruturas, instalações e equipamentos afetos à prestação destes serviços e inclui

ainda a sua construção, renovação e substituição na totalidade do concelho do
—----— —------------------------------ — —

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

referido contrato de gestão delegada e seus anexos, nos termos dos referidos

preceitos legais. — —-—----— —----------—--------—---—---- —-----

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

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

---PROPOSTA - CONTRATO PROGRAMA — — — --

—-Presente o oficio número seiscentos e vinte e sete, de oito de abril corrente, da

Câmara Municipal do Nordeste, informando que em sua reunião ordinária realizada no

dia cinco do mesmo mês, foi deliberado por maioria aprovar o contrato programa de

gestão dos sistemas de resíduos urbanos, de abastecimento de água e de

saneamento de águas residuais urbanas, acompanhado do respetivo parecer do Fiscal

Único, a celebrar entre o Município do Nordeste e a Nordeste Ativo. E.M., S.A., bem

como submete-los à aprovação deste Órgão, nos termos do disposto no n.° 5 do artigo

47.° e n.° 2 do artigo 50.° da Lei n.° 50/2012, de 31 de agosto, na sua atual redação e

alínea n), do n.° 1 do artigo 25.°, da Lei n.° 75/2013 de 12 de setembro. —

---O referido contrato determina, concretiza e especifica os objetos imediatos e

mediatos da delegação de poderes operada pela Câmara Municipal do Nordeste, no
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âmbito das obrigações estatutárias e do Contrato de Gestão Delegada da Nordeste

Ativo, E.M.,S.A estabelecendo as condições de colaboração ao Município do

Nordeste, no âmbito do abastecimento público de águas, saneamento de águas

residuais urbanas e gestão de resíduos sólidos urbanos.----- — —

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

referido contrato programa, nos termos dos referidos preceitos legais.----—

---TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA A NORDESTE ATIVO E.M.,S.A. —

---Presente o ofício número seiscentos e trinta, de oito de abril corrente, da Câmara

Municipal do Nordeste, informando que em sua reunião ordinária realizada no dia

cinco do mesmo mês, foi deliberado por maioria autorizar uma transferência financeira

para a Nordeste Ativo no montante de € 185.341.25 para cobertura de prejuízos

relativos ao exercício o de 2018, em conformidade com o disposto no n.° 2, do artigo

40.° da Lei n.° 50/2012, de 31 de agosto.-—--— — —--—

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

---RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DO PROGRAMA DE AJUSTAMENTO

MUNICIPAL -. —--- — —

---Presente o relatório referenciado em epígrafe, referente ao 4.° 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 e remetido a esta Assembleia Municipal, através

do ofício número quatrocentos trinta e dois, de seis de março findo.--—

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

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

—-REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL DE

NORDESTE — —

—-Presente o ofício número seiscentos e sete, de cinco de abril corrente, da Câmara

Municipal de Nordeste, informando de que em sua reunião ordinária de 18 de março

findo, deliberou por maioria propor a este órgão a aprovação do documento

referenciado em epígrafe e o respetivo relatório de consulta pública das componentes

não reservadas, ao abrigo do disposto no n.° 6 do artigo 7°, em conjugação com o n.°
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4, do artigo 9.° da Resolução n°30/2015, de 7 de maio e ainda da alínea a), do n.° 1,

do artigo 33.° da Lei n°75/2013 de 12 de setembro.— —----—-

—-A Assembleia deliberou, por catorze votos a favor e oito abstenções aprovar a

Revisão do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, nos termos dos referidos

preceitos legais.— — —-——--~ —-———

—-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.—

—-PROJETO DE REGULAMENTO DO SERVIÇO DE GESTÃO DE RESÍDUOS

URBANOS — — — — -

—-Presente o oficio número seiscentos quarenta e seis, de dez de abril corrente, da

Câmara Municipal de Nordeste, propondo a este órgão a aprovação do projeto de

regulamento referenciado em epígrafe, nos termos do disposto na línea g), do n.° 1 do

artigo 25.° alínea k) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.———

---A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar Regulamento do Serviço de

gestão de Resíduos Urbanos, nos termos dos referidos preceitos legai&—-——-—————

—-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.--

—-PROJETO DE REGULAMENTO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUAS

RESIDUAIS URBANAS DO CONCELHO DO NORDESTE——-~ —

---Presente o ofício número seiscentos quarenta e sete, de dez de abril corrente, da

Câmara Municipal de Nordeste, propondo a este árgão a aprovação do projeto de

regulamento referenciado em epígrafe, nos termos do disposto na línea g), do n.° 1 do

artigo 25.° alínea k) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.

—-A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar Regulamento do Serviço de

Saneamento de Águas Residuais Urbanas do Concelho do Nordeste, nos termos dos

referidos preceitos legais. —

—-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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---PROJETO DE REGULAMENTO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO

DEÁGUA - — -

---Presente o ofício número seiscentos quarenta e cinco, de dez de abril corrente, da

Câmara Municipal de Nordeste, propondo a este órgão a aprovação do projeto de

regulamento referenciado em epígrafe, nos termos do disposto na línea g), do n.° 1 do

artigo 25.° alínea k) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.—

---A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar Regulamento do Serviço de

Abastecimento Público de Água, nos termos dos referidos preceitos Iegais.—---------—--

---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.--

---PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTES NAS ZONAS BALNEARES DO

CONCELHO DO NORDESTE - INFORMAÇÃO DA IRAP----------—

—-Presente o ofício número seiscentos trinta e oito, de nove de abril corrente, da

Câmara Municipal de Nordeste, remetendo o oficio da Inspeção Regional da

Administração Pública, contendo a informação relativa ao procedimento referenciado

em epígrafe, no seguimento da participação dos Vereadores do Partido Socialista

apresentada aquela Inspeção.— —--------—---—--------- —---—

----Sobre o presente assunto, o Sr. Presidente da Câmara observou que o mesmo foi

abordado na sessão desta Assembleia, esclarecendo que o respetivo procedimento foi

feito em cumprimento com a legislação em vigor e que o presente documento vinha na

sequência de uma denúncia que foi feita à Inspeção Administrativa Regional, mas que

a referida entidade tinha confirmado o que este executivo camarário sempre disse,

nomeadamente que pautava a sua atividade pela transparência, verdade e legalidade,

e isso mesmo se poderia comprovar na conclusão do parecer emitido pela referida

Inspeção, onde vem referenciado que no procedimento em causa não foram detetadas

irregularidades. — _

—-A Assembleia tomou conhecimento. —-——

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

com exceção das votações da ata e do voto de louvor que foi a de braço no ar, nos

termos do disposto no n.° 4 do artigo 37.° do Regimento desta Assembleia Municipal.—

---E por não haver mais nada a tratar, e sendo onze horas e quinze 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 Maria Serafina da Silveira Raposo de Medeiros, que a redigi e subscrevi.
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