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Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.° 46

---Aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezanove, nesta Vila de

Nordeste, edifício dos Paços do Município e sala de reuniões da Câmara Municipal,

pelas dez horas, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal do Concelho de Nordeste,

sob a Presidência do Sr. António Miguel Borges Soares, Presidente da Câmara,

estando presentes os Srs. Vereadores, Carlos Alberto Medeiros Mendonça, Luís Jorge

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

—-Secretariou a reunião a Coordenadora Técnica da Secção de Expediente, Maria de

Deus Pacheco de MeIo Franco.—----------——----- — —

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

Municipal, o Sr. Presidente declarou, em nome da Lei, aberta a reunião.

---ATA DA REUNIÃO ANTERIOR —--------- —---------------—

---Foi lida a ata da reunião ordinária realizada no dia vinte e quatro de junho findo, a

qual foi aprovada por unanimidade.---—-------—--- ——-- —--------

----O Sr. Vereador Carlos Alberto Medeiros Mendonça não votou a presente ata em

virtude de não ter participado na reunião a que respeita a mesma.

— —ANTES DA ORDEM DO DIA—-—---------------- —

---O Sr. Vereador Luís Dutra interveio para relativamente à passagem construída no

leito da Ribeira do Guilherme, situação esta referenciada por si na anterior reunião

camarária, em que o Sr. Presidente da Câmara respondeu que a mesma era

provisória, referir que na sua opinião a mesma tinha caráter definitivo, questionando

novamente se a Direção Regional do Ambiente tinha sido ouvida sobre o assunto, ao

que o Sr. Presidente da Câmara respondeu que mantinha a sua resposta dada

anteriormente sobre a matéria em questão. —

—-Seguidamente, usou da palavra o Sr. Vereador Carlos Mendonça para se

congratular com as afirmações relativas à forma como decorreu o Priolo Cup 2019 e

afirmar também que na sequência da conversa que manteve com o Diretor Desportivo
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do Clube de São Roque, o mesmo lhe tinha transmitido uma opinião bastante negativa

sobreoevento.

-—Em relação à ciclovia disse que a execução da obra tinha sido fracionada, uma vez

que existia um contrato para a construção da mesma, o qual foi objeto de candidatura

ao Prorural e ainda um outro procedimento para a mesma obra, relacionado com o

desvio dos postes de iluminação pública, questionando sobre o valor total da obra,

incluindo o respetivo fracionamento, dizendo que se não ficasse devidamente

elucidado fazia todo o sentido pedir esclarecimentos a entidades exteriores.

---Ainda neste período, o Sr. Vereador Carlos Mendonça questionou o seguinte:

---Sobre a forma como o “Carlos Mendonça deixou a Câmara do Nordeste”, uma vez

que um inquilino de uma das moradias sociais da autarquia, em reunião com o Sr.

Presidente da Câmara manifestou interesse para que a titularidade dessa habitação~

passasse para o mesmo, uma vez que paga renda a alguns anos, ao que o Sr.

Presidente da Câmara respondeu à referida pessoa que não podia fazer nada, tendo

em conta a forma como o Sr. Carlos Mendonça deixou a Câmara Municipal, ao que

inquilino também lhe pediu para baixar a renda, sendo a resposta dada pelo Sr.

Presidente idêntica à referenciada.

---0 valor do custo das Festas 2019, do Priolo Cup, bem como os encargos com o

respetivo padrinho.

---O que se passava com a iluminação da Boca da Ribeira e do Parque de Campismo,

uma vez que quando saíram da Câmara Municipal o processo ficou devidamente

concluído

---Quantas obras este executivo jà candidatou ao P02020.

---0 que aconteceu ao empresário que explorava o Parque de Campismo do

Nordeste.

---Quantas empresas já tinham abandonado o Concelho do Nordeste desde o início do

presente mandato.

---A razão pela qual não era permitida a um empresário local vender o seu produto no

Parque dos Liberais na Achadinha.

---Se a “Operação Nortada” não ia chegar ao Concelho do Nordeste.

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

---Quanto ao inquilino, da moradia social propriedade desta autarquia, esclareceu que
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se fosse ligar a tudo o que dizem não fazia outra coisa, mas que estava mais
preocupado em trabalhar a bem dos nordestenses em vez de ligar às “mesquinhices”,

referindo ainda que o Sr. Vereador Carlos Mendonça não trazia nada de novo às

reuniões camarárias e aos nordestenses, esclarecendo que, quando existia alteração

dos rendimentos do agregado familiar era normal ajustar as respetivas rendas sociais.

---Estranhou o facto do Sr. Vereador Carlos Mendonça ter acreditado na situação em

concreto, informando que já tinha sido abordado por um rendeiro no sentido de se
estudar a possibilidade da moradia atribuída passar para o seu nome, realçando que

não sabia se se tratava do mesmo caso, uma vez que o Sr. Vereador Carlos
Mendonça não identificou a pessoa em questão. — — —

---Quanto à iluminação pública da Boca da Ribeira e do Parque de Campismo, depois

do Sr. Vice-Presidente esclarecer o assunto, chegou-se à conclusão que houve um
equivoco por parte do Sr. Vereador Carlos Mendonça em relação à questão colocada,

tendo ficado esclarecido que a Zona Balnear e Parque de Campismo estavam
devidamerite dotados de eletricidade. —--—------ — —

---No que diz respeito à ciclovia, o Sr. Presidente da Câmara esclareceu que o assunto

já havia sido abordado na sessão da Assembleia Municipal, em que o Sr. Vereador
Carlos Mendonça esteve presente, onde foi autorizada a consulta do processo por

parte dos membros do Partido Socialista naquele árgão, tendo esta sido efetivada

após a respetiva sessão, afirmando por isso ter a consciência tranquila quanto à
legalidade do processo e que estava devidamente assessorado para estas situações

emconcreto.------ ——-—--------- — — —

---Relativamente às candidaturas do P02020, disse estranhar a questão do Sr.

Vereador Carlos Mendonça, tendo em conta o acordo havido, em que os beneficiários

dos fundos comunitários tinham de executar pelo menos 40% das respetivas
candidaturas, salientando também que as mesmas fecharam em maio de 2017 e que

tinham reaberto recentemente. Referiu que a única candidatura que o Sr. Vereador

Carlos Mendonça executou como responsável por este executivo foi a aquisição dos

contentores. Acrescentou também que teve de resolver vários problemas da

candidatura da adutora e do saneamento de Santana, nomeadamente a aquisição dos

respetivos terrenos, dando a conhecer que ambos os processos estavam a aguardar o

Visto do Tribunal de Contas, que solicitou vários esclarecimentos e documentos,
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referindo ainda que desde que iniciou funções neste executivo o que tem feito é

diligenciar junto de várias entidades a resolução de vários problemas do passado para

que os processos tenham o devido seguimento e a respetiva conclusão.

---Sobre esta questão, o Sr. Vereador Carlos Mendonça disse que este executivo não

tinha conseguido cumprir os prazos para obtenção da aprovação das referidas

candidaturas, tendo o Sr. Presidente da Câmara questionado o Sr. Vereador Carlos

Mendonça se este, quando conclui o projeto da Adutora e do Saneamento Básico de

Santana tinha adquirido os terrenos para a sua concretização, ao que o Sr. Vereador

Carlos Mendonça respondeu que ainda não estavam nessa fase, tendo o Sr.

Presidente da Câmara dito que quando chegou a este executivo não encontrou

nenhum projeto que estivesse em condições de avançar.

---0 Sr. Ver&ador Carlos Mendonça questionou, por isso, quantas candidaturas que

este executivo tinha feito ao P02020, tendo o Sr. Presidente da Câmara respondido

que tinham sido duas ou três, ao que o Sr. Vereador Carlos Mendonça disse que era

mentira e que tinha sido apenas uma, ao que se gerou uma troca de palavras, onde o

Sr. Presidente da Câmara pediu ao Sr. Vereador Carlos Mendonça para não o

interromper e dar-lhe oportunidade de continuar a responder às questões por ele

colocadas, tendo o Sr. Vereador Carlos Mendonça continuado a interromper a

intervenção do Sr. Presidente, aliás o que se verificou ao longo deste período, apesar

deste ter sido chamado à atenção e não respeitar.

---0 Sr. Presidente da Câmara referiu que desta forma era impossível continuar com

os trabalhos da presente reunião, pelo que decidiu pela interrupção da mesma, por um

período de 30 minutos.

—-Sendo 11:30 horas retomou-se os trabalhos, tendo o Sr. Presidente da Câmara

continuado a responder às questões colocadas.

—-Quanto ao Parque dos Liberais disse que existia um protocolo com a Junta de

Freguesia da Achadinha para a gestão do espaço, salientando que os parques

públicos do Nordeste estavam abertos a toda a população e a quem nos visitava, mas

não eram para servir de sala de restauração, e que no casa em concreto se fosse só

uma situação excecional não levantava qualquer problema, mas o que lhe tinha sido

informado pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia era que era uma situação

anormal, dizendo também que por outro lado existiam regras regulamentares para
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utilização dos espaços públicos para fins comerciais. — — —

---No que diz respeito a’ “Opera~o Nortada” disse que na sua opinião o Sr. Vereador
Carlos Mendonça se referia ao assunto em tom de ‘gozo’, salientando ainda que

enquanto não fossem apurados os factos não havia nada a temer, acrescentando

também que porventura a “operação nortada” poderia começar num lado e acabar

noutro, pelo que não se “deveria cuspir para o ar porque às vezes cai-nos em cima” e

que quem está nestas funções procura fazer tudo na legalidade, referindo julgar que o

seu colega assim o tem feito. —---- —------- —

---Em relação ao empresário que explorava o Parque de Campismo do Nordeste,

disse que o mesmo tinha denunciado o contrato pelo facto do espaço não ter licença

de exploração, situação esta que era do conhecimento do Sr. Vereador Carlos
Mendonça, referindo também que o cessionário manifestou a sua insatisfação pela

forma como todo o processo decorreu. Assim, com o intuito de melhorar a zona do

Parque de Campismo este executivo procedeu a obras de beneficiação com vista ao
respetivo licenciamento, tendo para o efeito encerrado provisoriamente o espaço.--——-

---Sobre as questões as questões relacionadas com as Festas do Nordeste e Priolo

Cup 2019, o Sr. Presidente da Câmara disse que iria dar a palavra ao Sr. Vereador
Marco Mourão para este prestar os esclarecimentos solicitados, uma vez que se

tratava de matéria da alçada do mesmo. —-----—------- — —

---De seguida, o Sr. Vereador Marco Mourão tomou a palavra para informar que o
custo associado à deslocação do padrinho do Priolo Cup 2019 tinha sido só referente

à passagem aérea, tendo o alojamento sido oferecido pelo Hotel Lince. No que diz

respeito aos valores envolvidos com todo o torneio informou que os respetivos custos
ainda não estavam apurados e que a seu tempo daria conhecimento ao elenco

camarário dos mesmos. —---- —---- —----— —

---Quanto às festas do Nordeste disse que as mesmas ainda não tinham ocorrido e

que o apuramento dos respetivos custos fazia-se no fim das, adiantado que o cachet

dos artistas era idêntico ao do ano passado. —----

---O Sr. Vereador Marco Mourão perguntou ao Sr. Vereador Carlos Mendonça o nome

do Diretor do Grupo Desportivo de São Roque que tinha proferido os aspetos

negativos em relação ao Priolo Cup e quais as questões que tinha referenciado, ao

que o Sr. Vereador Carlos Mendonça respondeu que o referido dirigente era o Sr.
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Eduardo Cabral e que lhe tinha transmitido que não tinha gostado do modelo utilizado

para os guias, dizendo que os mesmos eram muito novos, e ainda que a organização

das refeições não foi a mais correta.

---Relativamente às supostas críticas do Sr. Eduardo Cabral, o Sr. Vereador Marco

Mourão disse desconhecer as mesmas por não lhe terem sido transmitidas,

salientando que não tinha sido o feedback que a organização teve sobre o evento,

porque de um modo geral as pessoas demonstraram a sua satisfação da forma como

o mesmo decorreu, mas que de qualquer maneira iria entrar em contato com o referido

diretor para perceber o que efetivamente se tinha passado.

ORDEM DO DIA

---PROPOSTA - ATRIBUIÇÃO DA MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL AO

ACHADA FUTEBOL CLUBE

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

Mourão, cujo conteúdo a seguir se transcreve:

---“O Achada Futebol Clube, iniciou a sua atividade em 2005, através da modalidade

de futebol, onde se manteve durante dois anos, tendo depois cessado a atividade.

---Seis anos depois, através da boa vontade e empreendedorismo de pessoas da~

freguesia, reabriu atividade, desta feita no futsal, um desporto com cada vez mais

praticantes, e desde cedo começou a construir um palmarés bastante rico e

progressivo.

Assim sendo, o currículo, no que diz respeito a troféus é o seguinte:
!~~~Época 20l3/2014~BENJAMIN5

---Vencedores do Campeonato de São Miguel;

---Vencedores da Taça de Honra;

---Vencedores da Taça de São Miguel;

---Época 2014/2015 — BENJAMINS

---VencedoresdaTaçadeHonra;

---Vencedores da Taça de São Miguel;

---Época 2016/2017— SENIORES

---Vencedores do Campeonato de São MigueI;
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---Época 2017/2018 — SENIORES-——--

—-Participação na Taça de Portugal (vs. Casa do Benfica de Oleiros);-----—-------

---Participação na 2~ Divisão Nacional — Série Açores; —

—-Época 2018/2019 — INICIADOS-—— — —

—-Vencedores da Taça de Honra;———~ — —--—-----—

—-Vencedores do Campeonato de São Miguel;--— —---------—

—-Vencedores da Taça de São Miguel; —-————————

—-Vencedores do Apuramento de Campeão da AFPD; — ——

—-Vencedores do Campeonato Regional;— — — — ———-

5a melhor equipa na Fase Nacional; —-———--- — —--—

—-SENIORES--—-—-----— ——----——--------—

---Vencedores do Campeonato de São Miguel;--— — —

—-Vencedores do Apuramento de Campeão da AFPD;------— —

—-Subida para a 2~ Divisão — Série Açores.-————----— —

—-Em 6 anos de atividade, o Achada FC conquistou 13 títulos oficiais.—-——-——

—-Estes títulos são fruto de muito trabalho e dedicação de todos os envolvidos no

clube e que muito nos honra.—— — — — —

---Nestes anos também atingiram mais quatro finais de Taças onde, apesar de não

terem vencido, foram sempre competitivos.—----—--———-—-

—-Importa salientar que cada vez mais é um clube reconhecido, não só no Concelho

do Nordeste, bem como na Região dos Açores e, também, já começamos a atingir

outros locais como Portugal Continental ou estrangeiro. — —

—-O Achada Futebol Clube tem mais de 100 sócios pagantes, sendo que muitos deles

encontram-se fora da ilha. —---— — — — —

—-Tem, também, uma das melhores massas adeptas da ilha. —

—-São conhecidos pelo ambiente que os adeptos proporcionam em qualquer pavilhão

e por estes acompanharem o Clube para todo o lado, inclusive para a ilha Terceira.

—-Clube humilde, que procura ao máximo honrar a Achada e o Nordeste. —

—-Para a próxima época, propõem-se a manter a qualidade da formação, bem como

organizar uma equipa sénior competitiva e elevar o seu emblema mais alto. —

—-Considerando que nos termos do artigo 13.° do Regulamento das Distinções

Honorificas do Município do Nordeste a Medalha de Mérito Municipal destina-se a
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agraciar pessoas individuais ou coletivas, nacionais ou estrangeiras, de cujos atos

resulte aumento de prestígio do Concelho do Nordeste, melhoria das condições de

vida da sua população ou contribuições relevantes nos campos da ciência, do ensino,

da cultura, da arte, da benemerência, do comércio, da indústria ou do desporto.

---Considerando a missão do Achada Futebol Clube na promoção da prática
desportiva junto da comunidade em que se insere, proporcionando a todos os seus

atletas uma educação cívica e desportiva.

---Considerando ainda o excelente desempenho e percurso desportivo e social do

Achada Futebol Clube que muito contribui para o seu engrandecimento e aumento do

prestigio do concelho do Nordeste, proponho que seja atribuído ao Achada Futebol

Clube a MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL.

---Mais se propõe que a referida distinção seja entregue na sessão solene

comemorativa do aniversário do Concelho, a realizar no próximo dia 18 de julho, na

Praça da República.”

---Sobre a presente proposta e as duas seguintes da ordem do Dia, o Sr. Vereador

Carlos Mendonça pediu a palavra para referir que no passado a atribuição das

distinções honoríficas, tanto no seu executivo como no que lhe tinha antecedido, eram

sugeridas por ambos os partidos e acordados de forma prévia, dizendo que esta

situação também aconteceu no ano passado e que na altura tinha feito um reparo,

conforme se podia ler na ata da reunião ordinária desta Camara Municipal de nove de

julho de dois mil e dezoito. O Sr. Vereador Carlos Mendonça disse que estava na

disposição de votar favoravelmente as propostas em questão desde que também

fosse atribuído a medalha de mérito municipal ao Sr. Armando Correia Vicente e à

Comissão Fabriqueira da Igreja de Santana e ainda que o Sr. Padre Cipriano Pacheco

fosse nomeado cidadão honorário do Concelho do Nordeste.

---O Sr. Vereador Carlos Mendonça propôs ainda que em relação ao médico António

Raposo se acrescentasse à proposta os factos da vida do homenageado e de enorme

relevo para o concelho do Nordeste, o que foi aceite por todos os membros

presentes.

---Em relação às restantes propostas apresentadas, o Sr. Presidente da Câmara disse

que os Srs. Vereadores do Partido Socialista tinham tido toda a liberdade no decurso

deste ano de terem apresentado as propostas que achassem convenientes nesta
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matéria, e que além disso o assunto não estava na ordem do dia. — ——

---Em relação ao último comentário, o Sr. Vereador Carlos Mendonça referiu que nos
termos da Lei era permitido até à votação de cada proposta serem apresentadas,

sobre o mesmo assunto, outras propostas.-— — —

---Face ao exposto, o Sr. Presidente da Câmara determinou que se procedesse por

escrutínio secreto, à votação da proposta apresentada pelo Sr. Vereador Marco

Mourão, tendo a mesma obtido três votos a favor e duas abstenções.--------—- —

---Em face de tais resultados, o Sr Presidente da Câmara referiu que a presente
deliberação não poderia ser executada, uma vez que não tinha obtido a unanimidade

dos votos, conforme determina o artigo 14.° do Regulamento das Distinções
Honorificas do Município do Nordeste, facto que lamentou.

---Seguidamente, os Vereadores do Partido Socialista apresentaram a Declaração de

Voto que a seguir se transcreve: — — —-------- — —

---“Os Vereadores eleitos pelo PS votam em abstenção as propostas de atribuição de
medalhas de mérito municipal ao Achada Futebol Clube, ao médico António Guilherme

Medeiros Raposo e José Maria Gaspar da Rocha, propostos pelo vereador Marco

Mourão, não porque os homenageados não mereçam esta atribuição, pois os mesmos
estão ao nível de muitos outros que já receberam a mesma atribuição, e outros que

poderiam estar aqui presentes para votação em unanimidade. No entanto, a falta de
respeito pela oposição, por parte deste executivo PSD, leva-nos a abster nesta

votação, pois quer durante o mandato presidido por José Carlos Barbosa Carreiro,

quer pelo mandato Socialista presidido por Carlos Mendonça, os nomes dos

homenageados eram sugeridos por ambos os partidos e acordados de forma prévia,
antes da votação final em ordem do dia. — — — —

---Esta atitude foi reincidente do atual executivo, conforme ata de reunião do passado

dia 9 de julho de 2018. O vereador do PS referiu então, que, no passado, tanto os

executivos liderados pelo partido Social Democrata como o executivo liderado pelo

partido Socialista, tinham como prática submeter as propostas de atribuição de

Medalha de mérito Municipal à oposição. —---- — — —

---Lamentamos mais uma vez, ainda mais, depois do PS alertar nesta Câmara do

acostumado procedimento que, o PSD se decida por sua iniciativa própria

desrespeitando um acordo de cavalheiros do passado nesta câmara.
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Se não fosse o egoísmo e esta falta de respeito do PSD à oposição desta autarquia, o

P6 estaria em condições de votar favoravelmente as 3 propostas.

---Antes da votação foi sugerido, como a lei permite e o Regulamento das Distinções

Honorificas do Município do Nordeste, apresentar alterações de melhoria ao

documento proposta referente ao médico António Guilherme Medeiros Raposo,

nomeadamente acrescentar factos da sua vida, de enorme relevo para o Nordeste,

como porexemplo:

---Médico Fisiatra durante muitos anos no C. 5. N. e em clinica privada no concelho,

melhorando e reabilitando os nordestenses e seu estado de saúde;

---Fundador da Juventude Socialista do Nordeste;

---Secretário coordenador do P6 Nordeste durante vários anos;

---Vereador da Câmara Municipal de Nordeste pelo P6, Presidente da Assembleia

Geral da Associação dos Veteranos de Nordeste.

---Sugerimos ainda, uma vez que o PSD desrespeitou o procedimento passado desta

autarquia, antes da votação final, a atribuição de medalha de Mérito Municipal ao Sr.

Armando Correia Vicente e Comissão Fabriqueira da Igreja de Santana. E por fim, a

atribuição da Distinção de “Cidadão Honorário do Concelho de Nordeste” ao reverendo

Padre Cipriano Franco Pacheco, mas lamentavelmente o PSD, mais uma vez, votou

contra as propostas do PS, por simplesmente serem propostas apresentadas pelo PS,

como em outras reuniões o presidente António Miguel Borges Soares já tinha referido

em alta voz “Propostas do P5 são para votar contra”.

---O Partido Socialista nesta câmara, evidência de forma clara que a abstenção nesta

votação em nada tem a ver com o mérito das três homenagens, mas sim pelo

comportamento, mais uma vez, antidemocrático do PSD nesta câmara como ela tenta

gerir o município sem o mínimo respeito pela oposição e pelos nordestenses que

depositaram a sua confiança nos vereadores eleitos pelo PS.

---Está mais do que na hora do presidente de câmara, vice-presidente e vereador com

pelouro nesta autarquia se comportarem como autarcas e não como líderes de um

partido sem qualquer rumo democrático.

---Relembramos ainda o artigo 15.° da secção IV do Regulamento das Distinções

Honoríficas do Município do Nordeste”.
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---No seguimento da referida Declaração de Voto, o Sr. Presidente da Câmara tomou

a palavra para lamentar uma vez mais a posição dos Srs. Vereadores do Partido
Socialista, afirmando que como já tinha referido que os mesmos tiveram a

possibilidade durante todo o ano de apresentarem qualquer proposta, com a devida

antecedência para que a mesma constasse da ordem do dia da reunião da Câmara

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

—-Disse ainda discordar do voto dos Srs. Vereadores do Partido Socialista, e
considerou lamentável a atitude assumida pela oposição, em relação aos

homenageados, realçando o mérito dos mesmos não só pela sua carreira profissional,

mas também por toda a sua atividade desenvolvida em prol do concelho e ainda que
mais uma vez tinha ficado provado que os Srs. Vereadores do Partido Socialista por

vezes não tratavam dos assuntos com a seriedade desejada. —

---O Sr. Vereador Marco Mourão também interveio para lamentar o facto de no

corrente ano não terem sido aprovadas as propostas por si apresentadas para
distinguir duas individualidades nordestenses e uma instituição desportiva do

concelho, realçando que os homenageados propostos, durante toda a sua vida
trabalharam em prol do concelho do Nordeste, pelo que seria mais do que justo a

referida distinção. Destacou também que o Achada Futebol Clube tem vindo a

desenvolver um magnífico trabalho, apesar dos poucos anos de existência, referindo-
se especificamente à presente época desportiva em que alcançaram excelentes

resultados, nomeadamente nos escalões de formação e equipa sénior, pelo que seria

o momento oportuno para a atribuição da referida distinção, dizendo também ser o
único clube do concelho que ainda não tinha sido agraciado.——————— — —-

—-Por tudo isto, o Sr. Vereador Marco Mourão lamentou o facto de deixar de

reconhecer o mérito das duas pessoas e da instituição em questão por questões

políticas, dizendo ser uma falta de respeito dos Srs. Vereadores da oposição para com

as mesmas, afirmando também que tiveram desde julho de 2018 até à presente data
para proporem a atribuição de distinções e que, só hoje indicaram alguns nomes sem

previamente entregar na Câmara Municipal as respetivas propostas e ser dado o

devido seguimento nos termos da legislação em vigor, mas que as “atitudes ficavam

para quem as praticava”. — — —
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---PROPOSTA - ATRIBUIÇÃO DA MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL AO

MÉDICO ANTÓNIO GUILHERME MEDEIROS RAPOSO

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

Mourão, cujo conteúdo a seguir se transcreve:

---António Guilherme Medeiros Raposo, nasceu a 27 de outubro de 1957, na freguesia

da Salga, concelho do Nordeste, casado com Maria Goreti Pavão Tavares do Rego

Raposo e pai de Sofia Rego Raposo, Catarina Rego Raposo e Isabel Rego Raposo.--

---Licenciado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas, da Universidade

Nova de Lisboa. É detentor ainda do Curso de Pós Graduação e Mestrado em

Medicina Desportiva, da Faculdade de Medicina de Lisboa, da Especialidade de

Medicina Física e de Reabilitação do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão e

da Especialidade de Medicina Desportiva da Ordem dos Médicos.

---No âmbito das suas funções foi médico de várias equipas do Continente, dos
Açores incluindo a do União Desportiva de Nordeste.

---Foi também médico das seleções dos Açores nos Jogos das Ilhas, da seleção dos

Açores de Futebol, da Seleção de Portugal de Voleibol Masculino nos jogos Portugal

Rússia e Portugal Ucrânia.

---Foi ainda médico de: Campo do jogo de futebol sub 21 Portugal — Lichenstein; Três

edições da Meia Maratona das Camélias, no concelho da Povoação; Provas de

Enduro, Trial indoor, Triatlo, Trail Run; Das brigadas de controle antidopagem na

Região Autónoma dos Açores no período entre 1995 a 2011; Campeonato do Mundo

de Atletismo Adaptado Trisomia 21(2012); Seleção de Futebol de 5. Miguel (2019).

Palestrante e organizador de diversas reuniões e congressos em Portugal e no

estrangeiro, com destaque para:

---Coordenador Regional das Jornadas Médico Desportivas, Ponta Delgada 1996; IV

Jornadas Nacionais de Reabilitação Pediátrica, Ponta Delgada, 1999. Organizador;

Congresso Europeu de Medicina Desportiva em Chipre 2005, com a apresentação de

2 trabalhos: “A reabilitação do LCA na região mais ocidental da Europa” e “Avaliação

da Massa Gorda e da Massa Magra em equipa de futebol (Operário) ao longo de uma

época, através do método das pregas cutâneas”; Jornadas da Sociedade Portuguesa

de Medicina Desportiva, Ponta Delgada 201; Organizador do evento, moderador e

apresentação de 2 trabalhos “Lesões musculares” e “Lesões / Osteocondroses” em
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crianças; Apresentação de trabalho nas Jornadas da Sociedade de Medicina

Desportiva 2002 (“Osteoma Osteóide”); Congresso da Associação Portuguesa de

Artroscopia e Traumatologia, Ponta Delgada 2005; Apresentação do trabalho

“Avaliação Isocinética após reabilitação de rotura do LCA / ligamentoplastia”;

Prevenção de lesões no futebol, 2008, Universidade de Massachusetts e na

Universidade de Brown, Rode lsland EUA. — —----

—-PALESTRANTE em diversos cursos e ações de formação de treinadores e

massagistas, de várias modalidades em 5. Miguel, Terceira, Faial, Pico, Cascais e

Lisboa; Acompanhamento de várias equipas ao estrangeiro, nomeadamente dos

Veteranos do Nordeste. — —--- —---- —----------

---Colaborador da organização das jornadas de formação para treinadores das IV e V

edições do Torneio de futebol infantil Priolo Cup Nordeste 2018 e 2019.----------—--------

—-Colaborador / responsável pela equipa médica das IV e V edições do Priolo Cup

Nordeste 2018 e 2019. — —-- —----- — —----

---Equipas em que jogou no concelho do Nordeste:-—----—--------—-

—-“Os Bebés da Salga” — Futebol de Salão; União Desportiva do Nordeste (cinco

épocas): 1976/77; 1977/78; 1978/79; 1979/1980 e em 1984/85 (jogador / treinador);

Veteranos do Nordeste: desde 1994(25 anos). Futebol (jogador / treinador) e futsal.-—

—-Considerando que nos termos do artigo 13.° do Regulamento das Distinções

Honorificas do Município do Nordeste a Medalha de Mérito Municipal destina-se a

agraciar pessoas individuais ou coletivas, nacionais ou estrangeiras, de cujos atos

resulte aumento de prestígio do Concelho do Nordeste, melhoria das condições de

vida da sua população ou contribuições relevantes nos campos da ciência, do ensino,

da cultura, da arte, da benemerência, do comércio, da indústria ou do desporto.——--—-

-—Considerando o papel relevante que o Dr. António Guilherme Medeiros Raposo tem

tido no Concelho do Nordeste, quer no desenvolvimento da sua atividade profissional,

quer no apoio às instituições desportivas, exercendo as referidas funções com

especial zelo, dedicação, competência e empenho, contribuindo de forma muito

positiva para o desenvolvimento do desporto neste concelho, o que engrandece e

prestigia o Concelho do Nordeste; — — —

—-Considerando, também, que ao longo da sua vida profissional, desportiva e social

fora do concelho tem engrandecido, promovido e dignificado o Concelho do Nordeste,
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proponho que seja atribuído ao Dr. António Guilherme Medeiros Raposo a MEDALHA

DEMÉRITOMUNICIPAL

---Mais se propõe que a referida distinção seja entregue na sessão solene

comemorativa do aniversário do ConceIho, a realizar no próximo dia 18 de julho, na

Praça da República.”

---Após as referidas intervenções, o Sr. Presidente da Câmara determinou que se

passasse à votação da presente proposta, por escrutínio secreto, tendo a mesma

obtido três votos a favor e duas abstenções.

---Em face de tais resultados, o Sr. Presidente da Câmara referiu que a presente

deliberação não poderia ser executada, uma vez que não tinha obtido a unanimidade

dos votos, conforme determina o artigo 14.° do Regulamento das Distinções

Honorificas do Município do Nordeste, facto que lamentou.

---PROPOSTA — ATRIBUIÇÃO DA MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL JOSÉ

MARIA GASPAR DA ROCHA

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

Mourão, cujo conteúdo a seguir se transcreve:

—-José Maria Gaspar da Rocha nasceu no dia 1 de setembro de 1945, na freguesia

das Capelas, mais concretamente na Canada da Pedreira, concelho de Ponta

Delgada, casado com Dorvalina Mendonça Pacheco Rocha e pai de Carla Isabel

Pacheco Rocha Moniz e João Alfredo Pacheco Rocha.

---Frequentou o ensino primário na Escola Primária do Teatro Novo até à 3Y classe e

;a 4•a classe na Escola do Rossio, ambas na freguesia das Capelas. Fez exame na

Escola de Mãe de Deus, em Ponta Delgada.

---Serviu no exército, Regimento n.° 2 dos Arrifes. Foi transferido para o Batalhão de

Infantaria 17, Angra de HeroIsmo e em 1967 embarcou para a Angola (guerra de

Ultramar), integrado na Companhia de Caçadores 1737, onde permaneceu 28 meses.-

---Entrou na Escola da Polícia em janeiro de 1971, nas Caldas da Rainha (Castelo de;

D. Leonor) e regressou a Angola onde esteve dois anos, após ter efetuado serviço de

polícia em Lisboa, na Almirante Reis e Praça Paiva Couceiro, até regressar a São

Miguel, mais concretamente, ao Comando Equiparado de Polícia de Ponta Delgada,

onde pediu a sua exoneração em 1975. Nesse mesmo ano, mudou-se para o
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Nordeste.— — —--------------- —----

---Trabalhou durante quatro anos na Câmara Municipal de Nordeste, como motorista e

em 1979 como capataz na Quinta das Queimadas, funções que exerceu durante 11

anos. Depois entrou como auxiliar na Escola Preparatória do Nordeste onde

permaneceu até à idade da reforma. — —

—-Foi um dos sócios fundadores (vogal) do Clube União Desportiva de Nordeste, onde

permaneceu durante vários anos (17 anos) como dirigente (Vice-presidente) e

treinador dos juniores.-——-- — — —--— —

—-Em 1991 foi criada a Associação Desportiva do Nordeste tendo este pertencido à

Direção presidida pelo Sr. Norberto Medeiros, durante vários anos.—----———-

---Foi tesoureiro da Banda Filarmónica Eco Edificante quando esta era presidida pelo

Sr.LeonelGonçalves.—---— —-— —----------——--—---------—

—-É o sócio 104 dos Bombeiros Voluntários de Nordeste.

—-Considerando que nos termos do artigo 13.° do Regulamento das Distinções

Honorificas do Município do Nordeste a Medalha de Mérito Municipal destina-se a

agraciar pessoas individuais ou coletivas, nacionais ou estrangeiras, de cujos atos

resulte aumento de prestígio do Concelho do Nordeste, melhoria das condições de

vida da sua população ou contribuições relevantes nos campos da ciência, do ensino,

da cultura, da arte, da benemerência, do comércio, da indústria ou do desporto.-----—-—

—-Considerando o papel relevante que o Sr. José Maria Gaspar da Rocha

desenvolveu no Concelho do Nordeste no apoio às instituições culturais e desportivas

onde exerceu as referidas funções com especial zelo, dedicação, competência e

empenho, contribuindo de forma muito positiva para o desenvolvimento do desporto e

cultura neste concelho, nomeadamente como sócio fundador do Clube União

Desportiva do Nordeste e dirigente e ainda membro da Direção da Filarmónica Eco

Edificante, instituições que engrandecem e prestigiam o Concelho do Nordeste.

—-Proponho que seja atribuido ao Sr. José Maria Gaspar da Rocha a MEDALHA DE

MÉRITO MUNICIPAL. ———-— ~—-

---Mais se propõe que a referida distinção seja entregue na sessão solene

comemorativa do aniversário do Concelho, a realizar no próximo dia 18 de julho, na

PraçadaRepública.” — — —-—

—-Após referidas intervenções, o Sr. Presidente da Câmara determinou que se
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passasse à votação da presente proposta, por escrutínio secreto, tendo a mesma

obtido três votos a favor e duas abstenções.

---Em face de tais resultados, o Sr. Presidente da Câmara referiu que a presente

deliberação não poderia ser executada, uma vez que não tinha obtido a unanimidade

dos votos, conforme determina o artigo 14.° do Regulamento das Distinções

Honorificas do Município do Nordeste, facto que lamentou.

---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃO / ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO

ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS À
HABITAÇÃOIMARIA VALDOMIRA SOARES AMARAL MEDEIROS

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

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

transcreve:

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

que a munícipe Maria Valdomira Soares Amaral Medeiros, residente na rua da

Mangana, n.° 4A, freguesia de Achadinha, requereu apoio no âmbito do Regulamento

Municipal de Atribuição de Apoios à Habitação, destinado à realização de obras de

beneficiação na sua moradia.

—-Neste sentido, cumpre-me informar V. Exa que o processo de candidatura encontra-

se devidamente instruído, nos termos do n.° 1 da cláusula 4Y, do mencionado

regulamento.

—-Estamos perante um agregado familiar composto pela própria e pelo marido, cuja

subsistência depende do rendimento da munícipe como trabalhadora independente

(produtora agrícola) e da pensão de reforma do marido.

---O agregado reside em moradia própria, que necessita de obras de beneficiação,

nomeadamente intervenção ao nível da cobertura (revisão da estrutura de madeira

existente e substituição de telha), cujas obras estão orçamentadas em 6.686,50 (seis

mil,, seiscentos e oitenta e seis euros e cinquenta cêntimos), de acordo com orçamento’

anexo.

---Após análise da candidatura verificou-se que a requerente reúne as condições de

acesso previstas no n.° 1, da cláusula 3Y do referido regulamento, como se pode

comprovar no processo em anexo, elaborado pelo Gabinete de Ação Social desta
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Câmara Municipal. — —---- —----— — —-

---Deste modo, estudado e analisado o processo, o Gabinete de Ação Social considera

importante a atribuição de apoio no valor de € 4000,00 (quatro mil euros), destinado à

realização das obras de beneficiação referidas.—-— — —

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

—-A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o

informação, ao abrigo do Regulamento Municipal

Habitação. — ——-- —-—— — —--—--—

—-GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃO 1 ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO

ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS À
HABITÂÇÃO/BOANERGES ESTEVÃO D’AMARAL ——-- —

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

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

transcreve:—-—--—— ———--— — —

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

que o munícipe Boanerges Estevão D’Amaral, residente na rua do Calço, n.° 27,

freguesia de Achada, requereu apoio no âmbito do Regulamento Municipal de

Atribuição de Apoios à Habitação, destinado à realização de obras de beneficiação na

sua moradia.-— —----— —-— —--—---—

—-Neste sentido, cumpre-me informar V. Exa. que o processo de candidatura

encontra-se devidamente instruído, nos termos do n.° 1 da cláusula 4•S, do

mencionado regulamento.--— ——---— — — — —-

---Estamos perante um agregado familiar composto por seis elementos, a saber, o

próprio, a esposa, o filho, a nora e dois filhos da nora, menores, cuja subsistência

depende da pensão de velhice do requerente e da cônjuge, bem como do rendimento

proveniente da integração do filho do munícipe e da nora, em programa ocupacional.-

—-O agregado reside em moradia própria, que necessita de obras de beneficiação,

nomeadamente substituição da rede elétrica, cujas obras estão orçamentadas em

2.119,50 (dois mil, cento e dezanove euros e cinquenta cêntimos), de acordo com

orçamento anexo. — ——-- —

---Após análise da candidatura verificou-se que o requerente reúne as condições de
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acesso previstas no n.° 1, da cláusula 3Y do referido regulamento, como se pode

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

Câmara Municipal.

---Deste modo, estudado e analisado o processo, o Gabinete de Ação Social considera

importante a atribuição de apoio no valor de € 2 000,00 (dois mil euros), destinado à

realização das obras de beneficiação referidas.

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

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

informação, ao abrigo do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios à

Habitação.

---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃO 1 ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO

ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL

DE NORDESTEIJANETE SOUSA SILVA GOUVEIA

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

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

transcreve:

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

munícipe Janete Sousa Silva Gouveia, requereu apoio destinado à resolução da sua

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

Social de Nordeste.

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

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

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

7°, do mesmo regulamento.

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

fatores externos à sua vontade, nomeadamente carência estrutural (insuficiência

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

2, do artigo 2.° do referido regulamento.

---Após análise detalhada à situação económica e social do agregado da Sra. Janete,

com base nos fundamentos apresentados na informação social e informação do NAS

Nordeste, anexas à presente informação, e no Regulamento em apreço, julgo que a
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mesma deverá beneficiar do presente apoio, de modo a proceder à aquisição de

óculos. — —----------- —----——-------

---Este apoio deverá ser atribuído sob forma pontual, no montante de € 250,00

(duzentos e cinquenta euros), nos ternos do n.° 2, do artigo 9.° do mencionado

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

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

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

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

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

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

informação, ao abrigo do Regulamento do Fundo Municipal de Emergência Social de

Nordeste. —--------—--- — — — —

---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃO 1 ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO

ABRIGO DO REGULAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL

DE NORDESTE!CARLOS ALBERTO RESENDES SOARES

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

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

transcreve: —---- — — — — — —

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

munícipe Carlos Alberto Resendes Soares, requereu apoio destinado à resolução da

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

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

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

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

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

7.°, do mesmo regulamento.-—-— —

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

fatores externos à sua vontade, nomeadamente carência estrutural (insuficiência

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

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

-—Após uma análise detalhada à situação económica e social do agregado do
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munícipe, com base nos fundamentos apresentados na informação social anexa á

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

beneficiar do presente apoio, pelo período de 5 meses. — —

—-Este apoío deverá ser atribuído sob forma temporária, no montante de € 500,00

(quinhentos euros), a saber, € 100,00 (cem euros) mensais durante o referido período

•de 5 meses, nos termos do n.° 2, do artigo 9.° do mencionado Regulamento.----

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

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

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

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

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

informação, ao abrigo do Regulamento do Fundo Municipal de Emergência Social de

Nordeste. — — — — —---- —

---ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A ATRIBUIÇÃO DO DIREITO DE

EXPLORAÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO DE NORDESTE, INCLUINDO A LOJA

DE CONVENIÊNCIA--— — — —---— —

---A Câmara deliberou, por unanimidade abrir concurso público para Atribuição do

Direito de Exploração do Parque de Campismo de Nordeste, incluindo a Loja de

Conveniência, tendo para o efeito aprovado o Programa de Procedimento e Caderno

deEncargos.------ — —------------- — —--—

---As propostas deverão ser apresentadas na plataforma eletrónica

www.saphetvpov.com, até às 23:59 horas do 9.° (nono) dia, a contar da data da

publicação do anúncio em Diário da República. — —

---Mais foi deliberado por unanimidade designar o júri do referido concurso, cuja

constituição é a seguinte e constante do Anexo 1 do Programa de Procedimento:

---Membros efetivos:-------——-- — — —

---Marco Paulo Rebelo Mourão, Presidente;--— — —

---Maria de Deus Pacheco de Meio Franco, membro efetivo, que substitui o Presidente

do Júri nas suas faltas ou impedimentos; — —

—-Maria Lubélia de Sousa Pimentel Alves, membro efetivo;————-———
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---Nélia de Fátima Resendes Raposo, membro suplente;--— —-—

—-Sandy Resendes Carreiro, membro suplente.—-—--— —-----------——

—-Ao Júri são delegadas todas as competências do órgão competente para a decisão

de contratar no âmbito do Procedimento, nos termos no artigo 69.° do Código dos

Contratos Públicos, à exceção das previstas no n.° 2 do mesmo artigo, bem como

aquelas que pela sua natureza não são suscetíveis de delegação.— —

—-Mais foi deliberado por unanimidade, designar como gestoras do procedimento e do

contrato, respetivamente, Ciáudia Isabel da Silva Couto Dutra, Assistente Técnica e

Maria Gorete Lopes de Amarai Dutra, Coordenadora Técnica da Secção de Taxas e

Licenças deste Município. — —-----—

—-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.—

—-ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A ATRIBUIÇÃO DO DIREITO DE

EXPLORAÇÃO DO MOINHO DA RIBEIRA DO GUILHERME — VILA DE NORDESTE-

—-A Câmara deliberou, por unanimidade abrir concurso público para Atribuição do

Direito de Exploração do Moinho da Ribeira do Guilherme — Vila de Nordeste, tendo

para o efeito aprovado o Programa de Procedimento e Caderno de Encargos.--—

---As propostas deverão ser apresentadas na plataforma eletrônica

www saphetvpov.com, até às 23:59 horas do 9.° (nono) dia, a contar da data da

publicação do anúncio em Diário da República.---— —-----— —

—-Mais foi deliberado por unanimidade designar o júri do referido concurso, cuja

constituição é a seguinte e constante do Anexo 1 do Programa de Procedimento:——-—-

—-Membros efetivos:-—-——---— — —-————--—- —

—-Marco Paulo Rebelo Mourão, Presidente;—-— —

—-Maria de Deus Pacheco de Meio Franco, membro efetivo, que substitui o Presidente

do Júri nas suas faltas ou impedimentos; ——-- —

—-Maria Lubélia de Sousa Pimentel Alves, membro efetivo;———

—-Nélia de Fátima Resendes Raposo, membro suplente;—-— —-----—

—-Sandy Resendes Carreiro, membro suplente. —-———

—-Ao Júri são delegadas todas as competências do órgão competente para a decisão

de contratar no âmbito do Procedimento, nos termos no artigo 69.° do Código dos
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Contratos Públicos, à exceção das previstas no n.° 2 do mesmo artigo, bem como

aquelas que pela sua natureza não são suscetíveis de delegação.

---Mais foi deliberado por unanimidade, designar como gestoras do procedimento e do

contrato, respetivamente, Cláudia Isabel da Silva Couto Dutra, Assistente Técnica e

Maria Gorete Lopes de Amaral Dutra, Coordenadora Técnica da Secção de Taxas e

Licenças deste Município.

---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.--

---Sobre o presente assunto, o Sr. Vereador Carlos Mendonça lamentou que o

fornecimento de energia elétrica ao Moinho seja feito por meio de geradora, o que vai

contra as regras ambientais.

----Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara explicou que o referido espaço sofreu

obras de melhoramento, considerando o estado lamentável em que o mesmo se

encontrava, a quais foram coordenadas pelo Sr. Vice- Presidente da Câmara, dizendo

que a falta de iluminação pública tinha a ver com os respetivos custos e que a sua

colocação neste momento não era viável.

---CONCURSO PÚBLICO PARA ATRIBUIÇÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DA

HOSPEDARIA SÃO JORGE — RELATÓRIO FINALIADJUDICAÇÃO

---Presente o Relatório do concurso referenciado em epígrafe, elaborado pelo Júri!

designado para oefeito.

---A Câmara, após ter apreciado o referido relatório deliberou, por unanimidade, o

seguinte:

---1. Concordar com o Relatório Final;

---2. Adjudicar à concorrente Anabela Neto Madeira Franco, o direito de exploração da

hospedaria São Jorge, Vila de Nordeste, no valor mensal de 525,00€, acrescido do

IVA à taxa legal em vigor, pelo prazo de 2 anos a contar da data de celebração do

contrato, podendo o mesmo renovar-se automaticamente, por iguais e sucessivos

períodos de 2 anos, se não for denunciado por qualquer das partes com quatro meses

de antecedência em relação ao termo do prazo inicial ou de qualquer das renovações;

---3. Notificar a decisão de adjudicação a todos os concorrentes, acompanhada do

relatório final de análise das propostas, de acordo com o art.° 77.° n.° 1 e n.° 3 do
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-—--—-~-—-—-~-——~----~----

—-4. Notificar a adjudicatária para no prazo de 10 dias úteis apresentar os documentos

de habilitação exigidos nos termos do n.° 2 da cláusula l6.~ e proceder à prestação da

caução, nos termos da cláusula 17•a do Programa de Procedimento.——

—-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.—

---CONCURSO PÚBLICO PARA ATRIBUIÇÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DA

HOSPEDARIA SÃO JORGE - APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO

—-Presente a minuta do contrato da cessão da exploração referenciada em epígrafe,

para efeitos de aprovação. ——-----—-----—-----— — —

—-A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato e notificar a

adjudicatária nos termos dos artigos 98.° e 100.° do CCP.--—---------- —

—-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.—

—-SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO — INFORMAÇÃO ASSUNÇÃO DE

COMPROMISSO PLURIANUAL —

---Foi presente uma informação da Secção de Aprovisionamento, dando conta do

despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara, no uso da competência que lhe foi

delegada pela Assembleia Municipal, relativo à assunção do compromisso plurianual

com a prestação de serviços de Manutenção dos Sistemas de Vídeo alarme para os

Edifícios da Câmara Municipal, adjudicado a Prossegur — Alarmes Dissuação Portugal

Unipessoal, Lda, no valor total de € 6.072,00, a pagar em dois anos económicos,

conforme se indica: ———--———-———---—- — —

—-Ano de 2019 - €3.542,00; — ——————————

—-Ano de 2020 -€2.530,00. — — ———-— —-

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

—-A Câmara tomou conhecimento da presente informação e deliberou, por

unanimidade, enviar a mesma à Assembleia Municipal. —-----—--——-— —
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---ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA - PROGRAMA ECO ESCOLAS

2018/2019

---Presente um email, datado de vinte e cinco de junho findo, da Associação Bandeira

Azul da Europa, enviando a proposta relativa à liquidação do valor da inscrição do

nosso concelho no Programa Eco-Escolas 2018-201 9.

---A Câmara, considerando a importância do desenvolvimento de políticas ambientais,

deliberou, por unanimidade aceitar a referida parceria, bem como autorizar o

pagamento da inscrição no valor de €70,00.

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

EMPRESARIAL 1 PEDIDO DE PARECER - JOGOS LÍCITOS NO

ESTABELECIMENTO PIPAS BAR

---Presente o oficio, com referência SAI-VPGR/2019/1 085, de doze de junho findo, do

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

solicitando parecer relativo à conveniência da renovação do licenciamento de jogos

lícitos no estabelecimento Pipas Bar, sito na Estrada Regional, n.° 4, freguesia de

Lomba da Fazenda, Concelho de Nordeste, requerido por Rafael Pereira Medeiros,

designadamente no que se refere à proximidade de estabelecimentos de ensino, por

forma a respeitar o disposto no n.° 2 do artigo 11.0 do Decreto Legislativo Regional n.°

5/2003/A, de 11 de março, na sua atual redação, conjugado com o Decreto Legislativo

Regional n.° 27/2005/A, de 10 de novembro, dada a limitação consagrada na alínea h),

don.°ldoseuartigo2l.°.

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

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

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

doConcelho.

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

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

---DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETOS E GESTÃO DO PATRIMÓNIO —

RECEÇÃO DEFINITIVA DAS INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO DA

FREGUESIA DA ACHADINHA

Nordeste, 8 de julho de 2019

Página 24 de 26



Câmara Municipal do Nordeste

---Presente o ofício número mil oitocentos quarenta e oito, de dezassete de junho

findo, da Direção de Serviços de Projetos e Gestão do Património, devolvendo a

informação elaborada pela Comissão de vistorias, após assinatura pelos

representantes daquela Direção Regional, conforme solicitado por esta Câmara

MunicipaL

---A Câmara, deliberou por unanimidade, com base no auto de vistoria, realizado no

dia trinta de abril do corrente ano, aceitar a receção definitiva das infra estruturas do

Loteamento da Achadinha, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 87.° do Decreto -

‘Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação.

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

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

---INFORMAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA NO ÂMBITO DAS

DECISÕES QUE PROFERIU NO USO DA COMPETÊNCIA QUE LHE FOI

DELEGADA PELA CÂMARA MUNICIPAL, SOBRE:

—-Aprovação de Alterações Orçamentais:

---Foram aprovadas a IIY e a 12Y alteração ao Orçamento da Despesa, bem como às

Grandes Opções do Plano, nos valores, respetivamente, de € 21.000,00 (vinte e um

mil euros), € 1.000,00 (mil euros), € 45.000,00 (quarenta e cinco mil euros) e €

70.073,11 (setenta mil setenta e três euros e onze cêntimos).

---A Câmara tomou conhecimento.

---BALANCETE — RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

---Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia dois de julho corrente,

tendo a Câmara tomado conhecimento que o saldo disponível era:

Operações Orçamentais - € 2.924.704,05 (dois milhões novecentos vinte e quatro mil

setecentos e quatro euros e cinco cêntimos);

---Operações não Orçamentais - € 50.215,63 (cinquenta mil duzentos e quinze euros e

sessenta e três cêntimos).
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---E por não haver mais nada a tratar e sendo doze horas e vinte minutos, o

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

constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e por mim

Çjks.w, ~!&cvv~~t&, Coordenadora Técnica da Secção de

Expediente, que a redigi e subscrevi. — —-— —
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