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Assembleia Municipal do Nordeste

ATA N.° 10

---Aos catorze dias do mês de junho 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 Sra. Sara Raquel Mendonça de Sousa, 2•a secretaria,

em substituição, respetivamente, do Sr. Presidente e da 1•a secretária da Mesa da

Assembleia, estando presentes os membros Srs Anabela Miranda Isidoro, Paulo

César Pereira Pacheco, Mário Nuno Maciel Arruda Fagundo, Dinis Pimentel Pacheco

em substituição de Rafael dos Santos Gatto, André Luis dos Reis, João de Deus

Furtado Amaral, Nemésia de Jesus Silva Medeiros, Jorge Miguel Cabral Lopes,

Virgínia Maria da Silva Pinheiro e Zélia de Fátima Silva Amaral Teixeira.--—-

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

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

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

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

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

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

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

Salga. — —------- — —-— — —----——-------------——--

—-Faltaram os membros Srs. Rogério Cabral Frias e Maria Serafina da Silveira Raposo

de Medeiros, respetivamente, Presidente e 1•a secretária da Assembleia Municipal e

ainda o Sr. Luís Manuel Pereira Silveira. — —----——---— —

---Assistiram ainda à sessão os Srs. Vereadores Luís Jorge Borges Fernandes, Marco

Paulo Rebelo Mourão, Carlos Alberto Medeiros Mendonça e Luís Dutra Borges.--—-—-

---Por se ter verificado a ausência simultânea da maioria dos membros da mesa da

Assembleia Municipal, no início da sessão, procedeu-se à eleição, por voto secreto, de

entre os membros presentes, do 1.0 e 2.° secretários.-------—-----— — —

—-O resultado da votação da eleição do 1.0 e 2.° secretários da mesa da Assembleia
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Municipal, respetivamente, foi o seguinte: — —-- —--------

—-Mário Nuno Maciel Arruda Fagundo e Luís Manuel Raposo Lima — 12 votos;

---Rafael Moniz Vieira e Zélia de Fátima Silva Amaral Teixeira —2 votos;

---Mário Nuno Maciel Arruda Fagundo e Jorge Miguel Cabral Lopes — 1 voto;--------

---Paulo César Pereira Pacheco e Carlos Alberto de Sousa Matos — 1 voto;————

—-Anabela Miranda Isidoro e Paulo César Pereira Pacheco — 1 voto; —

—-Nemésia de Jesus Silva Medeiros e José Miguel de Medeiros Mendonça — 1 voto;-—

—-Nemésia de Jesus Silva Medeiros e Paulo César Pereira Pacheco — 1 voto;----———-

—-Registaram ainda dois votos em branco.—-—-—---------—-— —

---Assim, face aos referidos resultados, ficaram assim eleitos para 1 .° e 2.° secretários,

respetivamente, Mário Nuno Maciel Arruda Fagundo e Luís Manuel Raposo de Lima.—-

---Secretariaram a sessão os Srs. Mário Nuno Arruda Fagundo e Luís Manuel Raposo

de Lima, 1.0 e 2.° secretários da Mesa da Assembleia Municipal, respetivamente.

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

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

——-----------—--------ANTESDAORDEMDODIA —--—--—--— —-

-—ATA DA SESSÃO ANTERIOR -. — — -—

—-Foi dispensada a leitura da ata da sessão ordinária do dia dezassete de abril último,

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

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

—-JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS —--——-— —

—-Foram presentes à Mesa desta Assembleia os pedidos de justificação de faltas dos

Srs. Jorge Miguel Cabral Lopes e Paulo Jorge de MeIo Soares respeitantes à sessão

ordinária do dia dezassete de abril último, e ainda do Sr. Luís Manuel Pereira Silveira,

respeitante à presente sessão, tendo a Mesa justificado as mesmas.---------

—-CORRESPONDÊNCIA — — —
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---1. Ofício número um, de vinte e quatro de abril findo, da Assembleia de Freguesia

de Achadinha, remetendo cópia do Voto de Congratulação ao Dr. João de Meio,

aprovado, por unanimidade, na sessão daquele órgão, realizada no dia onze de abril

docorrenteano. — — —------ —--—-—

---2. Ofício número novecentos setenta e cinco, de três de junho corrente, da Câmara

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

meses de abril e maio do corrente ano. —---- —-—- —--

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

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

---O Sr. José Miguei Mendonça, Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro de

Nordestinho interveio para lamentar a situação ocorrida relativamente ao cascalho

existente na sua freguesia, esclarecendo que o mesmo se encontrava à espera do

transporte que tinha solicitado à Câmara Municipal do Nordeste para o poder estender

nos respetivos caminhos, afirmando ainda que lhe tinha sido transmitido por um

trabalhador da autarquia que estavam aguardar o concurso para prestação daquele

tipo de serviço. Referiu que, para sua surpresa, verificou que no dia treze de junho, a

Câmara Municipal tinha decidido retirar do local os referidos inertes para outras

freguesias do concelho tendo, perante esta situação ligado ao Sr. Vice-Presidente

para lhe perguntar o porquê desta medida ao que aquele lhe respondeu que “lhe dava

dois coices e arrebentava-o de vez”, tendo, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia,

lhe dito que então se deslocasse ao sitio e qual não foi o seu espanto quando

apareceram no local cinco agentes da PSP, que lhe questionaram, entre outros

assuntos se não sabia que os caminhos não eram propriedade da Junta de Freguesia.

Perante estes factos, o Sr. José Miguel questionou a razão pela qual tinham enviado

para o local os referidos agentes da PSP.--- — — —--—

---Abordou também que um particular vedou o acesso ao Caminho do Ramalho em

São Pedro de Nordestinho, impedindo assim outro particular de aceder ao seu prédio,

dizendo se a Junta de Freguesia não tinha responsabilidade nos caminhos, então qual

o porquê de um freguês lhe ter colocado a situação, questionando qual era o critério

que a autarquia iria utilizar para destapar a via em questão.
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---Seguidamente, interveio o Sr. Paulo César Pacheco para referir que no dia quinze

de junho se iniciava a época balnear, questionando se estava garantida a segurança

dos utilizadores da Piscina da Boca da Ribeira e da Praia do Lombo Gordo.-------

---Referiu ainda que no passado foi dito por várias vezes que o anterior executivo se

tinha esquecido das zonas verdes e dos jardins do concelho onde defendiam que os

mesmos deveriam ser o ex-libris do Nordeste, mas que atualmente o que se

constatava era que os jardins não estão bem cuidados, questionando por isso se este

assunto deixou de ser prioridade deste Município.-— —------—

---Perguntou também como se ia processar a passagem da ciclovia na ponte, se a

mesma iria ocupar a faixa de rodagem e se o desvio dos postes de eletricidade iria

aumentar o custo da obra, ou se esse custo estava contemplado no processo inicial.—

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

—-Quanto ao cascalho esclareceu que o mesmo se encontrava na via pública há mais

ou menos um ano e que, no seguimento de uma reclamação apresentada por uma

munícipe tinha, em vinte e cinco de março último oficiado à Junta de Freguesia de São

Pedro de Nordestinho para, no prazo de oito dias proceder à remoção do cascalho,

considerando que a situação, para além de não ser permitida por lei causava

transtornos aos moradores e impedia a manobra de viaturas pesadas. Em resposta à

solicitação, a Junta de Freguesia de São Pedro de Nordestinho informou que

aguardava um trator da Câmara Municipal para distribuir os referidos inertes pelos

caminhos da freguesia. Neste seguimento, a Câmara Municipal, no dia um de abril

último oficiou novamente à referida Junta de Freguesia a informar que a situação em

apreço estava incluída no Acordo de Execução celebrado entre ambas as autarquias,

pelo que o respetivo transporte era da sua responsabilidade, informando também que

o Município não tinha autorizado o depósito de cascalho na via municipal.

—-Assim sendo, e após disponibilidade dos serviços e atendendo à insistência dos

moradores foi solicitado ao Sr. Vice-Presidente da Câmara que colocasse no local

uma máquina e respetiva viatura par remoção do cascalho em questão.

—-Disse ainda que nesse mesmo dia tinha recebido um telefonema a dizer que o Sr.

Presidente da Junta de Freguesia tinha atravessado uma carrinha no caminho para
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impedir a retirada do cascalho.-------------- — —--------

---Atendendo à situação, disse ter telefonado ao Chefe da PSP de Nordeste para

enviar um agente da PSP ao local a fim de possibilitar a remoção do cascalho, ao que

lhe foi respondido que não tinha pessoal disponível para o efeito, mas que nesse dia

havia no concelho uma viatura patrulha da PSP de Ponta Delgada e que iria pedir aos

colegas para passarem por lá.—---- —--—------—— —----—---—

Salientou que nesse dia esteve na reunião da MUSAMI e que teve conhecimento,

após a mesma, que a Junta de Freguesia já tinha procedido à remoção do cascalho,

dizendo ainda que se o Sr. Presidente da Junta de Freguesia está para defender a sua

freguesia, enquanto Presidente deste Município estava para defender o concelho e os

nordestenses, e que a situação em apreço poder-se-ia ter evitado.-------- —----

---Acrescentou ainda que na altura do telefonema do Sr. Presidente da Junta de

Freguesia de São Pedro Nordestinho estava com o Sr. Vice-Presidente e não se tinha

apercebido do mesmo ter proferido tais afirmações e que esta situação passava-lhe ao

lado e que tinha coisas mais urgentes para resolver. —---

—-Relativamente ao caminho do Ramalho disse que no dia anterior lhe tinha chegado

a informação sobre esta situação, mas que não teve oportunidade de mandar o fiscal

ao local, em virtude deste se encontrar de folga, referindo também que o Sr.

Presidente da Junta de Freguesia como conhecedor da situação poderia ter interferido

na mesma, adiantando ainda que os Acordos de Execução com as Juntas de

Freguesia serviam também para estas situações, e por isso se transferia uma verba

para manutenção de caminhos. — —-— —-—

---Acrescentou também que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia tinha alegado não

ter disponibilidade financeira para aluguer de maquinaria, questionando por isso o que

fazia às verbas que recebia do Município no âmbito do referido Acordo de Execução.—

---Quanto à época balnear, disse que infelizmente dada a redução drástica de pessoal,

acrescida da colocação de um número muito restrito de ocupados dos programas

ocupacionais, por vezes não é possível executar as respetivas tarefas com a rapidez

desejada.--------- —----— — — — —

‘---Salientou que no dia treze de junho tinha realizado uma visita à Boca da Ribeira e

‘que a zona estava preparada para o início da época balnear. Quanto à Praia do

Lombo Gordo informou que tinha sido adjudicada a empreitada de construção de muro

Nordeste, 14 de junho de 2019

Página 5 de 23



6

Assembleia Municipal do Nordeste

e reparação de escadas, mas que para não perturbar os utilizadores a efetivação da

mesma iria ser adiada para o fim da época balnear. Informou ainda da derrocada que

destruiu os balneários, situação que está a ser reparada, esperando que a mesma

esteja concluida muito em breve. —---— — — —

---No que se refere aos jardins, disse discordar da observação feita pelo Sr. Paulo

César, afirmando que os mesmos poderiam não “estar no ponto”, mas como já tinha

referido a situação era devida à falta de pessoal e ainda por estar a decorrer o período

de substituição de flores. —----- — —------------- —

---Aproveitou esta ocasião para informar que a autarquia ao abrigo do Regulamento

existente para o efeito iria ceder flores a particulares e instituições.----

---Quanto à ciclovia informou que a mesma está a ser executada de acordo com o

projeto, atendendo ao valor apontado na candidatura não foi possível o alargamento

da ciclovia pelo lado de fora da ponte, pelo que iria ocupar 40 cm da faixa de rodagem,

explicando ainda que a remoção dos postes não estava incluída no procedimento

concursal de construção da ciclovia. —----- —-----—----—----

---Seguidamente, usou da palavra a Sra. Anabela Isidoro para afirmar que era

lamentável a situação ocorrida em São Pedro de Nordestinho, dizendo mesmo existir

má fé entre a Câmara Municipal e a referida autarquia, atendendo que, como referido

a Junta de Freguesia solicitou à Câmara Municipal o respetivo transporte e lhe

informaram que estavam a aguardar o respetivo procedimento, afirmando ainda não

ser uma boa atitude mandar a PSP para o local, porque não abonava nada a favor do

concelho do Nordeste. — — — — — ——--

---Questionou também se quando o Sr. Vice-Presidente atendeu o telefonema do

Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro de Nordestinho, o Sr. Presidente da

Câmara não estava na reunião da MUSAMI, assim sendo, então como era que tinha

presenciado a respetiva conversa. Disse também que gostaria, no fim da sessão

consultar o projeto e processo da ciclovia, ao que o Sr. Presidente respondeu que o

mesmo estava disponível na Secção de Aprovisionamento.--— —

—-Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara disse que a memória era curta, dizendo

que na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia da Lomba da Fazenda a

situação também se tinha passado com ele, em que a respetiva Junta teve de adquirir

cascalho para beneficiação dos caminhos de acesso à lavoura e inclusive teve de
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pagar a maquinaria porque o anterior executivo assim o mandou. Reafirmou que o

cascalho estava no local há mais de oito meses, dizendo que além da

correspondência trocada, também um técnico da Câmara Municipal falou com o Sr.

Presidente da Junta de Freguesia para remoção do cascalho, salientando portanto que

tinha havido tempo suficiente para a Junta de Freguesia resolver a situação, mas que

não otinhafeito. ——-—---------------—- —------ — — ——_

---O Sr. Rafael Vieira, Presidente da Junta de Freguesia da Lomba da Fazenda pediu

a palavra para referir o seguinte:-— — —-—-— —

---Na apresentação da proposta de orçamento municipal à oposição quando o Sr.

Marco Mourão questionou para que iria servir o cabo de slide com custo de 700 mil

euros, o então Presidente da Câmara disse que era para montar um slide do Pico da

Vara até à porta da sede da Junta de Freguesia da Lomba da Fazenda; —

—-Quando realizaram os Jogos sem Fronteiras, ocuparam sem autorização o Campo

de Jogos da Lomba da Fazenda;-— ——-——-- —----—

—-O projeto para aquisição de uma carrinha nova para a Junta de Freguesia da Lomba

da Fazenda, apresentado em 2013 e já aprovado pela Unidade de Gestão da

ASDEPR foi recusado quando o anterior Presidente da Câmara passou a fazer parte

deste árgão (ASDEPR), o mesmo o disse numa Presidência Aberta na Lomba da

Fazenda, tendo dado prioridade a outros projetos, casas de alojamento local no caso;

—-Quando a Junta de Freguesia da Lomba da Fazenda fez um pedido de flores para o

Cemitério, o anterior Presidente oficiou à Junta a recomendar que comprassem a um

senhor da Feteira; — —-----—---- —-— —

—-Foram feitos vários pedidos de cedência de cascalho para os caminhos de acesso à

lavoura, inclusivé alguns nas Presidências Abertas que o anterior executivo realizou na

Lomba da Fazenda, tendo o anterior Presidente dito que iriam fornecer cascalho e

depois nunca se concretizou; — — — —------—--—-—

—-Foi feita uma reabilitação de caminhos da lavoura, na qual a anterior câmara diz que

gastou centenas de milhares de euros, obras essas que à primeira chuvada forte, em

dezembro de 2017, arrastou todo o cascalho para terrenos particulares e outros

caminhos, tendo sido a Junta de Freguesia a proceder à remoção desses inertes e

aproveitamento dos mesmos; — — —

—-Durante o anterior mandato, foram cedidos dezenas de trabalhadores às Juntas de
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executivo socialista e as Juntas de executivo Social-Democrata nunca tiveram esse

tipode apoio; —------- — — — — —------

---Foi retida a verba mensal do protocolo durante mais de seis meses à Junta de

Freguesia de Nordeste, bem como a verba mensal do protocolo dois ou três meses à

Junta de Freguesia da Lomba da Fazenda, pelo anterior executivo, ao contrário deste

executivo, apesar de toda essa polémica com o cascalho na via pública de São Pedro

não reteve verba alguma à Junta local. —----- —----- —--—-- —

---Em resposta, o Sr. Vereador Carlos Mendonça, depois de obter a anuência do Sr.

Presidente da Câmara respondeu que não se recordava do Sr. Rafael ter sido membro

da Junta de Freguesia de Lomba da Fazenda no mandato anterior. —

---Disse que era totalmente falso o que foi afirmado relativamente à candidatura da

viatura para a Junta de Freguesia de Lomba da fazenda, uma vez que a mesma foi

candidatada em janeiro de 2017 e aprovada em setembro do mesmo ano, bastava

para isso consultar o site onde poderia comprovar a situação, dizendo ainda que a

Camara Municipal de Nordeste foi solidária com a Junta de Freguesia da Lomba da

Fazenda e a Casa do Povo por diversas vezes no mandato anterior, ao ponto de

fechar os olhos e ter aprovado uma candidatura ao Prorural para aquisição de

fardamento de forma irregular.----------- —---- — —

---Quanto às presidências abertas disse que a Junta de Freguesia não comparecia às

mesmas quando solicitadas pela câmara nem convidava o executivo camarário de

então para as mesmas ao contrário das outras freguesias do concelho. O executivo de

então não era aceite na freguesia da Lomba da Fazenda, demonstrativo da atitude

politica e democrática do então Presidente de Junta de Freguesia.---— ——

---Após as explicações do Sr. Vereador Carlos Mendonça, em defesa da honra,

acusando o Presidente de Junta da Lomba da Fazenda, o Sr. Rafael respondeu:

—-O folclore não usa fardamento, usa trajes. Se é tão picuinhas com algumas

expressões ditas por outros, também o deve ser quando se exprime em determinados

assuntos. A Casa do Povo da Fazenda não foi referida nem tem que ser referida e

tudo aquilo que disse não passa de mentira, até porque os trajes estão a ser utilizadas

pelo grupo folclórico atualmente; —

—-Foram realizadas duas presidências abertas na Lomba da Fazenda, na primeira

foram visitados alguns locais, como o Caminho do Tabuleiro e a zona da Leira, tendo a
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fotógrafa de serviço sido a Sr.a Sandy Carreiro; na segunda quem esteve encarregue

das fotografias foi a Sr.a Anabela Medeiros do Gabinete de Ação Social; —

---A candidatura apresentada pela Junta da Lomba da Fazenda para a aquisição da

carrinha em 2013 foi recusado após a entrada em funções do anterior Presidente da

Câmara e foi a que eu referi aqui; — —--- —---- —

---A segunda candidatura está tão “encalhada” como o Sr. Vereador diz que até já está

ao serviço da Junta;---— —---- — — —

---Terminou dizendo que o Sr. Vereador Carlos Mendonça não passava de um

mentiroso compulsivo. — — —--— — —

---O Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Achadinha interveio para relembrar que

a sua freguesia perdeu seiscentos mil euros destinados à empreitada de construção

do polivalente, assim como valor de elaboração do projeto, dizendo que o Sr. Vereador

Carlos Mendonça não lhe venha dizer que não tem culpa, porque na altura era

deputado. Relembrou igualmente o estado calamitoso em que na altura se encontrava

um caminho municipal na sua freguesia em que insistiu várias vezes na sua reparação

e até propôs ao Sr. Presidente da Câmara de então se não tinha verba para o efeito a

própria Junta de Freguesia poderia proceder à respetiva reparação, ao que o Sr.

Carlos Mendonça, na qualidade de Presidente da Câmara, lhe respondeu se o fizesse

quechamavaapolicia.------ — —-— —------ —------------

---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.° 75/201 3,

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

do Município, a qual foi remetida a este órgão, através do ofício número novecentos

• setenta e seis, de três de junho 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
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data.------ — —---------—

ATIVIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL

Obras: — — — — —

---Empreitada de Construção de uma Ciclovia na Avenida El Rei D. Manuel 1, Vila de

Nordeste — (Em Execução);— — —---------------

---Empreitada de Reabilitação do Parque Infantil da Lomba da Fazenda, no âmbíto da

Conservação de Espaços de Jogo e de Recreio — (Em Execução);------ —

---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 — (Em Execução);— — —

—-Empreitada de Beneficiação e Pintura da Cobertura do Edifício pertencente á

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 — (Concluída);---------- —---- — —

---Construção de muro na rua da Lomba, lugar da Lomba da Pedreira, freguesia de

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

(Concluida); —----- —--------— — —----

---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 — (Em Execução); — — — —

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

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

(Concluída); — — — — — —----

---Empreitada de Beneficiação do Recreio do Edifício EB/JI Manuel Inácio de MeIo, na

Freguesia da Salga, no Âmbito da Conservação de Espaços de Jogo e de Recreio —

(Concluída);-—- — — — —------- — —

---Empreitada de Beneficiação de Passeios na Rua do Rosário, Vila de Nordeste no

âmbito da Obra de Arruamentos e Vias Municipais — (Concluída) —-----—

—-Empreitada de Beneficiação do Parque de Campismo junto à Ribeira do Guilherme

na Vila de Nordeste — (Conclu ida); —----— —

---Construção de infraestruturas para colocação de Eletricidade no Miradouro Ponta do

Sossego; — —

Nordeste, 14 de junho de 2019 ___________________________-
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---Eletrificação do Moinho da Ribeira do Guilherme; — — —

---Construção de nichos para os semáforos do Caminho de Acesso à Boca da

Ribeira; — — —

—-Pintura de muros e zona envolvente à Piscina da Boca da Ribeira;----——---—----—

---Construção de grelhadores junto ao Palheiro da Boca da Ribeira, assim como a

colocação de água e eletricidade;--——-- —---— —---- —-— —

---Pintura do moinho da Ribeira dos Caldeirões;-—-— —--— ——- —

---Reparação de passeios em São Pedro de Nordestinho;—-—-----—- — —

---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 para fornecimento de

beberete para a Matiné Musical promovido pelo Município de Nordeste;—————--

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

Rústico sito à freguesia e Concelho de Nordeste; ——-----------

—-Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Reparação da Arca

Congeladora da Peixaria do Mercado Municipal; — —--- —

---Ajuste Direto Simplificado para Execução de Empreitada de Beneficiação do Recreio

do Edifício EB/Jl Manuel Inácio de MeIo, na Freguesia da Salga, no Âmbito da

Conservação de Espaços de Jogo e de Recreio; ——----—-—---—---—————--—

—-Ajuste Direto para Prestação de Serviços de Auditoria Externa das Contas do

Município de Nordeste; ——--—---— ————---——--——-—

—-Consulta Prévia para Aquisição de Brindes Promocionais e de Material de

Divulgação da Atividade Cultural e Recreativa do Município de Nordeste;-— —

—-Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Pintura Geral da Viatura

Mercedes 220 23-24-XH; — ——— — — —-

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

Passeios na Rua do Rosário, Vila de Nordeste no âmbito da Obra de Arruamentos e

Vias Municipais; — — — —--— ——— —

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

Passeios na Rua do Rosário, Vila de Nordeste no âmbito da Obra de Arruamentos e

Vias Municipais; —— — —

Nordeste, 14 de junho de 2019
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---Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Reparação de Avaria

Elétrica da Máquina Escavadora Giratória Komatsu Pc 240; — —--------

—-Ajuste Direto Simphficado para Execução da Empreitada de Beneficiação do Parque

de Campismo junto à Ribeira do Guilherme na Vila de Nordeste;--— —---—-—------

---Consulta Prévia para Prestação de Serviços de Montagem de Palcos e Estruturas

de Apoio, Animação, Sonorização e Iluminação dos Eventos Culturais Promovidos e

Apoiados pelo Município de Nordeste; — — — —-

—-Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Aluguer de Plataforma

Elevatória com Condutor com Cesto e Braço Extensível superiora 22 metros;

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

Publicidade no Guia Turístico da Ilha (Guia e Dicas de 5. Miguel); — —-—

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

Publicidade no Guia Turístico da Ilha (Guia e Dicas de 5. Miguel);----——---- —

----Ajuste Direto para Execução da Empreitada de Construção de Muro e Betonagem

de Escadas no Caminho do Lombo Gordo e Pavimentação do Caminho da Missa no

Lugar da Lomba da Pedreira, no âmbito da Obra de Pavimentação de Armamentos e

Vias do Concelho; — — —-— —----———

---Consulta Prévia para Prestação de Serviços de Elaboração da Estratégia Local de

Habitação (ELH) do Município de Nordeste; ——-—— —-—-—-——--

—-Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Participação do

Município de Nordeste no Guia Turístico Açores Natureza Viva 2019;---——-—--

—-Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Elaboração da Ficha de

Segurança Contra Incêndios em Edifícios no Parque de Campismo;---———-———~

—-Consulta Prévia para Aquisição de uma Viatura Usada com Grua Auxiliar Para os

Serviços Técnicos de Obras;-— — —---- —

Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Publicidade na Revista

Diário de Bordo da Atlânticoline; — —--------—

---Ajuste Direto para Execução da Empreitada de Reabilitação do Caminho do Porto e

Execução de Balneários na freguesia de Nordeste, no âmbito da Obra de

Pavimentação de Arruamentos e Vias do Concelho; —-—

---Consulta Prévia para Locação de Tratores com Condutor para o Ano de 2019;

Nordeste, 14 de junho de 2019
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-—Ajuste Direto Simplificado para Aluguer de Cabines Sanitárias e Vedações para as

Festas de Nordeste; —--------

---Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços, pelo prazo de 12 meses,

para manutenção dos Sistemas de Vídeo Alarme para os Edifícios da Câmara

Municipal;--—--------—-----------— — — — —

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

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

Muro, Betonagem de Escadas no Caminho do Lombo Gordo e Pavimentação do

Caminho da Missa no Lugar da Lomba da Pedreira, no âmbito da Obra de

Pavimentação de Arruamentos e Vias do Concelho; — —

---Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Mão-de-Obra para

Reparar o Motor de Arranque da Viatura Nissan D22 com a matrícula 40-BF-06;----

---Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Reparação do Tubo de

Escape da Viatura Volvo FL 10 02-04-AQ; —---- —

---Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Táxis para Apoio às

Eleições para o Parlamento Europeu 2019;------- — — — —

—-Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Vigilantes nas Zonas

balneares do Concelhio de Nordeste — Boca da Ribeira e Praia do Lombo Gordo.

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

—-Durante a semana, de 8 a 12 de abril, aproveitando a interrupção letiva da Páscoa,

o município do Nordeste promoveu mais uma formação para as filarmónicas, levada a

cabo pela Banda da Zona Militar dos Açores. Durante uma semana, os músicos das

três filarmónicas, sobretudo os mais jovens, tiveram a oportunidade de aperfeiçoar o

conhecimento musical sendo a formação distribuída por 11 instrumentos. A autarquia

congratula-se pela habitual disponibilidade demonstrada pela Banda da Zona Militar

dos Açores sempre que é convidada a deslocar-se ao concelho do Nordeste para a

realização de um concerto, e agora, também, para uma colaboração mais exigente

como é a realização de um workshop de vários dias, o qual foi encerrado com um

concerto; —--------- —

---O município do Nordeste comemorou o 25 de Abril com um serão de música e de

reflexão. O espetáculo foi realizado na véspera do feriado, no dia 24, no Centro

Municipal de Atividades Culturais, na sede do concelho. Luís Alberto Bettencourt, Pilar
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Silvestre e Paulo Bettencourt trouxeram ao Nordeste o espetáculo “Músicas do

Mundo”, antecedidos de um grupo de músicos amadores deste concelho, que se

juntaram e prepararam um reportório para o serão comemorativo de Abril;

---O Centro Desportivo e Recreativo do Nordeste também assinalou o Dia da

Liberdade com a realização do Torneio de Futebol 7 Inter-freguesias Sub 18. Tivemos

a participação das equipas que representavam as freguesias da Salga, Achadinha,

Santana, Nordestinho/Pedreira (Algarvia, St.° António e 5. Pedro e com atletas da

Pedreira), Fazenda e Vila; — —--— — —

—-No dia 27 de abril, o Centro Desportivo e Recreativo do Concelho do Nordeste, em

parceria com a Câmara Municipal do Nordeste, promoveu um passeio à Fajã do

Araújo. O percurso contou com mais de 40 participantes, de vários escalões etários,

sendo que uma grande parte dos participantes era oriunda de outros concelhos.

Destacamos sempre com muita satisfação a presença de participantes de outros

concelhos, que procuram estes eventos para conhecer melhor o nosso concelho;

---No dia 1 de maio — Dia do Trabalhador — o Centro Desportivo e Recreativo do

Concelho do Nordeste, em parceria com a Câmara Municipal do Nordeste e a Fitness

Absoluto, promoveu um evento na área do Fitness, que vai na sua segunda edição.

As atividades foram desenvolvidas em algumas freguesias e posteriormente

concentradas na Vila do Nordeste, no Largo do Jogo da Choca.O evento iniciou-se

pelas 9:45 horas, nas freguesias da Salga, Santana, St.° António Nordestinho, Lomba

da Fazenda e Vila do Nordeste. Nas freguesias da Salga e St.° António Nordestinho,

foram promovidas aulas de ZUMBA; na freguesia de Santana, uma aula de TREINO

FUNCIONAL; na freguesia da Lomba da Fazenda, uma aula de VOGA e na Vila do

Nordeste, uma aula de CROSSFIT e uma aula de PILATES. No total, tivemos a

participar neste evento mais de 60 participantes, numa primeira fase distribuídos pelas

diferentes freguesias e posteriormente envolvidos, e já num número mais reduzido no
— — — —-

---O Jardim do Município foi o local escolhido este ano para as Comemorações do Dia
!da Europa nos Açores. O dia é assinalado com o hastear das bandeiras dos 28

Estados — Membros da União Europeia durante uma semana (de 6 a 10 de maio);-—--

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

Câmara do Nordeste e a Associação de Veteranos do Nordeste, organizou o 1 Torneio
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Veteranos Cup Nordeste 2019, que decorreu no dia 12 de maio, no Campo Municipal

do Nordeste. O torneio teve a participação de 6 equipas, distribuídas em dois grupos,

com mais de 80 participantes, sendo realizados 11 jogos. Estiveram presentes 6

equipas que representavam diferentes associações e\ou clubes de Veteranos ilha,

nomeadamente, os AMIGOS DA RIBEIRA GRANDE, MIRAMAR SPORT CLUBE,

FUTEBOL CLUBE V. FORMOSO, SPORTING CLUBE IDEAL, MAIA CLUBE DOS

AÇORES e a equipa da casa, A. V. NORDESTE;--— — —

—-Numa manhã em que as condições atmosféricas foram favoráveis, e com a

participação de mais de 50 participantes, o Centro Desportivo realizou mais um

percurso pedestre, a 18 de maio, desta vez pelo trilho Quinhentista, na freguesia de

Santo António de Nordestinho. Os participantes tiveram a oportunidade de realizar

registos fotográficos ímpares, num percurso que permite a conciliação com a

vegetação nativa com algumas paisagens singulares (Miradouro da Borda da Ladeira,

vista das freguesias de St.° António Nordestinho e de 5. Pedro, entre outros);

—-O Centro Desportivo e Recreativo do Concelho do Nordeste (CDRCN), parceiro do

município do Nordeste, colaborou com a Prova Internacional GP Açores, com a

chegada da prova à Vila do Nordeste, no passado dia 17 de maio, e com a partida

para a 2.~ etapa, no dia seguinte, a partir da Praça da República;—

—-O Município do Nordeste apresentou no dia 23 de maio findo, o cartaz das Festas

do Nordeste 2019, as quais decorrem entre 11 e 18 de julho. O programa arranca na

quinta-feira, 11 de julho, com AGIR, seguido de Matias Damásio, na sexta-feira, e de

Luís Represas no sábado. O cartaz inclui outra banda que abrirá o concerto da sexta-

feira, a banda regional THE CODE. O município procurou contemplar e agradar várias

gerações de frequentadores das Festas do Nordeste, indo de bandas mais atuais,

como AGIR, a outras mais transversais como é o caso de Luís Represas. A entrada

será gratuita, em recinto fechado e com segurança, tendo o vereador da cultura e

deporto do município, Marco Mourão, sublinhado na referida apresentação, a opção

pela entrada gratuita, pelo segundo ano consecutivo, para que todas as famílias do

concelho possam usufruir das festas na sua totalidade. O programa festivo volta a

‘contemplar um palco mais pequeno e direcionado para os grupos locais, colocado no

Jardim do Município; — — —

—-A Câmara Municipal do Nordeste recebeu um donativo de um nordestense da
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diáspora para apoio dos idosos e às pessoas com doença prolongada que residam no

concelho. O donativo, no valor de 1.500,00€, foi consubstanciado na aquisição de uma

cama elétrica e colchão, de um colchão de pressões alternas e compressor, de duas

cadeiras de duche e de uma cadeira sanitária. Estes equipamentos, que fazem parte

do Banco de Ajudas Técnicas da autarquia, têm servido muitos nordestenses durante

períodos mais longos de doença, sobretudo doentes acamados e idosos. Os

equipamentos são emprestados pelo município a todos os munícipes que tenham

carência económica e fragilidade social, sendo os mesmos devolvidos pelo

beneficiário após o fim da utilização: —--------—-- —------

---O concelho do Nordeste teve a possibilidade de usufruir recentemente de três

concertos, no âmbito das matinés musicais promovidas por este município.

A Filarmónica Imaculada Conceição, da Lomba da Fazenda, abriu 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, encerrou as

matinés programadas para estes meses de primavera, tendo a respetiva atuação tido

lugarno dia de 12 de maio findo;— —------ — —

---No dia 31 de maio foi dia de celebrar com os mais pequenos o seu dia (o Dia

Mundial da Criança, oficialmente comemorado a 1 de junho). A Câmara Municipal do

Nordeste, em parceria com o Centro Desportivo e a colaboração da EBS de Nordeste

e da CPCJ deste concelho, ofereceu uma manhã animada aos alunos da pré e do 1°

ciclo, com o Palhaço Pezinho, vários jogos desportivos, recreativos e didáticos,

carrinhos de pedais e pula-pula. As comemorações deste ano juntaram 300 crianças

das escolas do 1° ciclo, mais os respetivos professores e auxiliares, e uma equipa de

professores de Educação Física e de alunos da EBS de Nordeste, além de um grupo

de colaboradores do município; — —--— — —

---O município voltou a trazer o festival CineEco à escola do Nordeste. A organização

do festival, o Expolab, considerou que a sessão de cinema correu muito bem, com as

crianças muito entusiasmadas e participativas. As curtinhas do CineEco são de

sensibilização das crianças para comportamentos amigos do ambiente;

---O município assinalou o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios com uma

Maratona Fotográfica. A iniciativa esteve aberta a todos os interessados e decorreu no
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passado dia 16 de abril. Pretendeu-se com esta maratona descobrir e registar as

zonas rurais do Nordeste enquanto paisagem e a paisagem enquanto património,

assim como, revelar, através da fotografia, uma visão única e artística da paisagem

rural deste concelho e documentá-la;-—-—- — —---— —--—----

---A Câmara Municipal do Nordeste esteve presente em mais este convívio que se

realizou no dia 14 de abril último, no Canadá, em Mississauga, na província de
Ontário, onde reuniu cerca de 600 pessoas que tem interesse na sua terra natal e quer

manter vivos os laços que os unem aos Açores e ao Nordeste, como também outras

pessoas que, apesar de não serem nordestenses, quiseram colaborar com esta

iniciativa, demonstrando que o espírito solidário continua a ser uma imagem de marca

da comunidade imigrante neste país. O Sr. Presidente para além dos habituais

agradecimentos deixou o convite para que a diáspora visite o concelho do Nordeste;—

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

município do Nordeste, inaugurou um campo de voleibol e de futebol de praia no

centro da Vila do Nordeste. A oferta de mais este espaço desportivo — o primeiro do

concelho para a prática desportiva em areia, foi idealizado pelo Centro Desportivo, de

acordo com o plano anual de atividades do mesmo, tendo obtido o contributo e a

aprovação por parte do município do Nordeste. Foi criado com o objetivo de

disponibilizar mais um espaço para a promoção e a prática da atividade física,

exercício físico e desporto aos nordestenses, mas também para todos aqueles que

não sendo nordestenses ou residentes no nordeste o queiram utilizar.—
— ——-- SITUAÇÃO FINANCEIRA —-———-----—-- —

---No que respeita à situação financeira do município, as dívidas a terceiros em 03-06 -

2019 totalizam o valor de € 26.088,93, a instituições de crédito perfazem o total de €

15.163.657,32 e ainda o valor de €35.550,75 referente à contribuição deste Município

noFAM. — — — —

— —- Dividas a Instituições de Créditos

Anode2Ol8 —--------

—-janeiro 11.760.978,54€

—-abril 11.707.856,02€

—-junho 11.378.318,32€

—-setembro 11.286.005,38 €
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---dezembro 11.251.734,64€
— — Anode2Ol9 —

---janeiro 15.259.229,93€

---abril 15.241.615,73€

---junho 15.163.657,32€

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

de tesouraria o valor existente é de € 2.728.230,72.--——-—

—---- PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES — —

---1. Construção do Tâmega------ — —

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

---1.2. Valor da Ação/Recurso - €365.858,16;---— — —

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

—-2. 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. — —-------------—--—

—-RELATÓRIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADO DE 2018------

—-Presente o ofício número mil, de sete de junho corrente, da Câmara Municipal de

Nordeste, submetendo à aprovação deste órgão, em cumprimento do disposto no n.° 2

do artigo 76.° da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro, o Relatório e Prestação de Contas

consolidadas do Município do Nordeste com as entidades que integram o perímetro de

consolidação, constituído por Nordeste Ativo E.M.,S A. e H.S.N. — Empresa Municipal
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de Habitação Social do Concelho do Nordeste, E.EM., referentes ao exercício de

2018. — —------ — —----- — —-----

---Relativamente à H.S.N. - Empresa Municipal de Habitação Social do Concelho do

Nordeste, E.E.M., com a liquidação e dissolução da DNHS - Empresa de

Desenvolvimento de Habitação Social do Nordeste, S.A. viu os seus resultados

transitados integrados de um valor negativo de € 934.713,86 (novecentos trinta e

quatro mil setecentos e treze euros e oitenta e seis cêntimos). Tal facto, resultou da

consequente transmissão global para a H.S.N. - Empresa Municipal de Habitação

Social do Concelho do Nordeste, E.E.M. dos passivos e ativos da DNHS — Empresa

de De~envolvimento de Habitação Social do Nordeste, S.A., afetando negativamente

os capitais próprios da H.S.N. - Empresa Municipal de Habitação Social do Concelho

do Nordeste, E.E.M. passando esta desde 2017 a apresentar o capital próprio negativo

no valor de € 539.390,89 (quinhentos trinta e nove mil trezentos e noventa euros e

oitenta e nove cêntimos). —-- —-------------- —-—- —-----— —

---Os presentes Documentos de Prestação de Contas consolidados, elaborados nos

termos do disposto no artigo 75.° da referida Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro e

aplicadas as políticas de consolidação constantes da Portaria n.° 474/2010, de 1 de

julho, constituem um todo e compreendem o relatório de gestão e as seguintes

demonstrações financeiras:--— — — —

---a) Balanço consolidado; — —--——-— —---— —

---b) Demonstração consolidada dos resultados por natureza;----—

---c) Demonstração dos Fluxos de Caixa Consolidada; — — —

---d) Anexo às demonstrações financeiras consolidadas. — — —

—-Integram ainda os documentos em análise a Certificação Legal das Contas e o

parecer sobre as mesmas apresentados por Duarte Giesta & Associado — Sociedade

de Revisores Oficiais de Contas, Lda. —----- — —

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

Relatório e Prestação de Contas consolidadas do Município do Nordeste com as

entidades que integram o perimetro de consolidação, constituído por Nordeste Ativo

E.M.,S.A. e H.S.N. — Empresa Municipal de Habitação Social do Concelho do

Nordeste, E.EM., referentes ao exercício de 2017, em cumprimento do disposto no n.°

2 do artigo 76.° da Lei n.° 7372013, de 3 de setembro.---— — —
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---Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata, de

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

---PROPOSTA DA 3,~ REVISÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O

ANO FINANCEIRO DE 2019----— —

—-Presente a proposta da 3Y Revisão das Grandes Opções do Plano deste Município

‘para o corrente ano no valor de €2.000,00 (dois mil euros).— —

---O Sr. Paulo Franco questionou qual era o desenvolvimento das negociações do

terreno a adquirir na freguesia da Achada para requalificação do Centro da Junta de

Freguesia.----— —---------------------------- —-----

—-O Sr. Presidente da Câmara respondeu que tinha tido uma reunião com a respetiva

proprietária e que esta lhe informou que tinha intenção de fazer uma casa no local,

dizendo que a autarquia pretende iniciar o projeto para a zona, mas que se tornava

necessário a aquisição do terreno, pelo que após a aprovação desta revisão irá entrar

novamente em contato com a proprietária e se não for possível chegar a um acordo

iremos avançar para a expropriação. —-------- —

—-A Sra. Anabela Isidoro também observou que na presente revisão estava previsto

verba para a aquisição de terrenos para ampliação da zona industrial, tendo

questionado se já sabia os valores definitivos assim como quais os terrenos.

---O Sr. Presidente da Câmara respondeu que nesta fase estavam a fazer o

levantamento topográfico e que a ampliação da zona industrial era para o lado do

Telhal e Clérigos, dizendo que pretendem aproveitar os fundos comunitários, cuja

candidatura termina a trinta e um de dezembro, e por isso tem de avançar com o

projeto para o efeito. Quanto a valores ainda não os tinha porque se tornava

necessário pedir um avaliação a um perito da lista oficial, porque caso não consigam

chegar a um acordo, iriam solicitar a declaração de utilidade pública e expropriação

dos terrenos e assim tinham a avaliação necessária. —-------- —

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

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

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

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

acordo com o que dispõe o n.° 3 do artigo 57.° da Lei n.° 75/2013 de 12 de setembro.—
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---PROPOSTA DA 3•~ REVISÃO DA RECEITA E DA DESPESA PARA O ANO

FINANCEIRO DE 2018 —--- —

---Presente a proposta da 3Y Revisão da Receita e da Despesa deste Município para

o corrente ano, no valor de € 148.091,00 (cento e quarenta e oito mil e noventa e um

euros). —— — —------

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

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

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

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

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

—-RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DO PROGRAMA DE AJUSTAMENTO

MUNICIPAL —---— —-— —

---Presente o relatório referenciado em epígrafe, referente ao 1.0 trimestre do corrente

ano, 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 novecentos noventa e seis, de sete de junho corrente. —

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

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

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

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

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

—-Presente o oficio número novecentos e oitenta e seis, de seis de junho corrente, da

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

ao 1.0 trimestre do corrente ano, 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. — — —

—-PROPOSTA - NOMEAÇÃO DE AUDITOR EXTERNO----------—

——Presente o ofício número novecentos e vinte e três de vinte e oito de maio findo, da
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Câmara Municipal de Nordeste, propondo a este órgão a nomeação de Duarte Giesta

& Associado, SROC, Lda para auditor externo das contas do Município do Nordeste,

para o ano de 2019, no valor de € 10.500,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor,

nos termos do disposto no n.° 1, do artigo 77.° d alie n.° 73/2013, de 3 de setembro.--—

---A Assembleia deliberou por unanimidade aprovar a presente proposta.—------

---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 - ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO CARTÃO MUNICIPAL DAR

VIDAAOSANOS---- — — —----------------

---Presente o oficio número novecentos noventa e nove, de sete de junho corrente, da

Câmara Municipal de Nordeste, propondo a este árgão a alteração do 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, nos termos da

proposta anexa ao referido oficio. —---- —--------—----

---A Sra. Anabela Miranda observou que o facto de se mudar o nome do regulamento

era uma questão politica, não trazia nenhum benefício. Referiu ainda que estava

explicito na alteração que o cartão caducava com a mudança de residência, pelo que

se deveria acrescentar “para fora do concelho”.---— —----—

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

referida proposta de Regulamento, 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.--

---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. — —

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

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

n.° 4 do artigo 37.° do Regimento desta Assembleia Municipal.--—--— —
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---E por não haver mais nada a tratar, e sendo onze horas e trinta minutos, o Sr.

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

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

mim, Maria Serafina da Silveira Raposo~e Medeiros, que a redigi e subscrevi.
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