
Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.° 52

—-Aos trinta dias do mês de setembro 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 Femandes, 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 dezassete de setembro corrente,

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

---O Sr. Vereador Marco Paulo Rebelo Mourão não votou a presente ata em virtude de

não ter participado na reunião a que respeita a mesma. —

— —----— ANTESDAORDEMDODIA— — —

---O Sr. Vereador Carlos Mendonça pediu a palavra para questionar o seguinte, no

seguimento do que diz ter sido afirmado pelo Sr. Presidente da Câmara, na última
sessão da Assembleia Municipal relativamente à atribuição de um donativo por um

emigrante da diáspora, nomeadamente o facto do mesmo ter sido utlizado em obras:-

---Qual a obra realizada ao abrigo do referido apoio; Valor da mesma; Forma como foi
executada; Montante do donativo; Modo de entrega do apoio monetário.--—

---Ainda na sequência de anteriores afirmações relativamente à prestação de serviço

do Dr. Hélder Fialho, na Nordeste Ativo, cujas referências constam de algumas atas

das reuniões desta Câmara Municipal do ano de 2018 e ainda o facto de se afirmar

que o mesmo iria substituir o Dr. Marco Filipe, o Sr. Vereador Carlos Mendonça
observou existir um vazio no tempo relativamente àquele período e à data de
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assinatura do contrato, questionando por isso a razão do respetivo contrato só ter sido

assinado em junho do corrente ano, uma vez que em dois mil e dezoito o referido
técnico já exercia funções na referida empresa.—------- — —--- —--

---À primeira questão colocada, o Sr. Presidente da Câmara respondeu que não tinha
afirmado na sessão da Assembleia Municipal que o referido apoio tinha sido aplicado

em obras, esclarecendo que o donativo concedido por um nordestense da

diáspora, que pediu para manter o anonimato, traduziu-se num apoio em espécie e
constou de entrega de material, nomeadamente de uma cama, dois andarilhos e uma

cadeira de rodas, no valor total de € 1.500,00. Disse ainda que a única intervenção

deste Município no assunto foi a encomenda do material e que o mesmo foi pago
diretamente pelo benfeitor à empresa fornecedora.-—--------------——--------- —

---Quanto ao Dr. Hélder Fialho disse que o assunto já tinha sido devidamente
esclarecido, acrescentando ter sido celebrado um contrato, que o mesmo se encontra

a prestar serviço em conformidade com o ali estabelecido e que o valor pago
anteriormente pelo técnico que exercia funções na referida empresa era de cerca de

dois mil novecentos e cinquenta euros e presentemente são mil euros.------

—-O Sr. Vereador Carlos Mendonça respondeu que o Sr. Presidente da Câmara no

passado disse que o atual técnico iria desempenhar as mesmas funções do Dr. Marco
!Filipe, perguntando se o Sr. Presidente queria ver o contrato para verificar que afinal

as tarefas não eram as mesmas, tendo o Sr. Presidente respondido que não era

necessário, uma vez que tinha conhecimento do mesmo por o ter assinado.-------
---Durante o período de esclarecimentos do Sr. Presidente da Câmara às questões

colocadas, o Sr. Vereador Carlos Mendonça estava constantemente a interromper,

tendo o Sr. Presidente chamado à atenção para o não fazer, dizendo-lhe que quando
ele esteve no uso da palavra ouviu-o atentamente e que este também o deveria fazer

e que, depois lhe daria novamente a palavra caso necessitasse. Por aquele não
acatar os pedidos do Sr. Presidente da Câmara, e continuar a interrompe-lo, com

comentários provocatórios, nomeadamente “se tiver capacidade para explicar” “As

suas verdades desde o tempo de escola” e ainda com risos cínicos, o Sr. Presidente

da Câmara decidiu suspender a reunião pelo período de quinze minutos, em virtude de

não haver condições para prosseguir com a mesma, devido às interrupções

sistemáticas do Sr. Vereador Carlos Mendonça e informando que desse facto daria
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conhecimento ao Ministério Público.—------------------------—-----------------——

---Decorrido aquele período, foram retomados os trabalhos, tendo sido dada a palavra

ao Sr. Vereador Marco Mourão, que lamentou o sucedido, nomeadamente a postura

do Sr. Vereador Carlos Mendonça ao longo desta reunião e de outras, onde é notário

uma falta de respeito sistemático por parte do mesmo em relação aos restantes

membros deste executivo.--------------—---- —---—--— —----—--------------—

---Aproveitou ainda a ocasião para congratular o Sr. Djalma Henares, residente neste

concelho, por ter conquistado uma medalha no Campeonato Internacional de Lisboa

de Jiu-jitsu e ainda o facto do mesmo ter divulgado o nome do Nordeste no referido

evento, considerando os adereços utilizados na ocasião, nomeadamente t-shirt e

bandeira com os simbolos do Município do Nordeste.— —--------

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

ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE INCENTIVO À NATALIDADE DO

CONCELHO DO NORDESTE —------ — —-— — — —.

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

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

transcreve:----— — — —----———-- — — —

---“No âmbito do Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade do Concelho de

Nordeste, compete ao Gabinete de Ação Social da Autarquia proceder à análise das

candidaturas, de acordo com o artigo 8.° do mencionado Regulamento. —

---Neste sentido cumpre-me informar V. Exa que as munícipes abaixo identificadas

reúnem as condições gerais para beneficiar do presente incentivo e o respetivos

processos de candidatura encontram-se devidamente instruídos, tudo nos termos do

artigo 5.° e do n.° 4 do artigo 6.° do Regulamento em apreço.——-—------———-—

—-Nos termos do estipulado no n.° 2 do artigo 4.° o valor do subsidio a atribuir varia

entre € 200,00 (duzentos euros) e € 300,00 (trezentos euros), por cada criança, nos

seguintes moldes:---— — — — —------—------—

—-a) € 300,00 (trezentos euros) para os agregados familiares com o primeiro e/ou

segundo escalão do abono de família; — —------------—
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---b) € 300,00 (trezentos euros) para os agregados familiares com três ou mais filhos

independentemente do escalão que lhe for atribuido;—-—---—----— — —

---c) € 200,00 (duzentos euros) para os agregados familiares com o terceiro escalão

de abono de família. ——---- ——-------------—-—-----—----

---O artigo 4.°, no seu n.° 3, refere, ainda, que todas/os as/os requerentes, cuja

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

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

quantia de € 50,00 (cinquenta euros).--------—- — —-—-—

—-Só podem beneficiar dos apoios referidos no artigo 4.° do mencionado Regulamento

as crianças com idades compreendidas até aos doze meses de vida, conforme

determina o n.° 2 do artigo 3.°, pelo que após essa data cessa a possibilidade de

utilização do mesmo.-—--- —-——— ——------— — —--—--— —

---Assim temos:---— —-----— —

—-Miguel Jorge Carreiro Raposo - € 200,00 (duzentos euros);—————---

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

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

informação, ao abrigo do Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade do

Concelhodo Nordeste.-— — ——— — —----- —

—-VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO, EMPREGO E COMPETITIVIDADE

EMPRESARIAL 1 PEDIDO DE PARECER - JOGOS LíCITOS NO

ESTABELECIMENTO RESTAURANTE POÇO AZUL —

---Presente o oficio, com referência SAI-VPGR/2019/1575, de dez de setembro

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

Empresarial solicitando parecer relativo à conveniência do licenciamento de jogos

lícitos no estabelecimento Restaurante Poço Azul, sito na Rua Caminho Fundo, n.° 14,

freguesia de Achadinha, Concelho de Nordeste, requerido por André Filipe Pacheco

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.°. — —-—--— —-— —
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---Os jogos pretendidos são: Cartas; Xadrez; Dominó; Setas; Damas; Matraquilhos;
— — —----------——------- —

---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

---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 na Área de Engenharia Civil para o Município do

Nordeste, no valor total de € 7.627,02, a pagar em dois anos económicos, conforme se

indica:--— — ——-- —-- —-—-—-----------——

---Ano de2019-€5.084,68; —-—— ——------—--—-—--— —

---Ano de 2020 -€2.542,34.—-— ——-----------— —

---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. —

—-JOÃO MIGUEL FURTADO SOUSA - PEDIDO DE PARECER SOBRE

CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO RÚSTICO —

---Presente um requerimento apresentado por João Miguel Furtado Sousa e Maria

João Pimentel da Costa Furtado Sousa, residentes na Rua dos Foros, n.° 25, 3.° D,

freguesia de São José, concelho de Ponta Delgada, solicitando nos termos no

disposto no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, alterada e republicada pela

Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto, parecer sobre a alteração do número de

comproprietários do prédio rústico de terra de cultivo, com a área de 13.412 m2, sito à

Cruz, freguesia de São Pedro de Nordestinho, Concelho de Nordeste, que confronta a
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norte com Grota (veio de água) e herdeiros de João Sousa, sul com Canada Interna,

nascente com Augusto Sousa e poente com a Estrada Regional, inscrito na matriz

predial rústica da freguesia de São Pedro de Nordestinho sob o artigo 1417 e descrito

na Conservatória do Registo Predial de Nordeste sob o número 598.-—---------------------

---O prédio ficará em regime de compropriedade numa proporção de 1/2 para cada um

dos seguintes comproprietários: —--------------------———------- -—

---João Miguel Furtado Sousa, casado com Maria João Pimentel Costa Furtado de

Sousa, no regime de comunhão de adquiridos;—-----—-----—-—--—-——-—-----—--—--—-----

---Augusto Simas Borges de Castro, casado com Rita Paula Guerreiro Garcia Borges

de Castro, no regime de comunhão de adquiridos.---———-—--~—-—---~——-~~-——

—-A Câmara deliberou, por unanimidade, com base na informação da Sra. Arquiteta

Liliana Ferreira, emitir parecer favorável à compropriedade do prédio acima

identificado, desde que não haja divisão física do mesmo. ——-------——

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

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

—-ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE NORDESTE — PEDIDO DE CEDÊNCIA DE

TRANSPORTE —--— — —

---Presente um email, datado de vinte e cinco de setembro corrente, da Escola Básica

e Secundária de Nordeste, solicitando transporte para os alunos das Escolas do 1.0

Ciclo do Ensino Básico da Algarvia e Achadinha para assistirem à peça de teatro “Os

Piratas vão aos Açores”, do Grupo Porta 27, que terá lugar no Centro de Atividades

Culturais da Salga, neste Concelho. ——-- — — — —-----—- —

---A Câmara deliberou por unanimidade, nos termos do disposto na alínea u), do n.° 1

do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro conceder o transporte solicitado,

considerando tratar-se de uma atividade que contribui para o desenvolvimento da

expressão, comunicação, criatividade e formação do aluno. —

---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.--

---BALANCETE — RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA —

—-Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia vinte e quatro de
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setembro corrente, tendo a Câmara tomado conhecimento que o saldo disponível era:

---Operações Orçamentais - € 2.856.933,15 (dois milhões oitocentos cinquenta e seis

mil novecentos trinta e três euros e quinze cêntimos); —----

---Operações não Orçamentais - € 39.437,95 (trinta e nove mil quatrocentos trinta e

sete euros e noventa e cinco cêntimos).---- —-----------—-

---E por não haver mais nada a tratar e sendo dez horas e cinquenta minutos, o Sr.

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

c.~ cj2... ~ ,Coordenadora Técnica da Secção de

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