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Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.°57

---Aos vinte e seís dias do mês de novembro 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 Outra 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 onze de novembro corrente, a

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

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

—-O Sr. Vereador Luis Dutra pediu a palavra para questionar relativamente ã obra

identificada no boletim municipal como “execução de laje de cobertura dos balneários”,

na zona do Porto da Vila de Nordeste, se a mesma irá ser dotada de duches ou de

sanitas, observando que, em relação ã primeira hipótese o edifício se localizava longe

da zona do mar e em relação á segunda referir não existir fossa para o efeito.— —-

---A esta questão, Sr. Vereador Luís Jorge Fernandes respondeu que se tratavam de

instalações sanitárias e que já tinha sido construída a respetiva fossa, ao que o Sr.

Vereador Luís Dutra retorquiu dizendo que se tinha deslocado ao local e que apenas

viu caixas de passagem e um sumidouro, tendo o Sr. Vereador Luís Jorge Fernandes

dito que, hoje iria ao local para verificar a situação. — — —

—-O Sr. Vereador Luis Dutra abordou outro assunto, anteriormente colocado nesta

reunião camarária, há um ano e que dizia respeito a uma obra particular que foi

construída ao lado do Loteamento da Marques, na zona do Topo, nesta Vila de

Nordeste, 26 de novembro de 2019

Página 1 de 10



(~t

Câmara Municipal do Nordeste

Nordeste, solicitando que lhe fosse confirmado se a mesma se insere no parque

natural de ilha, reserva agrícola, reserva ecológica e margens das águas do mar, ao

que o Sr. Presidente da Câmara respondeu que iria solicitar as respetivas informações

aos serviços técnicos da autarquia e que posteriormente prestava os esclarecimentos

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

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

o Sr. Presidente da Câmara confirmava que o IROA, em parceria com a Câmara

Municipal iria procederá beneficiação do Caminho da Lomba, na Vila de Nordeste.----

—-Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara disse que o Sr. Vereador Carlos

Mendonça, deveria ter feito a pergunta de outra forma, nomeadamente qual o

investimento que o IRQA iria fazer no Nordeste e se, para além do Caminho da Lomba

também iria asfaltar mais algum arruamento, tudo isto em benefício dos nossos

empresários agrícolas.-——----—------------- —---— —----—---— —-

---No entanto, o Sr Presidente da Câmara adiantou que, em relação ao Caminho da

Lomba tinha tido uma reunião com o Sr. Presidente do IRQA, onde também se

deslocaram ao local para verificação do estado da via e que aquele lhe tinha

informado sobre a possibilidade de colocação de betão no respetivo caminho.

---Em relação à questão de existir ou não parceria, o Sr. Presidente da Câmara

informou não ser esse aspeto importante, mas sim o facto de se fazer algo no

Nordeste salientando que, para além da visita ao Caminho da Lomba, também

acompanhou o Sr. Presidente do IRQA na deslocação a outros caminhos,

nomeadamente na Algarvia e Achadinha, sendo isto demonstrativo do bom

relacionamento deste executivo com outras entidades, sempre com a preocupação de

resolver os problemas dos nordestenses. — —---- —--— —-

---Seguidamente, foi dada a palavra ao Sr Vereador Marco Mourão tendo este

informado que nos dias vinte e dois e vinte e três de novembro corrente, teve lugar o

3.° Encontro de Boas Práticas Museológicas sob o tema os “Turistas como Público

Alvo Problemáticas e Desafios”, evento este que trouxe ao Nordeste alguns dos

maiores académicos dos Açores, na área da museologia, manifestando a sua

satisfação com a parceria realizada com a Universidade dos Açores, na ocasião em

que se estava a comemorar os trinta anos do Museu Municipal.-— —

---Salientou ainda que a par deste encontro também foi inaugurada uma exposição de
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grande qualidade, dedicada ao fundador’do Museu, Dr. Nestor de Sousa, que será

alargada a todas as freguesias do Concelho, havendo também interesse da

Universidade os Açores que a itnesrna ~esteja patente naquele estabelecimento de

ensino~

---Ainda neste âmbito, informou que no! passadb sábado,, em homenagem ao Dr.

Nestor de Sousa, foi descerrada uma placa com a nova! dësigna~ão, do Museu do

Nordeste, que passará a ser “Museu Municipal [‘~Jestor de Soiisa”.—----

---Também como forma de dinamizar o Çentro Municipal de Atividades Culturais de

Nordeste, deu a conhecerao. elenco camarário que, no passado sábado à1noite teve

lugar uma noite.de fãdos, com muita qualidadeedo agrado ~ie tõdos ospresentes.-—-

---Por úWmo, o Sr: Vereador Marco Mourão. infàrmou. que tinha sido con~ rhuita

satisfação que o Município ‘do Nordeste~ em conjunto com alguns-empresários, e

artesâos do concelho participaram no Fórum dosi Municípios! de São Miguel e Santa

Maria, promovido pela.Câmara de:Comércio e Indústria de Ponta Delgada, nopassado

fim de semana, no Pavilhão das Portas do Mar em Ponta’Delgada.—--- —-----

---Salientou ainda que, oespaço atribuído aoMunicípiodo Nordeste, com uma área de

duzentos metros foi organizado de forma, extremamente cuidada e agradável,

merecendo o elõgio de todos’ os queo visitaram, ~firmando que efetivanientwera um

stand muito bem concebido e muito apelativo, o que foi motivo de atração de muita

gente, situação esta favorável à promoção do Concelhoe do seu tecidoempresarial.--

---O Sr. Presidente da Câmara também usou da palavra para informar que este

executivo esteve presente em todas as iniciativas promovidas pelo Governo Regional,

no âmbito da visita de ilha ao concelho do Nordeste, nomeadamente nas inaugurações

de Conclusão da obras da Cancela do Cinzeiro, Lomba da Pedreira, Reforço de

Abastecimento de Água à Achadinha e Acreditação do Centro de Saúde de Nordeste.

Para além disso, participou em outros eventos para os quais foi convidado

conjuntamente com o restante executivo. Salientou ainda que esta visita do Governo

Re~ional “defraudou” um pouco as suas expetativas porque, no seu entender, dê’veria

ter havidoalguma novidade para o concelho do Nordeste a nível de investimento, mas

no entanto ficou o compromisso de convidar o Sr. Presidente do Governo Regional

dos Açores a visitar o concelho para se inteirar de várias situações para as quais se

torna necessáriá á colaboração do executivo açoriano para a sua reso ução:
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—------------- —--ORDEM DODIA-----—-------------------------

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

ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE INCENTIVO À~
---Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrità pèla Técnicã Súperior:do

Gabinete de Ação Social, Anabela Mota Medeiros~ .óujo cànteúdo a seguir se

transcreve:—--------------------------------- —-—---—-----------,----,—---

—~“No âmbit&do. Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade dotàncelho~de

Nordeste, c~mpete~ao Gabinete de Ação Social•.da Autai~quia frobeder à análise’ das

candidaturas, de abordõ çom o artigo 8.° do menciànado Regulamento.—’--------------

---Neste sehtidb.õumpre-me informar V. Exa que as mur~ícipes abaixo idéntiflcãdas

reúném as~’condições gerais para beneficiar do presènté-Jnõentivo e o respétivos

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

artigo 5.° e do n~° 4 dõ artigo 6.0 do Regulamento~

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

entrê €200,00 (duzentos euros) e € 300,00 (trezentos’eurós), 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;--— —---- —----—-----——----------------

---b) € 300,00 (trezentos euros) para os agregadós familiares com três ou mais filhos

•independenteménte do escalão que lhe for atribuído;—-—-----------------—-—------—-—-----

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

de abono de família----------------— ~ —

..Q 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 eurõs).—---------------—--------—----~ —---- —

—-Só podem beneficiar dosapoios referidos no artigo4°do mencionado Régulamento

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

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

utilização do mesmo — — —----------,-___

—-Assim temos:-— — —---- — — —--— —~
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—-Mariana Sebastião Nunes - € 300,00 (trezentos euros);—--—-—------—-------------------

—-Marta Cabral Rego Lourença - € 300,00 (trezentos 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

Concelho do Nordeste.--------— ——---—----- —-—- —-—

---FUNDO DEAPOJO MUNICIPAL PARECER DA PROPOSTA PE ORÇAMENTO

0.0 MUNICÍPIO DO NORDESTE PARA 2020— — —.~-----—-—--—-

---Presente um email, datadó de treze de novembro corrente, do Fundo de Apoio

Municipal, enviandô o parecer reIativo~â proposta de Orçamento deste Município para

2020, nos termos do disposto no artigo 31.° da Lein ° 53/2014 de25 de agosto, na

sua atual redação.-------------------------—----—-—-----------— ~—

—-A Câmara tornou conhecimento’~ — —----—---—----—---—

---Sobre o presente parecer, o Sr. Vereador Carlos Mendonça observowque existiam

no mesmo alertas e ressalvas no-que diz respeito à redução de despesa, rácio de

divida total do Município e riscos orçamentais pendentes, para as quais se tomava

necessário haver alguma precaução,, alertando para as consequências do ~eu

incumprimento, mas que no geral o documento tinha sido aprovado.-——— ——

——No seguimento das referidas observações, o Sr. Presidente da Câmara salientou

que de acordo com as informações que dispõe, o Plano e Orçamento do Municípiodo

Nordeste obteve logo o parecer favorável do Fundo de Apoio Municipal, ao invés de

alguns Municípios que viram os seus documentos devolvidos, para efeitos de

correção—-----—--—— ——-----——---- — —-—------—----------—---~---

—-Acrescentou ainda que, o Município do Nordeste está a cumprir na integra o que

está estipulado no contrato do FAM — Fundo de Apoio Municipal e que o seu Plano e

Orçamento para o ano de 2020 era realista e.não estava empolado, pelo que assim

sendo, este executivo continuava no caminho certo, que era o do estrito cumprimento

das suas obrigações salientado aindã ão facto de ‘tariibém ser feito o

acompanhamento, trimestral do Plano de Ajustamento Municipal, através da

elaboração dos respetivos relatórios que são objeto de aprovação por parte do órgão

executivo e deliberativo e submetidos ao .FAM — Fundo de Apoio Municipal. —

Nordeste 26 de novembro de 2019 — —

Página 5 de 10



~g r

Cârnara~MunicipaI do Nordeste

•—-NORDEáTE ATIVO E~M.,S.A. — PLANO E~ORÇAMENTOjPARA 2024

---Pi-esenté o ófício númé~o dóis mil~ e trinta e dois, “de vinte e um de novembro

corrente, da Nordeste Ativà~ enviándo a Proposta de Rla~no e Orçamento

para o;ano de 2O2O~ em curnprimento’do’disposto ría’alínea a), do n.° 1 do artigo 42~°;

da Lei nt05Õ/2O12,de3tde~agÓsto,na.süa atual redação. ——-~

—-A~Câmara tomou conhecimento.---- — — ~

---Q Sr. Presidente da Câmara referiu que de acordo com o Plano e Orçamento

apresentado pela Nordestë Ativo se dompreendia claraménte o cümprirfie6to dó rúmo.

estabelecido por este executivo, nomeadamente:na rédução di custos é consequente,

diminuição d~ despesas. Para além disso,~enumerou alguns dos projetos a avançarno

próximo ano, nomeadamenie a reabilitação da adutora da Tronqueira, implerniéntação

de um sistema de.telemet?ià para controlo do nível da água.dos reservatórios, vidàção

das zonas de proteção imediata das nascentes, continuação da obra de constru~ão da

adutora e conclusão do processo de expropriação de uma parcela de terreno em

Santana com vista à reabilitação das infraestruturas do saneamento básico da Feteira

Pequena. — — — — —------ —--_-_--_---_-_-___

—-Seguidamente, o Sr Vereador Luís Dutra pediu a palavra para dizer que no referido

Plano e Orçamento estava previsto um aumento dos custos de pessoal no valor

aproximado de € 32.000,00, referente à admissão de quatro novos trabalhadores,

tendo pedido para justificar este acréscimo, tendo o Sr. Presidente da Câmara

respondido que se tratava de uma previsão e que a referida admissão seria para a

recolhadelixo.--------------—-- — —---- —---— —

---PROPOSTA - CONTRATO PROGRAMA A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DO

NORDESTE E A NORDESTE ATIVO, EM.S.A ——------- —--—-- —----

---Presente a proposta referenciada em epígrafe, subscrita pelo Sr. Presidente da

Câmara, cujo conteúdo a seguir se transcreve:--------------- —------------------

---Considerando que:-——-- — —-------- — —

—-a) A Câmara Municipal de Nordeste e a Assembleia Municipal de Nordeste

aprovaram, em 14 de fevereiro e 24 de fevereiro de 2005, respetivamente, a

constituição de uma empresa municipal, sob a firma ‘NORDESTE ATIVO, E M

S.A., que tem como objeto o exercício, no Concelho de Nordeste, por delegação do
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Município de Nordeste, das atividadés de4i ) gestão do sistema de recolha de resíduos

~urbahos (ii.) gestão do~ sistemas de abãstécimento público de águas (iii) gestão

dos sistema de saneamento de águas residuais’ürbanas.—------—--------------— —

-—b) As ,atividadeà em causã. na ,sua globálidade não são autossuficientes,

implicando a atribuição de subsídios de éxplõraçãô para fazer face à diferença

entre os proveitos. obtidos e as despesas resultantés da execução das

refàridasatividãdes;---------

----c) Nos .termos.dd disposto no n.° 3 do artigo 32.° da Lei n° 50/20i2~ de 31 de

Agosto, ‘A atribuiçãode~subsídios à exploração pelas entidades públiõas participantes

nõ capital social exige~a celebração de um contrato-program&’;-----~

—-ci) É necessário proceder à aprovação do presente Contrato-Prógráma, nos termos

do disposto no n 0.5 do artigo 47.°, ex vi n.° 2, do artigo 50.°, ambos da Lei n 050/2012,

-de~31 deagosto;-~------------------- ~~_L

---Prcipõe-se a aprbvação•do seguinte:----------—-----—---------------------------------------

-—1. Que a Câmara Municipal —‘ —_____ ______

—1.1. Aprove a celebração do Contrato-Programa (i.) gestão do si~tõma de recolha

de resíduos urbanos (ii ) gestão dos sistemas de abastecimento público de águas,

(iii) gestão dos sistema de saneamento de, águas rêsiduais urbanas, .nos termos

exatos da minuta apresentada, condicionada a respetiva entrada em vigor à

inscrição, cabimentação o’e compromisso no Orçamento da Câmara Municipal de
—----------—

-—1.2. Desenvolva todos os atos necessários suficientes que estiverem ao seu

alcance para operacionalizar a entrada em vigor dos’ Contratos-programa

identificadoseml.1;----- —---- —----——------—-------------- — —

-—2. Que, sendo aprovada, a presente proposta ~eja submetida a deliberação da

Assembleia Múnicipal, para cumprimento do disposto no n.° 5 do artigo 47.°, ex

vi n.° 2, dõ artióo 50 0 ambos da Lei n.° 50/2012, de 31 de agosto.--—

---A Câmara deliberou, por maioria, aprovar a presente propdsta e respetivo contrato

programa, com base nos fundamentos’ legais acima identificados bem como submeter

os documentos em apreço a apróvação da• ,Assembleia Municipal

---Votaram~a favor os Srs Vereadores Luís Jorge Borges Fémandes e Marco Paulo

RebeloMourão.---- — —
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—-Abstiveram-se de votar os Srs. Vereadores Carlos Alberto Medeiros Mendonça e

LufsDuüaBorgés.------------—---—-—----

—0 Sr. Presidénte da~Câmara nãoparticipou na votação do presente assunto por se

encõntrãr impedidô, rioiitermos do disposto no artigo 69.°, n.° 1, alínea a)e artigo 70.°

‘doDecreto -‘Lei n.° 4/2015, de 7’ dê janeiro, por nele ter interesse como representante

~da Nordeste Ativo E.M.,SÍA., da quaFé Presidentedàtonselho de Administração.

---Erncumprimerito do preceituado no artigo 559, n~° 6 da Lei n.° 75/2013, de 12 de

sétembro, &Sr. Presidente da Câmara auséhiou~seda sala no momento da discussão

e~dd votação do preáente assuntà ----- -—..-:....— —--—-

----Eta deliberação foi aprovada em minuta -para efeitos de exécução imediata de

acordo com oque’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 PELALCÂMARA MUNICIPAL, SOBRE:—------ —---------—

m~Aprovaçâo de Alterações Orçamentais: —------ —------------------

---Fpram aprovadas a 22.~, 23a•, 24~~ e 25Y alterações ao Orçamento da Despesa,

bem como a 21Y alteração às Grandes Opções do :Plano, nos valores,

respetivamente, de € 34.230,00 (trinta e quatro mil duzentos e trinta euros), €

29.814,00 (vinte-e nove mil oitocentos e catorze euros),€ 12.150,00 (doze mil-cento e

cinquenta euros), € 7.000,00 (sete mil euros) e € 55.000,00 (cinquenta e cinco mil

euros).— —-— — — — __-_--__

---A Câmara tomou conhecimento. — —-----------

—-INFORMAÇÕES DO SR. VEREADOR LUÍS JORGE BORGES FERNANDES NO

ÂMBITO DAS DECISÕES QUE PROFERIU NO USO DA COMPETÊNCIA QUE LHE

FOI SUBDELEGADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, SOBRE:

---Licenciamento de Obras Particulares — —---—--------

---Construção de um SPA — Green Lince Hoteis e Resorts, freguesia e concelho do

Nordeste; — — — —

---Construção de moradia — Luis Filipe Cerqueira Maciei - freguesia de Santo António

de Nordestinho; —------ —------- — — —
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---Legalização de moradia de Ocupação sazonai — Rosa Maria de meio de Medeiros

Frias freguesia da Achadinha; —--- —---------—-—-—--------- —

—-Legalização de ampliação de moradia — António Manuel Rebelo Soares, freguesia

da Achada;-------------- —----------- — —----

—-Construção de moradia — Marco Paulo Rebelo Mourão, freguesia de Nordeste;

—-Legalização de construção de um anexo — João Domingos Amaral Medeiros,

freguesia de Achadinha;--------—-- —-— — —--------------

—-Legalização da alteração e ampliação de moradia — Maria da Graça da Rocha

Fernandes, freguesia de Nordeste.-----—---—---------— — —

—-A Câmara tomou conhecimento. —--—-- —-—--------—---------—

---Em relação ao Processo n.° 19/2019, relativo à construção de um SPA, pelo Grupo

Hoteleiro Green Lince Hoteis e Resorts, SÃ. Nordeste, o Sr. Vereador Carlos

Mendonça questionou se o referido SPA iria ser edificado agora, tendo o Sr

Presidente da Câmara respondido que o mesmo já se encontrava construído.

---BALANCETE - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA— —--- - —

---Presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia vinte de novembro

corrente, tendo a Câmara tomado conhecimento que o saldo disponível era:----—-------

—-Operações Orçamentais -€3.081.751,71 (três milhões oitenta e um mil setecentos

cinquenta e um euros e setenta e um cêntimos); —---------

—-Operações não Orçamentais - € 19.245,49 (dezanove mil duzentos e quarenta e

cinco euros e quarenta e nove cêntimos).—------—----- ——------- — —

---E por não haver mais nada a tratar e sendo dez horas e quarenta e cinco 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
-

1 (WtLa d2.~ àaa.-) j&c,\.j~t,s. Coordenadora Tecnica da Secçao de
Expediente que a redigi e subscrevi -—---—-- —-----—
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