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Assembleia Municipal do Nordeste

ATA N.° 11

—-Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mii e dezanove, nesta Vila

de Nordeste, edifício dos Paços do Município e Salão Nobre da Câmara Municipal,

pelas nove horas, reuniu em sessão ordinária a Assembleia Municipal do Concelho de

Nordeste, sob a presidência do Sr. Rogério Cabral Frias, Presidente da Assembleia

Municipal, estando presentes os membros Maria Serafina da Silveira Raposo de

Medeiros, Paulo César Pereira Pacheco, Rafael dos Santos Gatto, André Luis dos

Reis, Nemésia de Jesus Silva Medeiros, Sara Raquel Mendonça de Sousa, Paulo

Jorge de Meio Soares, Virgínia Maria da Silva Pinheiro, Jorge Miguel Cabral Lopes 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. Fernando Pacheco Arruda em

substituição de Luís Manuel Raposo de Lima, Rafael Moniz Vieira, José Miguel de

Medeiros Mendonça, Carlos Alberto de Sousa Matos, António José Pacheco Dutra,

Manuel Francisco Cabral Costa, Paulo Manuel Medeiros Franco, António José Cabral

Medeiros e Luís 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, respetivamente.

---Faltaram os membros Srs. Mário Nuno Maciel Arruda Fagundo e José Octávio

Raposode Medeiros —-----——--—--—-----— —---- —------—- —

-—Registou-se ainda a falta das cidadãs Rosa Maria Meio Amaral Vaz de Medeiros e

Elsa Susana de Sousa Dimas Silva para substituírem, respetivamente os Srs. Luis

Manuel Pereira Silveira e Anabela Miranda Isidoro. — —

---Assistiram ainda á sessão os Srs. Vereadores Carlos Alberto Medeiros Mendonça,

Marco Paulo Rebelo Mourão e Luís Dutra Sorges.--— —-------- —

—-Secretariaram a sessão as Sras. Maria Serafina da Silveira Raposo Medeiros e Sara

Raquel Mendonça de Sousa, 1 •a e 2.~ secretárias, respetivamente.
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---Verificada, assim a presença da maioria dos membros que constituem a Assembleia

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

ANTES DA ORDEM DO DIA

---ATA DA SESSÃO ANTERIOR

—-Foi dispensada a leitura da ata da sessão ordinária do dia catorze de junho último,

uma vez que a mesma foi previamente enviada a todos os membros deste árgão.

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

---Não votaram a referida a ata os membros Srs. Rogério Cabral de Frias e Maria

Serafina da Silveira Raposo de Medeiros, em virtude de não terem participado na

reuniãoaquerespeitaamesma. —

---JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS

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

Srs. Rogério Cabral Frias e Maria Serafina da Silveira Raposo de Medeiros,

respetivamente, Presidente e 1 ~B secretária desta Assembleia Municipal, respeitantes

à sessão ordinária do dia catorze de junho último, tendo a Assembleia deliberado por

unanimidade, justificar as mesmas.

---O Sr. Presidente da Assembleia e a 1 Y secretária desta Assembleia Municipal não

participaram na votação do presente assunto por se encontrarem impedidos, nos

~;termos do disposto no artigo 69°, n.° 1, alínea a) do Decreto- Lei n.° 4/2015, de 7 de

janeiro.-—--— — —

---Foi ainda presente outro pedido de justificação de falta apresentado por Elsa

Susana de Sousa Dimas Silva, respeitante à presente sessão, tendo a mesa da

Assembleia justificado a mesma.

---CORRESPONDÊNCIA

---A Assembleia tomou conhecimento do ofício número mil quatrocentos cinquenta e

sete, de dezasseis de setembro corrente, da Câmara Municipal de Nordeste, enviando

as atas das respetivas reuniões, respeitantes aos meses de junho, julho e agosto do

correnteano.
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Assembleia Municipal do Nordeste

---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. António José Medeiros, Presidente da Junta de Freguesia de Achadinha

interveio para referir que o Sr. Vereador Carlos Mendonça no uso da coerência devia

lembrar-se do assunto do polivalente da Achadinha, assim como o seu sentido de voto

em relação às calamidades ocorridas neste concelho.----—---- — —---—

---Seguidamente, usou da palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Achada

para se referir a uma linha amarela existente junto a uma moradia na freguesia da

Salga, confinante com um estabelecimento de café, que está praticamente apagada,

dando assim azo a que se estacione indevidamente no local, dificultando por isso o

acesso dos moradores á respetiva moradia, pelo que pediu que a linha fosse de novo

pintada.--------- — —----- — — —-—--—

---Referiu também existir a necessidade de se proceder à recolocação do sinal de

STOP na Rua dos Moinhos, na freguesia da Achada. Ainda na mesma freguesia, mais

propriamente na Rua Mestre Inácio, solicitou que fosse colocado um sinal de sentido

único ao subir o arruamento. Na Rua do Vigário referiu a necessidade de se colocar

uma linha amarela num dos lados para o evitar o respetivo estacionamento a fim de

facilitar as manobras das viaturas pesadas. — —

---No âmbito das questões colocadas sobre sinalização, questionou a razão pela qual

ainda não se tinha realizado uma reunião da Comissão de Trânsito deste concelho.---

—-Fez também referência às casas abandonadas e/ou em rumas na sua freguesia,

cujos proprietários estão em parte incerta e não possuem quem os represente,
!referindo~se ao caso em concreto da Rua Nova, afirmando ser urgente fazer uma

intervenção, dado a existência de silvas, canas e ratos.———-----—---—---——----— —-

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

Nordestinho tomou a palavra para fazer alusão à situação do Salão Paroquial da

Freguesia.-—-—--—---- —---- —-—

—-Disse ainda que teve conhecimento que recentemente tinha sido assinado o auto de

consignação da obra de construção da Adutora da Achada, perguntando se no projeto

estava previsto construir mais um reservatório para levar água devidamente tratada da

Rua Abel Dinis para a Rua da Palha, na freguesia de São Pedro de Nordestinho uma
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vez que existem moradias que não beneficiam da mesma, sendo abastecidas

diretamente da nascente e por vezes da Ribeira.

---Alertou também que na Rua da Cruz, em São Pedro de Nordestinho existe uma

pessoa idosa que não consegue sair da sua moradia devido ãs más condições do

respetivo arruamento. — — —

---Por último, questionou para quando estava previsto procederá drenagem das águas

pluviais nas imediações do pavilhão em construção naquela freguesia, bem como nos

terrenos circundantes ao mesmo, a fim de evitar infiltrações naquela estrutura e nos

prédios.

---Seguidamente, interveio o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Lomba da

Fazenda para dizer que no passado tinham sido feitos vários ofícios à Câmara

Municipal para reparação da iluminação das escadas de acesso ao jardim do coreto e

que a resposta dada na altura era que tinha sido pedido orçamento para o efeito,

salientando que sobre esta situação já se tinham passado cinco anos e que a mesma

continuava por resolver, pelo que questionou se estava previsto fazer algo para

reparação da referida iluminação. —

---Fez referência também ao investimento que foi feito sobre a CAOP - Carta

Administrativa Oficial de Portugal, mas que o assunto não tinha tido ainda qualquer

conclusão, questionando se efetivamente se iria ou não proceder ao acerto dos limites

das freguesias do Concelho. — —

—-Abordou ainda o facto de existirem na freguesia de Lomba da Fazenda, algumas

casas pertencentes a instituições bancárias que necessitam permanentemente de

limpeza, e não só de vez em quando como acontece, considerando que nalguns casos

coloca em causa a segurança e a saúde pública da população, referindo-se em

concreto a um imóvel da Travessa do Caminho Fundo e a outro do Rua do Vale, na

referida freguesia, pelo que se deveria solicitar às referidas instituições bancárias a

limpeza frequente dos mesmos. —----

---Relativamente à limpeza e manutenção do Tanque da Fonte Velha afirmou que a

mesma sempre foi da responsabilidade da Junta de Freguesia de Lomba da Fazenda,

nos termos do Acordo de Execução existente entre ambas as autarquias, mas que

recentemente o mesmo tanque foi demolido para em seu lugar ser construído um

reservatório sem dar parte a ninguém, tendo pedido explicações sobre a situação, mas
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que não tinha sido devidamente esclarecido. —----------------------------

---O Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Salga também interveio e fez alusão à

legislação publicada recentemente sobre o “chão das melhoras”, afirmando que agora

era necessário elucidar a população sobre os trâmites a seguir de forma a que se

possam legalizar as respetivas situações.— —---—-— ——-- — ——

---Questionou também para quando estava previsto o início da empreitada de

beneficiação de arruamentos no concelho, considerando o estado de degradação em

que os caminhos da freguesia se encontram.---—-----—----—-----------------

—-Referiu ainda que, no seguimento de algumas reclamações de cidadãos da

freguesia da Salga fez vários pedidos à Empresa de Eletricidade dos Açores sobre o

facto de vários postes de iluminação pública estarem constantemente a apagarem-se,

e que a situação mante-se, mesmo após a deslocação dos técnicos ao local e que a

justificação dada pelos mesmos foi que o sucedido era devido ao facto das lâmpadas

existentes serem velhas, dizendo que iria voltar a insistir no assunto junto da Eda,

solicitando também o empenho da Câmara Municipal na resolução do mesmo.-——----—

—-Seguidamente, interveio o Sr. Paulo César Pacheco para referir que na última

sessão desta Assembleia Municipal, realizada no mês de junho tinha alertado para

algumas situações relacionadas com a época balnear e que agora no final da mesma

voltava novamente ao assunto porque tinha ouvido alguns comentários menos

positivos e que a situação da zona balnear tinha sido mais ou menos um “amanho”

—-Observou também que as flores que foram plantadas na rotunda da zona ponte

desta Vila pouco se desenvolveram e que as ervas dos canteiros também não

estiveram nada cuidadas. —--—---— — —

—-Chamou ainda à atenção para a existência de um poste de iluminação pública caído

num espaço público, há mais ou menos dois meses. —

—-Aproveitou ainda para referir que os limites entre a freguesia da Lomba da Fazenda

e a de São Pedro de Nordestinho é o Caminho do Tabuleiro, estando o Tanque da
!Fonte Velha no lado da freguesia de São Pedro de Nordestinho, e se o Caminho da

Fonte Velha estava inserido no protocolo da Junta de Freguesia da Lomba da

Fazenda para a respetiva manutenção, disse não saber a razão, porque efetivamente

ele faz parte da freguesia de São Pedro de Nordestinho. — —

---Após as referidas intervenções o Sr Presidente da Assembleia Municipal tomou a
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palavra par esclarecer que os titulares do cargos públicos estão sujeitos também á

exposição pública e por vezes escrutinados de tal forma que acaba por surgir

comentários nas redes sociais, de cariz profissional e pessoal e até alguns ofensivos.-

---Solicitou assim aos membros da Assembleia Municipal que evitassem trazer para as

sessões esse tipo de procedimento, nomeadamente casos que se passam nas redes

sociais porque tudo isso provocava um diálogo desnecessário, salientando que

deveria ser preocupação de todos os eleitos o estrito cumprimento da Lei, agir de

forma ética e correta no exercício das respetiva funções e em defesa dos interesses

do concelho e dos nordestenses.

---Seguidamente, usou da palavra o Sr. Presidente da Câmara que, antes de

responder às questões formuladas disse que era sua intenção referir precisamente o

que foi abordado pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, acrescentando que por

vezes não se utiliza corretamente o período de antes da ordem do dia para colocar

assuntos de interesse para o concelho e ainda são abordados assuntos que poderiam

ser colocados diretamente ao Presidente da Câmara.

---No seguimento das questões que foram colocadas, ao Sr. Presidente da Câmara

respondeu o seguinte:

---No que se refere às questões apresentadas pelo Sr. Paulo Franco disse que já tinha

recebido um ofício da Junta de Freguesia relativamente ao estacionamento da Rua do

Vigário e que na altura foi solicitado que indicasse à Câmara Municipal em qual dos

lados da Rua que se deveria colocar o sinal de estacionamento proibido, mas que

nada tinha sido dito, acrescentando que se tratava de um assunto a colocar à

Comissão de Trânsito, mas que o Sr. Presidente da Junta deveria ter uma opinião

sobre o mesmo, uma vez que sobre esta matéria e as outras colocadas a Junta de

Freguesia tinha de emitir o respetivo parecer.

---Ainda sobre este assunto, o Sr. Presidente da Câmara informou que os serviços da

autarquia procederam a um levantamento de toda a sinalização do concelho,

atendendo que existiam sinais que não estavam homologados, estando neste

momento a decorrer o respetivo procedimento de fornecimento da sinalização.
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---Relativamente à colocação da linha amarela na freguesia da Salga, disse tratar-se

de uma situação também já reportada pela respetiva Junta de Freguesia, mas

atendendo que a Câmara Municipal vai avançar com o asfalto do respetivo

larruamento, incluindo os passeios, a colocação da linha amarela neste momento seria

um trabalho em vão, pelo que informou que ia registar a situação e encaminhar a

mesma para a Comissão de Trânsito.----------------------------- — —-—

---Quanto à moradia da Rua Nova, na Achada disse já ter recebido várias reclamações

dos moradores da freguesia e que tem tentado junto dos serviços a sua resolução,

acrescentando que devido ao facto dos proprietários estarem em parte incerta o

processo tem de decorrer os trâmites legais e aguardar a respetiva publicação nos

jornais para depois se avançar com a demolição.—----------------------------------------

---Relativamente ao Salão Paroquial de São Pedro de Nordestinho, aproveitou mais

uma vez para esclarecer que o procedimento que se está a ser usado é o mesmo que

se utilizou para a realização de obras no Centro Paroquial da Salga e que no que

concerne ao edifico de São Pedro Nordestinho, estava neste momento a aguardar a

autorização do Sr. Bispo para efetivação da obras.. Esclareceu que esta cedência era

apenas por dois anos e que durante esse período a Câmara poderá utilizar o salão

para realização de atividades de índole cultural, após a realização das obras

necessárias.-—---— — —-—-------------------——---------- —--------------

---No que diz respeito à adutora disse que a construção que iria avançar era de acordo

com o projeto existente e elaborado pelo anterior executivo, sem qualquer alteração

em relação ao projeto inicial, e que este executivo apenas tinha diligenciado o

financiamento da obra, realização de reuniões com a Euroscut e Secretaria Regional

de Obras Públicas, aquisição de terrenos e obtenção do Visto do Tribunal de Contas.--

---Esclareceu ainda que nos termos da autorização da Euroscut a adutora irá ser

construída junto à valeta, em vez da meia encosta, como estava previsto

anteriormente.-----— ———-- — —---—-------—- —---——--

---Relativamente à discriminação de água tratada que o Sr. Presidente da Junta de

Freguesia de São Pedro de Nordestinho refere haver, afirmou que toda a água de

abastecimento público está devidamente tratada.----— — —

—-No que se refere ao Caminho do Canto da Cruz disse estranhar a observação do Sr.

Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro de Nordestinho, considerando que
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aquele arruamento está incluindo no concurso público de reparação de vias deste

concelho, prevendo-se o início da obra para daqui a dois meses. —

---Quanto à drenagem das águas pluviais referiu que o terreno onde está a ser

construído o pavilhão estava devidamente vedado, dizendo julgar que com a reposição

do muro por parte da Junta de Freguesia, o assunto ficará resolvido, pelo que após a

respetiva vedação se a situação se mantiver a Câmara Municipal irá intervir na

situaçâo. —----

---No que diz respeito à CAOP, disse tratar-se de um processo que se arrasta há muito

tempo e que tinha muito gosto em que o mesmo ficasse resolvido a curto prazo,

adiantando que para o efeito torna-se necessário clarificar algumas situações. —

---Esclareceu também que inicialmente a técnica que está a tratar do processo falou

com todas as Juntas de Freguesia e que na altura havia consenso sobre a matéria,

mas quando chegou à fase de aprovação por parte da Assembleia de Freguesia a

opinião já foi outra. Ainda sobre o tema salientou que se torna necessário haver

consenso para a conclusão deste processo e que os serviços da autarquia estão

disponíveis para esclarecimentos adicionais que acharem por convenientes.

---Relativamente à situação das casas degradadas informou que neste caso também

se aplicava a resposta que foi dada ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia da

Achada sobre a matéria em questão, no entanto adiantou também que quando é

sinalizada qualquer situação, a Câmara Municipal imediatamente solicita à empresa

proprietária a respetiva limpeza.

---Quanto à demolição do Tanque da Fonte Velha disse ter diligenciado junto do IROA,

a respetiva explicação para o sucedido, e que independentemente da zona pertencer à

Lomba da Fazenda ou a São Pedro de Nordestinho o que interessa é que a obra seja

benéfica para empresários e lavradores, relembrando que desde o tempo em que era

Presidente da Junta de Freguesia a manutenção e conservação do Caminho da Fonte

Velha esteve sempre a cargo da Junta de Freguesia da Lomba da Fazenda.

---No que se refere à legislação publicada recentemente que irá permitir legalizar as

melhoras de algumas moradias da Salga, esclareceu que o Município já dispõe de um

Plano de Pormenor para a referida freguesia, estando a Câmara Municipal de

Nordeste já adiantada em relação a esta matéria, tendo sido solicitado um parecer à

Direção Regional de Organização e Administração Pública, no sentido de apurar se o
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Plano de Pormenor da Salga, carecia de alguma adaptação ou alteração de modo a

permitir o pleno usufruto da legislação publicada recentemente sobre o assunto e que

estava disponível para uma sessão de esclarecimento à população da Salga.---—

---Quanto à reparação dos arruamentos da Salga, explicou novamente que o concurso

público existente para o efeito estava na fase de audiência prévia dos concorrentes, ao

que se seguia a assinatura do respetivo contrato que está sujeito a visto do Tribunal

de Contas, prevendo-se o início das pavimentações para o fim do mês de dezembro

ouiníciodopróximoano--—-- —-—--—--—---— —-------

—-Em relação aos postes de iluminação pública disse ser um situação que se verifica

em todo o concelho, informando que iria fazer um oficio pedidno a resolução da

mesma.---— — —--- —--—--—---—-— — —

—-No que concerne à zona balnear da Boca da Ribeira, disse ser a opinião do Sr.

Paulo César, afirmando ter ido várias vezes àquela zona e que era visível limpeza nos

balneários e instalações sanitárias. Em relação à questão da piscina, esclareceu que a

mesma acabava por ser uma piscina de água natural, e como era sabido o mar

devolve tudo à terra e que existia também uma época do ano onde abundam muitas

algas. Atendendo a que a piscina é natural, não é possível aplicar o tratamento das

águas, mas que tinham sido feitas análises às zonas balneares e o resultado foi

excelente, tendo ainda a mesma sido despejada várias vezes durante a noite. Afirmou

também que ouviu comentários muito positivos sobre a referida piscina e que iria

diligenciar no sentido de melhorar a mesma.—--— —---— ——

—-Em relação às flores e jardins respondeu que era impossível controlar o tempo,
dizendo que no corrente ano, o mês de agosto foi muito chuvoso, tendo sido propício

para o crescimento das ervas, mas não foi muito favorável para o desenvolvimento

das flores plantadas na rotunda. Disse que registava a preocupação do Sr. Paulo

César e que ficava feliz porque como membro da Assembleia Municipal valorizava o

asseio do concelho e os respetivos jardins. —--—————— — —-

—-Relativamente ao poste de iluminação pública caído no jardim das Almas, informou

que a situação que já tinha sido reportada, esclarecendo que o mesmo não estava

ligado, mas que iria pedir aos serviços para resolver a situação ainda esta semana.

- ORDEM DO DIA
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---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 mil quinhentos
!e seis, de dezanove de setembro corrente, e que a seguir se transcreve:

---“Para cumprimento do disposto na alínea c) do n.° 2, do artigo 259, em conjugação

com o n.° 4 do artigo 35.°, ambos da Lei n.° 75/2013, 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 á presente

data.

ATIVIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL

---Obras

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

Conservação de Espaços de Jogo e de Recreio — (Concluída);

---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 — (Concluída);

---Empreitada de Beneficiação da Moradia sita ã Rua da Boavista, n.° 28, Santo

António de Nordestinho no âmbito da Obra de Recuperação de Habitação Fechada

e/ou Degradada — (Concluída);

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

Nordeste (Em execução); —

---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 — (Em execução);

---Ajuste Direto Simplificado para a Empreitada de Execução de parede em Pladur no

Centro Cultural Padre Manuel Raposo, no âmbito da Obra de Remodelação e

Requalificação de Edifícios Municipais — (Em execução);

---Ajuste Direto para Execução da Empreitada para Beneficiação de Quatro Moradias

de Habitação Social deste Município, no âmbito da Obra de Recuperação de habitação

Fechada e/ ou Degradada — (Em execução);
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---Construção de infraestruturas para colocação de Eletricidade no Miradouro Ponta do

Sossego; — — —

---Pinturas e reparações na Escola Primária da Feteira Grande;------- —

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

—-Construção de Passeios na Rua do Calço, Lomba da Fazenda;--------—---

---Reparação de vias em todo o concelho;------------- —

---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;— —

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

Vila de Nordeste; —--——--————-—-—--—-——-— — ——---—-

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

Municípiode 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 Prestação de Serviços de Reparação de Avaria

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

—-Ajuste Direto Simplificado para Execução da Empreitada de Beneficiação do Parque
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de Campismo junto à Ribeira do Guilherme na Vila de Nordeste;

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

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

--—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 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 Arruamentos 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;

—-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
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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 Concelho de Nordeste — Boca da Ribeira e Praia do Lombo Gordo;-------

---Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços dos Levantamentos

Topográficos Georreferenciados: Terrenos junto ao Matadouro para construção de

uma Capela Funerária na Vila do Nordeste; Edifício junto à Igreja da Feteira Pequena;

Moradia e terreno adjacente na Rua do Calço n.° 2, Feteira Grande; Terrenos junto ao

Parque Industrial da Vila do Nordeste para ampliação; Terrenos junto ao Campo de

Futebol da Vila do Nordeste para construção de um Pavilhão Desportivo; —

---Ajuste Direto Simplificado para Reparação do Carregador de Baterias da Oficina

Mecânica do Município de Nordeste;--—--—--—------------——--- —

---Ajuste Direto para a Produção Musical e Disponibilização ao Município dos Meios

Humanos e Materiais do “Cartaz Musical das Festas de Nordeste 2019;

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

Localização das Iluminárias e Betonagem de Faixa de Proteção da Ciclovia na

Avenida El Rei D. Manuel l;--—--——-- ——----- —--— —-------

—-Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Manutenção das

Aplicações da Ano: GSE; MDD; SEAP; GSP e SeoG; — —----

---Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Segurança ao Recinto das

Festas de Nordeste, nomeadamente Assistentes de Recinto de Espetáculos e

Vigilante; — — — —

---Ajuste Direto Simplificado para a Empreitada de Execução de Parede em Pladur no

Centro Cultural Padre Manuel Raposo, no âmbito da Obra de Remodelação e
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Requalificação de Edifícios Municipais; — —

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

Retificador Bosch da Oficina de Mecânica pertencente ao Município de Nordeste;

---Consulta Prévia para Prestação de Serviços de Elaboração do Plano Estratégico de

Marketing Territorial — Turismo para o Município de Nordeste; —

---Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Execução de Chapas

em Alumínio e Ferro com Pára- Choques, Corte e Quinagem;

---Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Elaboração do Projeto de

Adaptação e Ampliação de um Edifício Existente a Capela Funerária sito à Rua do

Rosário na Vila de Nordeste; — —

---Ajuste Direto para Execução da Empreitada para Beneficiação de Quatro Moradias

de Habitação Social deste Município, no âmbito da Obra de Recuperação de

Habitação Fechada ei ou Degradada;

---Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Validação das Fichas de

Procedimentos de Segurança e Coordenação de Segurança 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;--

---Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Avaliação de Dois

Prédios Rústicos, na freguesia de Nordeste e Dois Prédios Urbanos na Freguesia da

Achada, Concelho de Nordeste;

---Ajuste Direto Simplificado para a Aluguer de Insufláveis para as Festas de

Nordeste; — —

---Ajuste Direto Simplificado para Fornecimento das Sopas do Espírito Santo, a toda a

população, por ocasião da Sessão Solene, no âmbito das Festas de Nordeste;

---Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Encarregado de Proteção

de Dados para o Município de Nordeste; —

---Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Retificar os Discos de

Travões da Viatura Volvo FL lo;

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

Arranque do Gerador que dá Apoio aos Serviços de Armazém;

---Consulta Prévia para Aquisição e Montagem de Sinalização Turística do Concelho

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

Instalação Sanitária localizada no Prédio sito à Rua das Courelas n.° 12 — E — Lomba

da Cruz — freguesia da Lomba da Fazenda; — —--—--—---------—

---Consulta Prévia para Aquisição de Equipamentos Informáticos para o Município de

Nordeste;— —-— —------—- — — — —-------- —

—-Ajuste Direto para a Execução da Empreitada de Beneficiação do Centro de

Atividades Culturais e Recreativas da Salga; —----- — —

---Ajuste Direto Simplificado para Contrato Ecopass de Aluguer de 2 garrafas

(Oxigénio Ga-M Smartop 20/200 e acetileno Ga-L reg —6,5 kg) e contrato Ecopass de

aluguer de 1 garrafa de arcal force Ga —M Smartop 20/200;------------—

—-Ajuste Direto Simplificado para a Aquisição de Prestação de Serviços na Área de

Engenharia Civil para o Município do Nordeste;----—------——-----— —

---Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços de Manutenção e

Substituição de Pó Químico dos Extintores dos Edifícios da Câmara Municipal;-—-——--

—-Ajuste Direto Simplificado para Prestação de Serviços para Avaliação de Dois

Prédios Urbanos sitos na Freguesia de Nordeste; ———---—-------— —-

—-Ajuste Direto para Prestação de Serviços de Reparação do Armário Frigorífico da

Frutaria do Mercado Municipal;——-——~ —

—-Concurso Público para Execução da Empreitada de Beneficiação de Arruamentos

no Concelho, no Âmbito da Obra de Pavimentação de Arruamentos e Vias do

Concelho;—-—-— — —--—

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

—-A câmara municipal levou os idosos do concelho, beneficiários do Cartão Dar Vida

aos Anos, ao Santuário do Santo Cristo dos Milagres (Igreja de N. 5. da Esperança)

no mês de junho. Participaram no passeio 123 idosos, aos quais se juntaram os

colaboradores do gabinete de serviço social e de outros serviço do município, assim

como o presidente e o vereador da cultura. A visita ao Santuário incluiu uma missa,

celebrada pelo vice-reitor, um almoço no próprio refeitório, facultado pela câmara, a

oportunidade de ver o espólio do Senhor Santo Cristo No passeio a Ponta Delgada os

idosos puderam também conhecer o Forte de São Brás e o Museu Militar ali

existente.—— —---- —

—-O convívio de naturais e amigos do Nordeste, nos Estados Unidos, foi realizado no
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passado dia 11 de agosto com a presença de cerca de 700 pessoas, sobretudo dos

estados de Massachusetts e de Rhode lsland, no habitual piquenique que se realiza

no Campo do Espírito Santo em South Dartmouth. O dia dedicado aos naturais e

amigos do Nordeste teve um programa musical vasto, com Luís Viveiros, o Rancho

Folclórico da Discovery Language Academy, Tony Borges, uma boa desgarrada por

Victor Santos, entre outros artistas. Este convívio contou com a presença do Sr.

Presidente da Câmara Municipal de Nordeste e tem como finalidade, para além de

outros objetivos, reforçar os laços dos aqui radicados à terra de origem e também para

os nordestenses aqui radicados se reunirem e manterem esses laços de amizade

recordando a sua terra natal.-—

---A comissão organizadora do Encontro de Nordeste de Ontário, do Canadá,

entregou, em julho, à Amizade 2000 e à Santa Casa da Misericórdia do Nordeste um

apoio monetário para aquisição de equipamentos que melhorem os serviços prestados

por estas instituições à população nordestense, cujo valor foi de 10 e 5 mil dólares,

respetivamente. —

---A câmara municipal recebeu também alguns donativos de nordestenses da

diáspora, que de forma anónima quiseram prestar um apoio aos idosos e às pessoas

com doença prolongada que residam no concelho. Os donativos foram

consubstanciados na aquisição de camas elétricas, colchões de pressões alternas e

compressor, cadeiras de duche e cadeiras sanitárias. 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.

---Um agregado familiar composto por quatro pessoas (1 casal e dois filhos) recebeu

uma moradia social do município do Nordeste. A moradia, em Santo António de

Nordestinho, situada na Rua da Boavista, foi adquirida e beneficiada pela Câmara

Municipal do Nordeste com o intuito de ser entregue a esta família, tendo como

intermediária a Junta de Freguesia de Santo António de Nordestinho. Em contrapartida

pelo usufruto da habitação, a família paga uma renda social ao município.

---No final deste ano letivo, a câmara municipal, em parceria com o Lions Clube de

Nordeste e a EBSN, voltou a promover um conjunto de atividades com os alunos do 60

ano, com o intuito de contribuir para o enriquecimento cultural dos mesmos e dar a

conhecer a história e o património da Vila de Nordeste, como forma de reforçar os
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laços identitários daqueles que crescem neste concelho e de veicular uma mensagem

de preservação do património e da cultura local.-------- —---

---A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Nordeste (CPCJN) convidou os

alunos do 9 O ano de escolaridade e os respetivos encarregados de educação para

uma sessão informativa sobre a oferta formativa das escolas profissionais de São

Miguel.— —-------- — —-------- — —-----—--------— —

—-Os autocarros da Escola Básica e Secundária de Nordeste passaram a entrar no

recinto da escola para deixar e levar os alunos de regresso a casa, saindo, assim, da

estrada municipal, onde estacionavam junto ao estabelecimento escolar para fazer o

transporte. A Câmara Municipal do Nordeste foi responsável pela execução do portão

lateral que passou a dar acesso aos autocarros ao interior da escola, aberto a partir do

arruamento lateral ao estabelecimento escolar e que dá acesso ao Parque de

Máquinas da autarquia e aos Bombeiros Voluntários de Nordeste. —-----------

—-Os autocarros da Escola Básica e Secundária de Nordeste passaram a entrar no

recinto da escola para deixar e levar os alunos de regresso a casa, saindo, assim, da

estrada municipal, onde estacionavam junto ao estabelecimento escolar para fazer o

transporte. A Câmara Municipal do Nordeste foi responsável pela execução do portão

lateral que passou a dar acesso aos autocarros ao interior da escola, aberto a partir do

arruamento lateral ao estabelecimento escolar e que dá acesso ao Parque de

Máquinas da autarquia e aos Bombeiros Voluntários de Nordeste.--------—--

---As festas do Nordeste tiveram lugar de 11 a 18 de julho de 2019. A autarquia

procurou oferecer um programa cultural que abrangesse todos os públicos, optando

por grupos musicais mais jovens, incluindo artistas de música de dança (dj), e por

bandas que atravessam várias gerações. O escritor João de Meio, natural do Nordeste

e cidadão honorário deste concelho, foi o orador convidado da sessão solene

comemorativa do 505.° aniversário do concelho do Nordeste que também fez a

apresentação pública da obra “São Coisas — A vida de João Pacheco Pimentel, da

autoria de Luís Óscar, cuja cerimónia teve lugar no Centro Municipal de Atividades

Culturais do Nordeste. A tarde de sábado das Festas do Nordeste foi preenchida com

hidroginástica na Boca da Ribeira e voleibol de praia no Largo do Jogo da Choca,

ambas com música e muita diversão. As crianças também foram contempladas tendo

em conta que muitas famílias ficaram de fim-de-semana no concelho — —
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---A Câmara Municipal do Nordeste, com a Câmara do Comércio e Indústria de Ponta

Delgada e a Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores, inaugurou em julho, no

Posto de Turismo do Nordeste uma exposição de fotografia do concelho do Nordeste,

resultante de um concurso lançado pela CCIPD, com a finalidade de promover o

Nordeste como destino de interesse turístico. No dia 11 setembro corrente a Câmara

Municipal de Ponta Delgada disponibilizou-se para receber a referida mostra de

fotografias do concelho do Nordeste que está patente ao público, no Largo da Matriz

daquela cidade até ao próximo dia 10 de outubro.

-—Em finais de junho realizou-se o torneio anual de pesca de calhau no Porto da

Achada, em parceria, como é habitual, com a Junta de Freguesia da Achada e desta

vez também com o Império de São Pedro da freguesia. Estiveram em competição 20

participantes sendo muito deles frequentadores habituais deste porto.

---Realizou-se em junho mais uma edição do Torneio de Futebol Infantil Priolo Cup,

organizado pelo Centro Desportivo e Recreativo do Concelho do Nordeste em parceria

com a Câmara do Nordeste, O C. F. Pauleta B levou a taça de mais um Torneio de

Futebol Infantil Sub -11 Priolo Cup, realizado no concelho do Nordeste durante este

fim-de-semana. A equipa anfitriã, a União Desportiva do Nordeste, teve uma prestação

muito boa nesta edição, chegando à final, numa disputa aguerrida com o F. C. Pauleta

B, que ganha o torneio na fase de desempate (2-1). Tarantini, capitão do Rio Ave, foi o

padrinho da quinta edição do torneio infantil, tendo estado presente nos dois dias do

torneio assim como na II Jornada de Desporto como preletor.

---Nos dias 20 e 24 de junho, o CDRCN com o município e a Casa do Povo da Lomba

da Fazenda organizam o Torneio de Voleibol 5. João 4x4, no Campo de Jogos da

Lomba da Fazenda ao final da tarde. Com a presença de 5 equipas e cerca de 30

participantes, foram realizados ao longo dos dois dias 6 jogos com a participação de

duas equipas locais e equipas oriundas do concelho da Ribeira Grande. O Torneio

Voleibol 5. João é já uma tradição nestas festas da Lomba da Fazenda e sempre com1

muita população local a assistir aos jogos. Existe neste evento uma componente social

muito evidente com muito desportivismo entre os participantes, os quais voltam a

juntar-se para competir após o torneio.

---No sábado a seguir às Festas do Nordeste, como vem sendo tradição, realizou-se o

torneio de pesca em alto mar, organizado pelo Centro Desportivo e Recreativo em
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parceria com a Câmara do Nordeste e a Junta de Freguesia de Nordeste. Participaram

no torneio pescadores da Vila do Nordeste e outros simpatizantes da pesca numa

manhã bem passada no Porto de Pescas da Vila do Nordeste. Como é habitual, a

Capitania do Porto de Ponta Delgada acompanhou o torneio e ofereceu um passeio de

barco a quem apareceu pelo porto.—------------------------ — —

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

município e o CATT, dinamizou o Santo António Motores e a Rampa da Tronqueira, na

qual esteve incluída a apresentação do Paiva Racing. Com a presença de 28

participantes distribuídos pelas diferentes categorias, jipes, Quad’S, UTV’s e

automóveis, a prova decorreu com muita participação, sem ocorrências maiores e com

alguma assistência ao longo de dois dias.-— —----------—------- —

---O Centro Desportivo e Recreativo do Concelho do Nordeste com o município e a

Associação de Ciclismo dos Açores — Monbike organizou uma etapa da Taça de
!Enduro — Monbike no concelho do Nordeste nos dias 7 e 8 de setembro do corrente. A

Associação de Ciclismo dos Açores planeou várias etapas no seu calendário de

provas para a Taça de Enduro — Monbike, passando pelas Sete Cidades, Faial da

Terra, Nossa Senhora dos Remédios, Nordeste, Santa Maria e a Maia. A prova contou

com 12 participantes oriundos de diferentes concelhos, divididos em três escalões:

Federados, E-Bike e Promoção. Com a realização de 7 PEC, os participantes

percorreram alguns trilhos, ligando a Vila à Pedreira e a Pedreira à Lomba da

Fazenda, percorrendo também parte do Trilho Quinhentista.-----------------------------------

---A Maratona de Futsal 5x5 Nordeste 2019 decorreu no Pavilhão Desportivo da

Achada, em julho. Promoveu-se nesta Maratona também a inclusão de jovens e

adolescentes que representam a equipa de Desporto Adaptado do Fazenda Sport

Clube na área do Atletismo, juntando o evento mais de 130 participantes e 13 equipas,

duas delas de fora do concelho, e novamente com a inscrição de equipas femininas.---

---No primeiro domingo de setembro o Centro Desportivo e Recreativo do Concelho

do Nordeste, em parceria com o município e o CATTT, realizou o “Arranques Meeting

Nordeste 2019”, anteriormente designado por Drag Race. A alteração do nome e da

forma de realização, designadamente de ausência de tempos e a de atribuição de

prémios apenas de participação, teve de ser completamente reajustada tendo em

conta o cumprimento das normas da Federação Portuguesa de Automobilismo e
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Karting, passando de prova desportiva de automobilismo para um evento de natureza

desportivo-recreativa, o que implicou uma restruturação de modo a desenvolver um

evento que tem significativa dinâmica local.

---O Centro Desportivo e Recreativo em parceria com o município e o Achada Futebol

Clube, nos dias 7 e 8 de setembro, organizou o 1 Torneio de Futsal Quadrangular

Achada FC, no Pavilhão da Achada, com a participação das equipas do CD Santra

Clara, FCD Santa Bárbara, CDJ Candelária e a equipa da casa, o Achada FC.

---A 7 de setembro, o CDRCN, em parceria com o município e o Grupo Motard’s de

Nordeste, promoveu um passeio de mota para 25 pessoas. Este encontro tem-se

realizado ao longo dos anos e sempre em parceria com o Centro Desportivo. Trata-se

de um passeio realizado por um grupo de nordestenses, que tem em comum o gosto

pelas duas rodas (motas) e que se constituiu a nível local realizando pontualmente

alguns encontros e outras atividades.

---O Centro Desportivo e Recreativo do Concelho do Nordeste, com o município e a

Associação de Veteranos do Nordeste, organizou o 1 Torneio Veteranos Cup Nordeste

2019. O torneio teve a participação de 6 equipas e mais de 80 participantes, numa

atividade que pretendeu promover a atividade física, o exercício físico e o desporto,

neste caso com a modalidade de futebol de 7x7, assim como o convívio entre os

participantes. — —

SITUAÇÃO FINANCEIRA

---No que respeita à situação financeira do município, as dívidas a terceiros em 18-09 -

2019 totalizam o valor de € 45.105,16, a instituições de crédito perfazem o total de €

15.015.629,39 e ainda o valor de €11.850,25 referente à contribuição deste Município

no FAM.

Dividas a Instituições de Créditos

Ana de 2018

---janeiro 11.760.978,54€

---abril 11.707.856,02€

---junho 11.378.318,32€

---setembro 11.286.005,38€

—-dezembro 11.251.734,64€
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-~---—-~---Anode2O19--—-—~-—-

---janeiro 15.259.229,93€

---abril 15.241.615,73€

---junho 15.163.657,32€

—-setembro 15.015.629,39€.

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

de tesouraria o valor existente é de € 2.604.656,43.---— ——--

— 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. ValordaAção-€23.801,20; —--—------- —

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

—-3.CaixaGeraldeDepósitos —--—-—----—-—- — —

—-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.”-----————————-——————--

—-Sobre a presente informação, o Sr. Paulo Franco questionou se o ajuste direto para

avaliação de dois prédios dizia respeito aos imóveis da Achada, ao que o Sr.

Presidente da Câmara respondeu afirmativamente e informou que estava a fazer

diligências no sentido da respetiva aquisição e que, posteriormente informava sobre o

resultado das mesmas. — — —

—-Seguidamente, o Sr. Paulo César Pacheco pediu a palavra para questionar no

seguimento da informação acima referida, se era intenção da Câmara Municipal

adquirir um terreno para construção de um novo pavilhão nesta Vila indo assim ficar
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com duas infraestruturas, considerando que também tinha intenção de fechar o campo

polivalente existente junto ao Complexo Desportivo nesta Vila.

---Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara disse que após a análise da respetiva

localização, construção e respetivo acesso do polivalente existente, concluiu-se que

era mais viável construir um pavilhão de raiz, estando prevista a sua localização junto

ao campo municipal. —

---A Assembleia tomou conhecimento. —

---PROPOSTA DA 4•~ REVISÃO DA RECEITA E DA DESPESA PARA O ANO

FINANCEIRO DE 2019

---Presente a proposta da 4Y Revisão da Receita e da Despesa deste Município para

o corrente ano, no valor de € 3.097,50 (três mil noventa e sete euros e cinquenta

cêntimos). — —

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

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 2.° 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 mil quatrocentos e dezoito, de sete de dois de setembro corrente.

---A Assembleia deliberou, por quinze votos a favor e cinco 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.-

---RELATÓRIO SEMESTRAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PLANO DE

SANEAMENTO FINANCEIRO
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—-Presente o ofício número mil quatrocentos e três, de vinte e sete de agosto findo, da

Câmara Municipal de Nordeste, remetendo o relatório referenciado em epigrafe,

referente ao 1.0 semestre do corrente ano, para efeitos de apreciação, conforme

determina o artigo 40.°, n.° 4, alínea c) da Lei n.° 2/2007, de 15 de janeiro (Lei das

Finanças Locais). —-— — —----—---------- —-

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

---PROPOSTA- LANÇAMENTO DE DERRAMA — —-----

---Presente o oficio número mil quatrocentos e seis, de vinte e sete de agosto findo, da

Câmara Municipal de Nordeste, propondo a este Órgão, nos termos do disposto no n.°

4 do artigo 18.° da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro, e nas disposições conjuntas dos

artigos 25.°, n.° 1, alínea d) e 33.°, n.° 1, alínea ccc) da Lei n° 75/2013 de 12 de

setembro, a aprovação do lançamento de uma derrama de 1,5%, sobre o lucro

tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas

(IRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por

sujeitos passivos residentes em território português que exerçam, a título principal,

uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com

estabelecimento estável nesse território.----—---— —-—---——--

---A Assembleia tomou conhecimento e 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 DE FIXAÇÃO DA PERCENTAGEM DE PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL

NOIRS —--—-—------. — —

---Presente o ofício número mil quatrocentos e cinco, de vinte e sete de agosto findo,

da Câmara Municipal de Nordeste, informando que nos termos do disposto no artigo

26 da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, os municípios têm

direito em cada ano, a uma participação variável até 5% no IRS dos sujeitos passivos

com domicilio fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do

ano imediatamente anterior, calculada sobre a respetiva coleta líquida das deduções

previstas no n.° 1 do artigo 78 O do Código do IRS.
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---Face ao exposto, a Câmara Municipal na sua reunião ordinária de cinco de agosto

findo, deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto na alínea c), do n.° 1 do

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

ainda no preceituado no referido artigo 26.° da Lei n.° 73/2018, de 3 de setembro, na

sua atual redação, propor a este Órgão a fixação da taxa de 5% referente à

participação variável deste Município no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal

na respetiva circunscrição territorial.

---A Assembleia tomou conhecimento e 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 — FIXAÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM----

---Presente o ofício número mil quatrocentos e quatro, de vinte e sete de agosto findo,

da Câmara Municipal de Nordeste, informando de que nos termos do artigo 106°, n.°

3, alíneas a) e b) da Lei n.° 5/2004, de 10 de fevereiro, na sua atual redação, o

percentual a aplicar para determinação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem

(TMDP) é aprovado anualmente por cada município até ao fim do mês de dezembro

do ano anterior a que se destina a sua vigência e não pode ultrapassar os 0,25%.

---Face ao exposto, a Câmara Municipal, em sua reunião ordinária de cinco de agosto

findo, deliberou por unanimidade propor a este Órgão a aprovação do percentual de

0,25% a aplicar no ano de dois mil e vinte para determinação da Taxa Municipal de

Direitos de Passagem.

---A Assembleia depois de analisar a presente proposta deliberou, por unanimidade,

aprová-la. —

---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.-

---DELIMITAÇÃO DE ZONAS DE PRESSÃO URBANÍSTICA

---Presente o ofício número mil quatrocentos e vinte, de dois de setembro corrente, da

Câmara Municipal de Nordeste, propondo a este órgão nos termos do disposto no n.°

3, do artigo 2.° A, do Decreto-Lei n.° 159/2016, de 8 de agosto, na sua atual redação, a
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não delimitação geográfica das zonas de pressão urbanística no concelho do

Nordeste, em conformidade com a informação elaborada pela Técnica Superior

Arquiteta Mafalda Vicente, que se encontra anexa ao referido ofício, onde após análise

efetuada concluiu que de uma forma geral, sobre a inexistência de pressão urbanística

no concelho, considerando que não encontraram indícios que levem a pressupor a

necessidade de delimitar zonas de pressão urbanística, nos termos previstos na

legislação em vigor.—-— — — —------—---—---- — —------------ —

---A Câmara deliberou por unanimidade, concordar com a presente proposta.------------

---INFORMAÇÃO - ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS —

---Presentes os ofícios números mil duzentos trinta e nove e mil quinhentos e sete,

respetivamente, de vinte e quatro de julho último e dezanove de setembro corrente, da

Câmara Municipal de Nordeste, enviando as infomiações sobre as decisões proferidas

pelo Sr. Presidente da Câmara sobre relativamente à assunção de compromissos

plurianuais, no uso da competência que lhe foi delegada por este árgão.

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

---ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA E RESPETIVO

SUBSTITUTO PARA PARTICIPAR NO XXIV CONGRESSO DA ANMP-—----------------

---Presente a circular número cinquenta e um, de treze de setembro corrente, da

Associação Nacional de Municípios Portugueses, solicitando que se proceda à eleição

do Presidente da Junta de Freguesia e respetivo substituto que irá representar as

freguesias deste Município no congresso referenciado em epígrafe, nos termos do

disposto no n.° 2, do artigo 6.° dos estatutos da referida Associação. —

---Para o efeito foi apresentada pelos membros do PSD nesta Assembleia Municipal

uma lista com os seguintes nomes:— —--------------------—----

---Membro efetivo — Luís Miguel da Costa Barbosa, Presidente da Junta de freguesia

da Salga; — ——------—----- ——--

---Membro suplente — Luís Manuel Raposo de Lima, Presidente da Junta de Freguesia

de Nordeste. — —----—

---Colocada a referia lista a votação foi a mesma aprovada por quinze votos a favor e

cinco abstenções. — — —
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---Assim, ficaram eleitos para representar as freguesias deste Município ao Congresso

da Associação Nacional de Municípios Portugueses, os Srs. Luis Miguel da Costa

Barbosa e Luís Manuel Raposo de Lima, Presidentes das Juntas de Freguesia da

Salga e Nordeste, respetivamente. —

---ALTERAÇÃO DO NOME DO MUSEU DO NORDESTE

---Presente o ofício número mil quatrocentos e sessenta, de dezassete de setembro

corrente, da Câmara Municipal de Nordeste, submetendo à aprovação deste árgão a

alteração do nome do “Museu do Nordeste” para “Museu Municipal Nestor de Sousa”,

considerando que o Dr. Nestor de Sousa para além de ter dedicado a sua vida ao

estudo e à divulgação da arte, história e da cultura dos Açores, foi também professor,

historiador, museólogo, investigador, encenador e protagonista de teatro, diretor do

Museu Carlos Machado, entre 1975 e 1985, e simultaneamente mentor e responsável

pelo projeto do Museu do Nordeste, inaugurado em 1989.

---Apesar de não ter nascido no Nordeste, mostrou um grande apreço pela história,

pela cultura e pelas tradições deste concelho, contribuindo ativamente para o

desenvolvimento cultural e artístico local; —

—-A Assembleia deliberou por catorze votos a favor e seis abstenções concordar com

a presente proposta.

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

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

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

---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.

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