
Assembleia Municipal do Nordeste

ATA N.° 12

---Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezanove, nesta Vila

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

pelas nove horas, reuniu em sessão extraordinária 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

Luís 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. Luís Manuel Raposo de Lima,

Rafael Moniz Vieira, Adalberto Botelho MeIo em substituição de José Miguel de

Medeiros Mendonça, Pedro Miguel Barbosa Correia em substituição de Carlos Alberto

de Sousa Matos, António José Pacheco Outra, Manuel Francisco Cabral Costa, Paulo

Manuel Medeiros Franco, António José Cabrai Medeiros e Luis Miguel da Costa

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

Pedro de Nordestinho Santo António de Nordestinho, Algarvia, Santana, Achada,

Achadinha e Salga, respetivamente.---- —--——-------------—

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

Raposo de Medeiros e Rosa Maria MeIo Amaral Vaz Medeiros.--— —

—-Registou-se também a falta da cidadã Elsa Susana de Sousa Dimas Silva para

substituir o membro dessa Assembleia Municipal, Anabela Miranda Isidoro.———

---Depois de verificada a legitimidade do cidadão Adalberto Botelho MeIo para

substituir o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro de Nordestinho na

presente sessão e conferida a sua identidade, o Sr. Presidente da Assembleia

Municipal declarou-o instalado para desempenhar as respetivas funções. —
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---Assistiram ainda á sessão os Srs. Vereadores, Luís Jorge Borges Fernandes, Marco

Paulo Rebelo Mourão e Luís Dutra Borges.

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

Raquel Mendonça de Sousa, 1? e 2Y secretárias, respetivamente.

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

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

ORDEM DO DIA

---PROPOSTA — CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE

BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO NO ÂMBITO DA OBRA DE

PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS E VIAS DO CONCELHO (LOTES 1 A 8) -

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS

PLURIANUAIS

---Foi presente o requerimento, datado de vinte e um de outubro corrente, da Câmara

Municipal de Nordeste, acompanhado da proposta aprovada naquele órgão, sobre o

assunto epígrafe, solicitando a esta Assembleia Municipal, nos termos do disposto na

alínea c) do n.° 1 do artigo 6.°, da Lei n.° 8/2012, de 21 de fevereiro, com a redação

dada pela Lei n.° 22/2015, de 17 de março, autorização prévia para assunção dos

compromissos plurianuais da Empreitada de Beneficiação de Arruamentos no

Concelho, no âmbito da Obra de Pavimentação de Arruamentos e Vias do concelho,

com a seguinte repartição de encargos:

---Anode2Ol9:

---Empresa Tecnovia Açores- Sociedade de Empreitadas, S.A.

---Lote 5—valor de 27.315,00 euros;

---Anode2O2O:

---Empresa Tecnovia Açores- Sociedade de Empreitadas, S.A.

---Lotes (2,3,6 e 7), correspondente ao valor 263.634,32 euros.

---Empresa Marques, S.A.
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—-Lotes (1,4 e 8), correspondente ao valor de 896.851,92 euros.---------

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

—-Sobre o assunto, o Sr. Presidente da Câmara esclareceu que, em virtude do valor

deste procedimento ser superior à competência que lhe foi delegada por este Órgão,

tornava-se necessário obter a autorização prévia para a assunção do compromisso

plurianual para a referida empreitada. —— —--—------- —

—-Disse ainda que a sua expetativa de acordo com o que foi transmitido na última

sessão era que ainda no corrente ano se pudesse executar alguns pavimentos,

constatando-se não ser possível dado o ponto de situação em que o procedimento se

encontra, retificando assim o que afirmado na sessão anterior sobre esta matéria.

---Justificou ainda o atraso deste processo relacionado com o pedido de

esclarecimentos apresentado por uma das empresas concorrentes, realçando o facto

deste estar sujeito a Visto do Tribunal de Contas, que também dispõe de um prazo

para se pronunciar sobre o mesmo, daí prever-se apenas executar no corrente ano um

pequeno montante -—------—---— ——- —

—-Argumentou também o facto de se ter convocado a presente sessão extraordinária,

por tratar-se de uma obra de grande importância para o concelho e se esperasse para

a última sessão da Assembleia Municipal iria atrasar ainda mais o procedimento.—-

Seguidamente, usou da palavra o Sr. Paulo César Pacheco para referir que a grande

maioria dos caminhos do concelho a necessitar de obras estavam contemplados no

referido procedimento, à exceção da freguesia Achada, observando se naquela

freguesia não existiam caminhos para asfaltar. —---— — —

—-Ainda no seguimento do atraso do processo em causa fez referência que no

decorrer do mesmo foi solicitado a nomeação de um perito para análise das propostas,

questionando se o júri designado para o efeito não tinha capacidade para o fazer, pelo

que de futuro se colocasse na constituição do júri um técnico.—-—- —

—-Observou também que a prioridade de execução da obra definida para o corrente

ano nada tinha a ver com os armamentos referidos pelo Sr. Presidente da Câmara na

anterior sessão deste órgão e que iriam avançar até ao fim do ano.

—-Em relação à beneficiação de arruamentos, o Sr. Presidente da Câmara disse ter

havido um levantamento exaustivo em todo o concelho onde foram definidas as

prioridades mais prementes e se a freguesia da Achada não estava incluída neste
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procedimento era porque não existia na mesma caminhos muito degradados, devendo

ser motivo de satisfação para o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Achada. —

---Ainda sobre o assunto acrescentou haver um compromisso da Sra. Secretária
Regional das Obras Públicas e Equipamentos para a asfaltagem do Ramal da Achada,

tendo recentemente questionado aquela entidade sobre a data prevista para a

realização da pavimentação, estando neste momento a aguardar a respetiva resposta,

esclarecendo que sobre a referida pretensão tinha dado conhecimento ao Sr.
Presidente da Junta de Freguesia da Achada. —--—-—---------—------ — —-

—-No que diz respeito à nomeação de um perito para integrar o júri do concurso,

respondeu que, na ocasião os serviços sugeriram que o mesmo fosse nomeado,

considerando ser uma mais-valia para o procedimento tendo também em conta a
dimensão do mesmo, explicando também que, aquando da designação do respetivo

júri, a autarquia não disponha de um técnico na área da Engenharia, por pedido de
demissão do existente, daí não ter sido incluído no júri um técnico para o efeito.--------

---Após os referidos esclarecimentos, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal

determinou que se passasse á respetiva votação, tendo a Assembleia, face aos

referidos preceitos legais, deliberado por quinze votos a favor e cinco abstenções,

conceder a autorização prévia para assunção dos compromissos plurianuais da

Empreitada de Beneficiação de Arruamentos no Concelho, no âmbito da Obra de
Pavimentação de Arruamentos e Vias do concelho, nos termos propostos.

---Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata de
acordo com o que dispõe o n.° 3 do artigo 57.° da Lei n.° 75/2013 de 12 de setembro.--

---PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO—.. —---- —--—-

—-Seguiu-se um período de intervenção aberto ao público que, por não estar ninguém

presente com direito a intervir, foi dado por encerrado -----------------------

---E por não haver mais nada a tratar, e sendo nove 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/f”presen~s.~ata que vai ser assinada pela Mesa da Assembleia, e por

mim, G’sL0s41(li.c( L~QQ cQsZe (‘çÇj , que a redigi e

subscrevi. —----- — — —------
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