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Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.°8

---Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e catorze, nesta Vila de
Nordeste, edifício dos Paços do Município e Salão Nobre da Câmara Municipal,

pelas dez horas, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal do Concelho de

Nordeste sob a Presidência do Sr. Carlos Alberto Medeiros Mendonça, Presidente da

Câmara, estando presentes os Srs. Vereadores Rogério Cabral de Frias, Milton

Borges Pacheco Mendonça, Luís Dutra Borges e Sara Raquel Mendonça de Sousa,

em substituição do Sr. Vereador Victor Sérgio Raposo de Líma que pediu a

suspensão do respetivo mandato, pelo período de cento e oitenta dias, com início no

dia três de fevereiro corrente.--------------—---- —--------— —

---Secretariou a reunião a Coordenadora Técnica da Secção de Expediente, Maria de

DeusPachecodeMeloFranco. —----—--------—

---Verificada, assim, a presença de todos os membros que constituem a Câmara

Municipal, o Sr. Presidente declarou, em nome da Lei, aberta a reunião.-—---—--——---

---ATADAREUNIÃOANTERIOR-----—----------- —---—

---Foi lida a ata da reunião ordinária, realizada no dia vinte de janeiro findo, a qual foi

aprovada por unanimidade.---— —-——--

— —-— — —--ANTESDAORDEMDODIA

---A Sra. Vereadora Sara Sousa perguntou ao Sr. Presidente da Câmara se já tinha

mais algum desenvolvimento sobre o acordo coletivo de trabalho para aplicação na

autarquia do Nordeste das trinta e cinco horas semanais.——------—----—----—---—------—

---Em resposta, o Sr. Presidente disse não haver mais qualquer evolução sobre o

assunto, reafirmando uma vez mais que, apesar do atual executivo ser contra as

quarenta horas semanais, como já tinha referido na última reunião, não iria tomar

decisões precipitadas em prejuízo da autarquia, e que só após a aprovação por parte

do Sr. Secretário de Estado da Administração Local, do contrato coletivo de trabalho
assinado na Câmara Municipal da Ribeira Grande, a Autarquia retomaria as
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negociações com osindicato.-
---De seguida, foi dada a palavra ao Sr. Vereador Rogério Frias, tendo este referido

que tem acompanhado a atividade da Câmara Municipal através da divulgação que

esta faz nos órgãos de comunicação social, tendo constatado que a antiga Escola

Primária de Santo António de Nordestinho vai ser remodelada, e que o anúncio desta

obra tinha sido feito na recente visita efetuada à freguesia pelo atual executivo.

---Os Vereadores do PSD manifestaram o seu regozijo pelo facto, acrescentando
tratar-se de um projeto do anterior executivo objeto de candidatura ao PRORURAL--

---Questionou ainda o Sr. Presidente da Câmara sobre o ponto de situação do cartão
60+, uma vez que a propósito desta mesma questão colocada anteriormente, este

tinha referido que aquele estava a ser alvo de alterações para efeitos de introdução
:de mais valências.

---Ainda sobre o requerimento, apresentado pelos Vereadores do Partido Social

Democrata nesta Câmara Municipal relativo à entrega de cabazes de natal, o Sr.
Vereador Rogério Frias disse que o documento que lhe tinha sido entregue na

anterior reunião, como resposta ao pedido de informação, se consubstanciava
apenas a referências da Constituição da República Portuguesa e da Declaração dos:

Direitos Humanos e que tinham o direito de saber onde tinha sido efetuada a

despesa, apresentando de seguida o protesto que a seguir se transcreve:

---“Os vereadores sociais-democratas entregaram um requerimento nesta Câmara
Municipal com a designação de “Direito à informação/solicitação de esclarecimento”

sobre o assunto referido em epígrafe. A resposta foi-lhes entregue em documento

por mão própria através do Sr. Presidente na reunião de 20.01 .2014. Tendo em vista

negar a informação solicitada, é invocado naquele documento a “reserva de

intimidade, da vida privada e familiar” assim como o “ direito à privacidade” (artigo

26.° da Constituição da República e artigo 11.° da Declaração Universal dos Direitos

Humanos) das famílias em questão. O Sr. Presidente ao agir deste modo, esquece

que:

---1. A coerência que tanto apregoa caiu por terra quando ele próprio foi distribuir os
cabazes muito bem acompanhado, inclusive com a comunicação social da Câmara.

(existe foto no site da Câmara). A isto chama-se privacidade? —
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-—2 .A matéria em questão não é de segredo administrativo.----------—---------------------

---3. Os Vereadores sociais-democratas fazem parte do elenco camarário. Não são
portanto pessoas estranhas ao Municipio.-----—-—---------------—------------------------—--—------

---4. Foi-lhes negada informação de cariz financeiro, designadamente “com quem

realizou despesa”. —-------—---- — —---—-- — —-----

---5. O Sr. Presidente está a impedir o direito do exercício das funções e

competências dos vereadores da oposição na qualidade de membros da Câmara,
esquecendo-se que se a lei os mantem na oposição, é porque lhes confere esse

direito e direitos inerentes.——-- —--—--——-—----—--—--—----—-— —-------

---6. Subsistem dúvidas acerca do “modus operandi” desta operação, nomeadamente

noquerespeitaa: —-—-—--—--——-- —-----— ———---—--— —---—

---a) O Sr. Presidente tem mesmo receio de facultar aquela informação?---— ——

---b) Tem algo a esconder neste processo? —-—----—--—---—--—---------—-—----—

---c) Receia que se encontrem de fado caso(s) cujos critérios de atribuição
configurem alguma injustiça?-—————-—————————---—

---Face à discriminação de que foram alvo os vereadores sociais democratas e ao
modo impeditivo utilizado pelo Presidente da Câmara para não ceder informação aos

mesmos, contrariamente ao disposto na Lei do Estatuto de Oposição, (Lei 24/98)

reserva-se-lhes o direito de apresentarem o protesto respetivo, para os devidos

efeitos.”————————-———-——--— —--—--—

---O Sr. Presidente da Câmara, depois de ler o protesto apresentado referiu que se o

Sr. Vereador Rogério Frias o que pretendia saber era onde tinha sido realizado a

despesa, embora não o tivesse solicitado no requerimento inicial, informava então de

que a mesma tinha ocorrido em todas as mercearias do Concelho e que não iria

revelar os nomes das famílias contempladas, tendo em conta os fundamentos que

oportunamente lhe tinham sido apresentados.—---—---———-------
---Relembrou que a informação de cariz financeiro, foi devidamente facultada no

documento entregue aos vereadores sociais-democratas, onde foi identificado os

valores totais gastos pela autarquia e até o valor médio de cada beneficiário.--—---——

---Quanto à obra de remodelação da Escola de Santo António de Nordestinho, o Sr.
Presidente confirmou que realmente o projeto tinha sido iniciado pelo anterior

executivo e candidato ao PRORURAL, e que irá dar continuidade ao mesmo, com a
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introdução de algumas alterações, porque inicialmente estava previsto a construção

de um campo de futebol nas traseiras do edifício, e na sua opinião aquele espaço

deveria servir para atividades dos escuteiros e ao mesmo tempo para criação de
hábitos de vida saudável, estando também prevista a criação de um estacionamento

na lateral do edifício. Referiu que a obra não estava prevista no Plano de

Ajustamento Financeiro assinado pelo anterior executivo, pelo que a Autarquia teria

de pedir autorização ao Ministro das Finanças para a sua efetivação. Disse ainda,

que embora o projeto tivesse sido iniciado pelo executivo social-democrata, também
era verdade que foi o mesmo executivo social-democrata que tinha cancelado o

ajuste direto ao empreiteiro para iniciar a obra. No entanto, disse estar satisfeito pelo

facto dos Vereadores do PSD concordarem com esta iniciativa, mas lamentava o

facto do anterior executivo não ter contemplado, nas suas prioridades, a conservação

da Escola Primária da Pedreira e a ter colocado em situação de “overbooking”, para
dar preferência a outros investimentos, como a publicação de livros, que atualmente

já foram retirados da lista de prioridades da autarquia.

---Relativamente ao cartão 60+ disse que o mesmo estava a servir de base aos

novos regulamentos, e que tinha necessidade de alterações, não fazendo sentido a
existência deste apoio da forma como estava implementado, uma vez que este se

sobreponha aos apoios do governo. Confirmou que o mesmo estava em vigor, tendo

em conta que ainda na semana passada a Câmara tinha feito pagamentos neste

âmbito.

---Em resposta, o Sr. Vereador Rogério Frias disse que o Sr. Presidente da Câmara
estava desrespeitando um regulamento do anterior executivo, aprovado pelos

respetivos órgãos camarários, e que isto era usurpação do poder. —

---O Sr. Presidente repetiu uma vez que o cartão 60+ estava em vigor, mas que tinha
havido a necessidade de inserção de mais atividades inerentes ao apoio dos idosos

do concelho, e que em breve ia ser trazido à reunião de câmara para a respetiva

discussão e aprovação.

---Seguidamente, interveio o Sr. Vereador Luís Dutra tendo este dado conhecimento

à Câmara Municipal que o Sr. Eng.° Vitor Fraga, Secretário Regional do Turismo e
Transportes e o Eng. Bruno Pacheco, Diretor Regional das Obras Públicas,

Tecnologia e Comunicações visitaram recentemente a obra de construção da saída
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da Rua das Pedras, na freguesia da Achada, obra esta da responsabilidade do
Governo Regional, aspiração daquela população, sendo esta uma demonstração da

boa vontade do Governo Regional colaborar continuadamente com o Concelho do
Nordeste. Obra fruto das deligências da população local, Junta de Freguesia da

Achada e do Deputado Regional de então, residente no Concelho de Nordeste.-------

---Aproveitou também a sua intervenção para apresentar à Câmara Municipal os

valores monetários inerentes à Construção do Complexo de Piscinas Municipais,

nomeadamente com a aquisição dos terrenos, levantamentos topográficos, projeto,

execução da empreitada e fiscalização da mesma, assim como todos os
procedimentos administrativos para a sua concretização.

---Realçou que o contrato da empreitada foi assinado no dia vinte e um de janeiro de

dois mil e oito pelo valor de € 4.998.641,82, tendo em 30 de junho do mesmo ano

sido assinado um aditamento ao contrato inicial na importância de € 1.991.385, 43, o

que perfaz o montante total de € 6.693.733.26, mencionando que a empreitada foi

concluída, mas a obra não foi fisicamente finalizada. —------ —

---Por último, interveio o Sr. Presidente da Câmara, dando conhecimento a este

Órgão, que no dia vinte e sete de janeiro findo, o executivo camarário tinha sido

recebido no Palácio de Santana, pelo Sr. Presidente do Governo Regional dos

Açores, para apresentação de cumprimentos. Esta receção também foi aproveitada

para apresentar àquele governante algumas preocupações desta Edilidade, tais

como a situação financeira da Câmara Municipal, das empresas municipais e suas
participadas, fazendo-se ainda referência ao complexo de piscinas municipais e ao

Loteamento Habitacional da Salga.---—----------—----------—--—-----

---Também foi uma oportunidade para agradecer ao Governo Regional a parceria

mantida com a Autarquia, no que se refere à colocação de nordestenses nos

diferentes programas ocupacionais da responsabilidade do Governo Regional, na

disponibilização de técnicos para realização do estudo de custos de utilização do

Complexo de Piscinas Municipais do Nordeste, assim como na área do

abastecimento de água à lavoura.-—---------- — —---—--—------------—-

---Disse também ter convidado o Sr. Presidente do Governo Regional para estar

presente nas comemorações dos 500 Anos do Concelho do Nordeste,

nomeadamente no próximo dia 18 de julho.-—---— — —-----—
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---Ainda no âmbito da atividade do Município, o Sr. Presidente informou que tinha

reunido recentemente com os Irmãos Cavaco S.A., onde foi abordado o assunto

referente à divida da Gedernor, os compromissos com a banca, bem com os
respetivos incumprimentos e os valores com a futura manutenção do Complexo de

Piscinas. Face às dificuldades financeiras e ao incumprimento verificado em relação

à divida da banca, o Sr. Presidente defendeu que não se deveria avançar com mais

endividamento, para aumentar ainda mais o incumprimento que a autarquia já tem

com aquele empreendimento. Recordou que a Gedernor tem uma dívida com a
Caixa Geral de Depósitos de 4.54 milhões de euros, com os Irmãos Cavaco, S.A. de

3 milhões de euros de dívida e ainda 1.83 milhões de euros de incumprimento com a

banca. —

---Aproveitou ainda para informar que no próximo dia seis de fevereiro, irá

conjuntamente com o Sr. Vereador Milton Mendonça reunir com a administração da

Caixa Geral de Depósitos com vista a negociar a dívida existente nesta instituição,

bem como os incumprimentos.

---Ainda no seguimento do ajuste direto para contratação de serviços jurídicos para

apoio ao Município, em que os Srs. Vereadores da oposição defenderam na última
reunião desta Câmara Municipal que se deveria ter optado por um concurso público,

contrariamente ao que era habitual fazer-se, acusando também que no passado o Sr.

Presidente, na qualidade de Vereador criticava esta metodologia, o Sr. Presidente

leu a declaração de voto que os então Vereadores do Partido Socialista
apresentaram sobre o assunto. Na mesma estava claramente evidenciado de que os

referidos vereadores não estavam contra o tipo de procedimento escolhido, mas sim

discordavam do prazo de duração da prestação do serviço e do montante envolvido

com o mesmo, cujo valor tinha sido muito elevado em relação ao contratar

atualmente---— —

---Apresentou uma lista dos ajustes diretos e respetivos valores realizados nos

últimos três anos pelo anterior executivo que, comparativamente com o mesmo tipo

de procedimentos realizados a partir do início das funções do novo órgão executivo

até à presente data, eram na altura em número bastante elevado, assim como os
seus valores.
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---Em resposta, o Sr. Vereador Rogério Frias disse ao Sr. Presidente que o que

estava em causa era o princípio e não a substância, e o que no passado criticava,

agora estava a fazer igual. O sistema de concurso público deve ser o método a
utilizar e a não o fazer, evidencia assim uma péssima gestão dos dinheiros públicos.

---Referiu ainda que não achava de bom senso o Sr. Presidente mandar o Sr.

Vereador Luís Dutra fazer investigação sobre o processo das piscinas para saber

quanto era o montante da divida, não sendo este método o mais adequado para

resolver o assunto, acrescentado que não era da competência daquele pesquisar a

situação, e isso só demonstrava ‘ ignorância” da parte do Sr. Presidente da Câmara,

tendo de seguida ditado para ata a seguinte justificação:------ —

---“O Sr. Vereador Rogério Frias disse que o Sr Presidente era ignorante,
considerando que, não compreende como após duas auditorias feitas ao Município

pelo Tribunal de Contas, Ministério das Finanças e Gabinete Martins da Cunha &

Associados, (tendo a 2•a auditoria sido inusitada só trazendo despesa e perdas de

tempo à Câmara) ainda “anda à roda” dos valores da dívida do Município, sem saber

quantoéovalorrealdadivida.”---— —

---Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara disse que, não querendo usar do direito

de defesa da honra, tudo isto era porque o Sr. Vereador Rogério Frias ainda
continuava a não aceitar os valores da divida, mesmo depois da auditoria ter sido

apresentada quer na reunião da Câmara Municipal, quer na sessão da Assembleia

Municipal, esclarecendo uma vez mais que o endividamento do Município e das

Empresas Municipais à data de trinta e um de dezembro de dois mil doze era de

trintaesetemilhõesdeeuros. --—-----—

-----— ORDEMDODIA —---—---—---—---—

—-PROPOSTA DE REGULAMENTO DE CRIAÇÃO DO LOGOTIPO
COMEMORATIVO DOS 500 ANOS DO CONCELHO DO NORDESTE

---Presente a proposta de regulamento referenciada em epígrafe o qual estabelece

as normas do concurso para a criação de um logotipo/símbolo para as
comemorações dos 500 anos de elevação do Nordeste a Vila/Concelho.

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria aprovar o presente
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Regulamento.-

---Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara e os Srs. Vereadores Milton Borges

Pacheco Mendonça e Luís Dutra Borges.

---Votaram contra os Srs. Vereadores Rogério Cabral de Frias e Sara Raquel

Mendonça de Sousa argumentando de que o Município já possuía o logotipo alusivo

à efeméride e não havia necessidade de haver mais gastos de verbas considerando

a situação financeira da autarquia. —

---Face à referida discordância, e após o Sr. Vereador Rogério Frias ter manifestado

desinteresse em integrar o júri do referido concurso, foi deliberado por unanimidade,

designar a Sra. Arq.a Mafalda Vicente para fazer parte do referido júri.

---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.

---INFORMAÇÃO - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO DE ACORDO COM O~

DISPOSTO NO ARTIGO 73.° DA LEI N.° 83-C12013, DE 31 DE DEZEMBRO —~

CONSULTADORIA TÉCNICA

---Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pela Coordenadora

Técnica da Secção de Aprovisionamento, Maria Lubélia de Sousa Pimentel Alves,

cujo conteúdo a seguir se transcreve:

---“No seguimento do despacho proferido por V. Exa., datado de 29 de janeiro do

corrente ano, no qual refere que se pretende adquirir uma prestação de serviços na

área de uma consultadoria técnica, para a realização de vistorias a 5

estabelecimentos do ensino básico do Concelho, a fim de serem inspecionadas as

instalações de gás dos referidos edifícios, informo V. Exa. que o artigo 73°, n.° 4 da

Lei n.° 83-C/2013, de 31 de dezembro, estabelece a necessidade de um parecer

vinculativo a emitir pelo árgão executivo.

---Nos termos do referido artigo 73.°, n° 5, o parecer prévio vinculativo do órgão

executivo depende da:

---a) Verificação do disposto no n.° 4 do artigo 35.” da Lei n.° 12-A/2008, de 27 de

fevereiro, e no Decreto-Lei n. ° 47/2013, de 5 de abril, alterado pela Lei n.° 66/2013,

de 27 de agosto, e da inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial

Nordeste, 04 de fevereiro de 2014

Página 8 de 16



Câmara Municipal do Nordeste

apto para o desempenho das funções subjacentes à contratação em causa, cujo
procedimento é definido por portaria prevista nos termos do diploma que institui e

regula o sistema de requalificação de trabalhadores em funções públicas.---------------

---b) Informação de cabimento, que se anexa.-------- —---------—--—--

---c) Verificação do disposto no n.° 1 do artigo 73.° da supracitada Lei, por se tratar

de uma celebração de um contrato de aquisição de serviços a celebrar com diferente

objeto e contraparte de contrato vigente em 2013, não sendo aplicada a redução nos
termos do disposto no artigo 33.° da Lei n.° 83-C/2013, de 31 de dezembro.

---Face ao exposto, informo V. Exa. que as formalidades mencionadas nas alíneas

a), b) e c), encontram-se cumpridas, competindo ao árgão executivo emitir parecer

Drévio vinculativo conforme determina os números 4 e 11 do artigo 73.° da Lei n° 83-
C/2013, de 31 de dezembro (Lei do Orçamento de Estado para 2014)”.-— —-

—-A Câmara deliberou por maioria o seguinte: — —

---1- Concordar com a presente informação;-—---—-—----—----—---——--—--—----—----—--—

---2- Emitir parecer prévio favorável, no uso da competência conferida a este órgão,

nos termos dos n°s 4 e 11 do artigo 73.° da Lei n.° 83-C/2013, de 31 de dezembro,
(Lei do Orçamento de Estado para o ano de 2014).—---------------—----———----—----—--—-

---Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara e os Srs. Vereadores Milton Borges

Pacheco Mendonça e Luís Outra Borges.--—-— — ——--—---—---—

---Abstiveram-se de votar os Srs. Vereadores Rogério Cabral de Frias e Sara Raquel

MendonçadeSousa.———---—--——— — —-—----—----—---

---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 ANUAL DE ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO DO

PLANO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO, INLCUINDO O PLANO DE APOIO À
ECONOMIA LOCAL DO MUNICIPIO DE NORDESTE

---Presente o Relatório Anual de Acompanhamento e Monotorização do Plano de

Reequilíbrio Financeiro, incluindo o Plano de Apoio à Economia Local referente ao

ano de dois mil e treze, elaborado nos termos da Lei n.° 2/2007, de 15 de janeiro e

Decreto-Lei n.° 3812008, de 7 de março.
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---A Câmara tomou conhecimento e deliberou por maioria concordar com o presente

relatório e remete-lo à Assembleia Municipal.

---Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara e os Srs. Vereadores Milton Borges

Pacheco Mendonça e Luís Dutra Borges.

---Abstiveram-se de votar os Srs. Vereadores Rogério Cabral de Frias e Sara Raquel

Mendonça de Sousa.

---PROPOSTA 1 OBRA DE BENEFICIAÇÃO DO RAMAL DE SANTANA -

PROPOSTA! OBRA DE BENEFICIAÇÃO DO RAMAL DE SANTANA INCLUINDO

O LARGO

No seguimento da deliberação da reunião anterior, sobre o assunto em epígrafe

foi presente o parecer jurídico emitido pelo advogado Dr. Paulo Linhares Dias, do

qual se conclui que a proposta apresentada pelos Vereadores do Partido Social

Democrata deverá ser votada com as alterações propostas pelo Sr. Presidente e

Vereadores com funções executivas.

---Face ao exposto, o Sr. Presidente da Câmara determinou que se passasse á

votação da proposta apresentada pelos Vereadores do Partido Social Democrata

com alterações propostas e anteriormente aprovadas na reunião do dia vinte de

janeiro findo, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. —

---De seguida, foi apresentada pelo Sr. Presidente e pelos Srs. Vereadores Milton

Mendonça e Luís Dutra a Declaração de Voto que a seguir se transcreve:

---“Os signatários abaixo identificados desta autarquia apresentam esta Declaração

de voto, de acordo com o Artigo 58° da Lei n.°7512013 de 12setembro, em relação à

Proposta votada acima mencionada: —

---Lamentamos a tentativa desesperada de aproveitamento que o PSD/Nordeste

tenta promover com esta proposta que foi discutida de forma aberta com o executivo

da Junta de Freguesia de Santana e com a população da mesma freguesia, tentando

mostrar aos nordestenses trabalho e sentido de responsabilidade em assuntos que

no passado muito recente não foi capaz. —

---No entanto aconselhamos coerência por parte do PSD/Nordeste na forma de fazer

política no concelho, de forma a não iludir os Nordestenses, pois estes não o

merecem.
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-—Senão vejamos: —-------------—-—----—--— — —----—----—--—

---Esta obra agora proposta pelo PSD/Nordeste nesta reunião de câmara, foi
colocado pela V vez no Plano e Orçamento de 2008, como Grande Opção do Plano

para 2008. A rúbrica 03 331 200818 Beneficiação da Rua do Ramal de Santana,

incluindo o Largo contemplava a elaboração de um Projeto pelo valor de 5.000€,

Aquisição de Terreno no valor 100.000€ e Obra no valor de 50.000€, totalizando

numa fase inicial 155.000€ para 2008. Segundo o executivo de então do PSD, este
projeto seria cofinariciado em 85% pelos Fundos Comunitários.---------------

---De acordo com as Grandes Opções do Plano do ano 2009, segundo o Plano e

Orçamento apresentado pelo executivo do PSD, foi gasto em 2008 neste projeto, dos
155.000€ previstos, 2.128€, e previsto para 2009, 68.400€ no Projeto, 34.450€ na

Aquisição de Terreno e 200.000€ na Obra. Tudo isto, também financiado em 85%

por Fundos Comunitários. —--------—---—--—---—--------—---—----—--—

—-Nas Grandes Opções do Plano do ano 2010, a mesma rúbrica gastou em 2009,
2.128€ dos 302.850€ previstos. E contempla para 2010, 68.400€ para elaboração do

Projeto e 39.000€ para a Obra. Tudo isto também, financiado em 85% por Fundos

Comunitários. —------—-- —

---Nas Grandes Opções do Plano de 2011, a rúbrica gastou em 2010, 32.908€ no

projeto havendo a necessidade de contemplar para 2011 para o Projeto 37.620€ e

50.000€ para a Obra com 85% de apoios Comunitários.----—--—----—---—---—-—--——--—
—-Nas Grandes Opções do Plano de 2012, na mesma rúbrica, foi realizado os

mesmos 32.908€, e para 2012 um financiamento definido de 31.050€ e 6.570€ de

financiamento não definido para o Projeto, e só 10.000€ para a Obra, sem qualquer

financiamento dos Fundos Comunitários.-— —---

—-Nas Grandes Opções do Plano do ano 2013, a mesma rúbrica indica que foi

realizado no Projeto 32.908€, faltando 6.960€ para concluir o projeto e 250€ para

iniciar a Obra. Tudo isto sem qualquer Financiamento Comunitário.——-—————————

—-Nas Opções do Plano para o Ano 2014, o PSD teve a oportunidade legal e politica

de contemplar esta Obra e Projeto através de propostas de alteração se assim fosse

a sua vontade. No entanto, não o fez.----------——--------------— —

---Se o anterior executivo liderado pelo PSD, onde o Sr. Vereador Rogério Frias fazia
parte como Vice-presidente, iniciou o processo de “beneficiação do Ramal de
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Santana, incluindo o Largo” no longínquo ano de 2008-------

---Se o processo inicial contemplava 155.000€ para a sua execução em 2008. Em

2009 aumentou para 302.850€ e nos consequentes anos um decréscimo até atingir

em 2013 uma verba simbólica de 7.210€, sem qualquer apoio a Fundos

Comunitários. O que mudou por parte do PSD/Nordeste para agora em inicios de

2014, depois de 3 meses de novo executivo achar que este projeto é de ‘caráter

prioritário”? Quando este projeto se arrasta desde 2008 sobre a responsabilidade do

PSD.

---O que leva o PSD/Nordeste e o vereador Rogério Frias propor “que a obra em

questão seja candidatada aos fundos comunitários, ao abrigo do próximo

quadro comunitário 201412020 com caráter prioritário”, quando este poderia ter

colocado esta obra para financiamento no anterior Quadro Comunitário 2007/2013,

uma vez que o próprio Plano e Orçamento assim o indicavam desde 2008 até 2011?

Demonstrando depois falta de interesse por parte do PSD em avançar com a obra

como os Planos e Orçamentos o indicam.

---Lamentámos que a Proposta inicial do PSD assinada pelos vereadores Rogério

Frias e vereadora Sara Sousa, tente informar que o Projeto elaborado para o efeito

esteja concluído quando na realidade o Projeto carece de revisão técnica.

---Senão vejamos:

---Segundo um ofício assinado pelo então Vice-Presidente da Câmara, Rogério Frias,

enviado a 17-05-2011 à empresa BB Azores Consulting, Arq° e Eng°, Lda, informa os

autores do Projeto “se digne entregar as peças do projeto retificadas, uma vez que

ainda se encontram em falta... Mais se digne rever o projeto conforme pareceres da
DRETT e Arqt9 Mafalda Vicente, para cumprimento do aludido documento. “------—-----

---Sobre o mesmo projeto, a 29 de setembro de 2010, o Eng° Manuel Quental pela

Nordeste Ativo, informa os autores do Projeto que este “Não pode ser aprovado,
porque prevê ligação de todos os afluentes para uma suposta rede de esgotos

domésticos na Rua do Engenho, que na realldade não existe, invalidando então a

solução apresentada”.--—---— —- —

---Como estas foram as últimas informações técnicas sobre o assunto, segundo o

Eng.° Manuel Quental, o projeto de execução continua com as mesmas lacunas, não

parecendo viável avançar com o Projeto inicial uma vez que os técnicos assim os
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aconselham, da mesma forma como foi do conhecimento do anterior vice-presidente

decâmara,RogérioFrias.--— —-----------------— —---------------—----—----

---Não percebemos como pode o PSD informar na proposta que “A inserção do

aludido projeto como investimento futuro a realizar no plano de Reequilíbrio
Financeiro”~ Quando na realidade o que diz o Quadro XII — da Lista de

Investimentos em Curso e Previstos do Programa de Apoio à Economia Local

(PAEL) só contempla a Elaboração do projeto de Beneficiação da Rua do Ramal de

Santana, incluindo o Largo (46/2008) num valor Municipal de 6.960€ para elaboração

do projeto que já se encontra em execução como o confirma os Planos e
Orçamentos anteriores indicados. Importa referir que neste mesmo quadro, o anterior

executivo do PSD não contempla esta obra futura com possível financiamento de

Fundos Comunitários.-------—--—-----------—--———----———----—---------—----—---- -

---Sobre os Fundos Comunitários importa referir que ainda não está definido que

eixos ou obras podem ser contempladas pelo novo Quadro Comunitário uma vez que

ainda está em discussão entre o Governo Regional e a Associação de Municípios da

Região Autónoma dos Açores que eixos podem ser utilizados pelas autarquias para

obras a candidatar ao novo quadro comunitário, não havendo necessidade de

precipitações por parte deste executivo ou pelo PSD/Nordeste.—----—---—---—------

---Lamentamos a tentativa de oportunismo pelo PSDlNordeste nesta proposta, sendo
necessário alertar que é necessário avaliar melhor as propostas de modo que estas

• não sofram reparos por parte do executivo, como sucedeu a esta.-----— —

---O Executivo aconselha precaução em todas as propostas apresentadas a reunião

de câmara, pois a precipitação é inimiga da qualidade e das necessidades dos
munícipes e do reequilíbrio financeiro que nos comprometemos com os

Nordestenses.——

—-A reunião do passado dia 30 de Dezembro de 2013 com a Junta de freguesia de
Santana permitiu a este executivo perceber que o projeto inicial carece de alterações

de forma a este ficar o mais atualizado à realidade e vontade do povo de Santana.——
---Sabendo que não foi intenção do PSD nem do atual executivo de colocar esta obra

como prioritária nas Opções para 2014, ficou acordado junto dos membros da Junta

de Freguesia de Santana e Assembleia de Freguesia que durante este ano,

avançaríamos com um projeto remodelado e atualizado às necessidades da
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população local, conforme o indica as propostas de alteração ao proposto inicial pelo

PSD.

---É nosso compromisso tentar providenciar medidas que possamos aplicar no

concelho de forma melhorar a qualidade de vida dos nordestenses, e com isso

reduzir o impacto das consequências do compromisso assinado pela anterior

edilidade camarária. E este é também um exemplo da forma cautelosa como

devemos agir na gestão da nossa autarquia.

---Para terminar, queremos um PSD/Nordeste nesta câmara ao lado das soluções

dos problemas do Nordeste e não atrás, arrastando-se de acordo com as decisões

do atual executivo de forma a se tentar autovalorizar. E as propostas de alteração

apresentadas pelo executivo à proposta inicial do PSD/Nordeste demonstra uma

forma aberta como queremos atuar neste executivo. Pois o passado muito recente

ensinou-nos que se fossem outros protagonistas, esta proposta sofria um voto

contra.”

---BALANCETE — RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

---Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia três de fevereiro

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

---Operações Orçamentais - € 350.151,47 (trezentos e cinquenta mil cento e

cinquenta e um euros e quarenta e sete cêntimos);

---Operações não Orçamentais - € 114.460,39 (cento e catorze mil quatrocentos e

sessenta euros e trinta e nove cêntimos).

---PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO

---Por ser esta a reunião pública mensal seguiu-se um período de intervenção aberto

ao público, tendo-se constatado de que estavam presentes os Srs. Luís Amaral e

José Manuel Furtado, residentes, respetivamente, na Vila de Nordeste e freguesia de

Santana, deste Concelho, tendo o Sr. Presidente da Câmara agradecido a presença

dos referidos munícipes, dizendo ser esta a metodologia correta de fazer

democracia, dando voz aos nordestenses e a oportunidade destes colocarem

questões de interesse para o município. O Sr. Luís Amaral agradeceu a oportunidade

que lhe foi concedida para estar presente na reunião e congratulou-se pela forma
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cívica como a mesma decorreu, alertando para se deixar para trás o partidarismo e

trabalharem em prol do Nordeste e das suas populações.—---—---------------------—------

---De seguida, interveio o Sr. José Manuel Furtado, tendo questionado sobre o que a

Câmara pretendia fazer com o pião de homenagem aos poetas que existia na
anterior entrada para a freguesia da Achada, assim como a reposição do abrigo de

passageiros que no seu entender deveria ter sido efetuada pela Scut.—

---Disse também ser seu interesse saber quais tinham sido as diligências feitas para

que fossem diminuídos os custos com os dois funcionários da Nordeste Ativo cujas

tarefas realizadas pelos mesmos se sobreponham.------------------

---Em relação à investigação sobre o processo das piscinas em que o Sr. Vereador

Rogério Frias disse que não era competência do Sr. Vereador Luís Dutra fazer,
referiu que concordava com a sua opinião, e que realmente o que deveria ter sido

feito era comunicar o facto ao Ministério Público, e este sim andar a pesquisar todo o

processo relacionado com as piscinas municipais desde a aquisição dos terrenos.-----

---Perguntou ainda se a Câmara tinha alguma ideia para a casa que a Autarquia

adquiriu, no Centro da Feteira Pequena e se aquela fazia parte do projeto de

beneficiação do Ramal de Santana.-----------------------------------—-----------

---Em resposta, o Sr. Presidente disse que a questão colocada em relação ao pião

era pertinente, a qual também já lhe tinha sido apresentada pelo Sr. Presidente da

Junta de Freguesia, sugerindo que o mesmo fosse localizado no centro da freguesia,

assim como também lhe manifestou a vontade para a reposição do abrigo de
passageiros, mas em relação a este último assunto havia dúvidas no que se refere à

sua localização, bem como à segurança e eficiência na sua utilização.
---Em relação aos dois funcionários da Nordeste Ativo, o Sr. Presidente informou que

recentemente realizou uma reunião com os trabalhadores daquela empresa e que

face à reorganização dos respetivos serviços, tinha ficado estipulado que os mesmos
iriam fazer campanhas de sensibilização à população sobre resíduos sólidos,

revelando ser uma mais-valia quanto ao aproveitamento dos recursos humanos

existentes. —--—--—---------------- —-------------------------------------—--

---O Sr. Presidente confirmou que o anterior executivo tinha adquirido uma moradia

no centro da freguesia por um valor a rondar os setenta e cinco mil euros e que o

projeto tinha de ser objeto de reavaliação de modo a adequá-lo à nossa realidade
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sócio económica e candidatar o mesmo ao próximo quadro comunitário, se esta obra

‘se enquadrar com os novos eixos do novo quadro comunitário. —----- ——

---O Sr. Vereador Rogério Frias cumprimentou o público presente e disse ter ficado

sensibilizado para a questão relacionada com a intenção de encontrar uma nova
localização para o monumento das pessoas ilustres da freguesia da Achada, assim

como o facto dos funcionários da Nordeste Ativo estarem incumbidos de fazerem

ações de sensibilização.---------------------—------ — —-----------

---E por não haver mais nada a tratar e sendo treze horas e quinze 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 Presidente e por mim,
kk_L4~a. Yó~~c e~1-4~8~ bt’vtL.G que a redigi e subscrevi.-

à ‘1
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