
Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.° 10

‘4

—-Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mii 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.-

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

Deus Pacheco de Meio Franco. — —---- —----- — — —-

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

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

---ATADAREUNIÃOANTERIOR ——----—----— —--—---~ —-— —

-—Foi lida a ata da reunião ordinária, realizada no dia dezassete de fevereiro findo, a

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

— — ANTES DA ORDEM DO DIA- —

---A Sra. Vereadora Sara Sousa manifestou a sua satisfação pelo facto dos

trabalhadores da autarquia terem participado no desfile de Carnaval conjuntamente

com a Santa Casa da Misericórdia de Nordeste e Escola Básica e Secundária de

Nordeste, tendo como mote os quinhentos anos do Concelho, fazendo ainda

referência à beleza das fantasias utilizadas. O Sr. Presidente disse que a referida

participação tinha sido articulada com o Sr. Vereador Milton Mendonça contando com

o apoio da Cârnara Municipal da Ribeira Grande que gentilmente emprestou as

indumentárias alusivas. O Sr. Vereador Rogério Frias disse que, embora não tivesse

tido a oportunidade de estar presente já tinha visualizado algumas fotos sobre o

acontecimento, tendo apreciado o facto do desfile ter sido muito original e criativo. —-

-—Ainda sobre este assunto, o Sr. Vereador Milton Mendonça disse que esta tinha

sido uma experiência muito positiva e que era de repetir no próximo ano, e que iria

ser estuda a possibilidade de agendar outra data para a realização do evento. —-
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---No seguimento da sua intervenção, o Sr. Vereador Milton Mendonça aproveitou

também para informar que, dos terrenos adquiridos pela Nordeste Ativo na zona

circundante á Ermida da Senhora do Pranto, no mandato do anterior executivo, faltou

indicar na respetiva escritura um artigo de um terreno que efetivamente foi pago, e

que recentemente sobre o mesmo recaiu uma penhora da Associação Agrícola de

São Miguel. Disse ter submetido o assunto á apreciação do advogado da Autarquia,

com vista a tentar encontrar uma solução para corrigir o erro detetado, embora tenha

consciência de que esta situação não será fácil de resolver, atendendo a que o

proprietário entretanto faleceu e um dos herdeiros é menor e agora com a agravante

da referida penhora

---Seguidamente, interveio o Sr. Vereador Rogério Frias, dizendo que recebeu a

agenda cultural da Câmara Municipal, facto que considera positivo para dinamizar os

eventos da freguesia e informar a população dos mesmos, realçando que esta

publicação não era novidade, uma vez que no passado a anterior edilidade também

o tinha feito.

---Por último, interveio o Sr. Presidente da Câmara para informar de que tinha

participado, em representação da Região, nas Xl Jornadas Municipais das Regiões

Ultraperiféricas da Europa e de Cabo Verde, que teve lugar na Guiana Francesa.

—-Frisou ainda que no referido evento exibiu um trabalho sobre energias renováveis

e sustentabilidade energética, focando os resultados obtidos no Parque Eólico dos

Graminhais.

ORDEM DO DIA

---DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS — RETENÇÃO DE

TRANSFERÊNCIAS DO ORÇAMENTO DO ESTADO

---A Câmara tomou conhecimento do ofício número duzentos e setenta e cinco, de

treze de fevereiro corrente, da Direção-Geral das Autarquias Locais, informando que,

na sequência do apuramento dos pagamentos em atraso relativos aos anos de 2012

e 2013, nos termos definidos no n.° 3 do artigo 65.° da Lei n.° 64-B/2012, de 30 de

dezembro e no n.° 1 do artigo 96.° da Lei n.° 66-B/2012, de 31 de dezembro,

verificou-se que este Município não cumpriu as reduções legalmente estipuladas,
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conforme quadros que apresenta no referido ofício. —--------------

---Mais informa que o n.° 8 do artigo 65.° da LOE/2012, na redação dada pela Lei n.°

64/2012, de 20 de dezembro, determina que, em caso de incumprimento das

reduções previstas nos n.0s 3, 4 e 5 do mesmo artigo, há lugar a uma retenção das

transferências do Orçamento de Estado no montante equivalente ao valor da

redução respetivamente em falta.--——----- — — —--------

---Assim, em cumprimento do Despacho de dez de fevereiro findo de Sua Excelência

o Secretário de Estado da Administração Local, sobre a referida matéria, informa a

referida Direção-Geral que irá proceder à retenção de 10%, dos Fundos do

Orçamento de Estado deste Município até perfazer o montante em falta das

reduções dos pagamentos em atraso, nos termos legalmente previstos, cujo valor é

de € 859.653,04 (oitocentos e cinquenta e nove mil seiscentos e cinquenta e três

euros e quatro cêntimos). —--- —----- —-----------------

-—O Sr. Presidente da Câmara lamentou o sucedido e informou de que já tinha

apresentado o contraditório da referida notificação, alegando no mesmo a situação

financeira do Município, a realidade socio económica do nosso Concelho e ainda os

prejuízos da referida retenção na gestâo da Autarquia. —

---Interveio, de seguida, o Sr. Vereador Rogério Frias referindo que nos anos de

2011/2012 a Câmara Municipal de Nordeste estava com dificuldades financeiras e

daí ter recorrido ao PAEL, e que realmente não tinha sido feita a redução exigida na

Lei por falta de liquidez para o efeito, acrescentando ainda que, este facto era do

conhecimento da Direção-Geral das Autarquias Locais, aquando da apresentação da

conta de gerência de 2013, e que não tinha sido apresentada qualquer penalização à

Autarquia.-————~—~--———~ —----- — ——---—-- — —

-—Fez ainda questão de afirmar que o que estava na base desta retenção era o

incumprimento dos prazos por parte deste executivo, no envio dos comprovativos

dos pagamentos da 1 •a tranche do PAEL, os quais, à data de vinte e um de outubro

estavam todos efetivados, tendo a DGAL alertado a Autarquia para o envio dos

documentos em questão no seu oficio de onze de dezembro de dois mil e treze,

aquando da apreciação técnica dos documentos previsionais. —

—Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara questionou o Sr. Vereador Rogério Frias

a razão pela qual alegava então que não tinha verba para diminuir os pagamentos
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em atraso, se naquele período tinha aumentado a dívida da Autarquia em mais 2.2

milhõesdeeuros.

---O Sr. Presidente da Câmara, explicou uma vez mais que embora os pagamentos

referentes à 1 Y tranche do PAEL estivessem efetivados, a Autarquia teve de

diligenciar junto de uma das empresas a apresentação do respetivo recibo, uma vez

que esta se negava a apresentar o mesmo, porque não aceitava assinar a

Declaração a prescindir dos juros, apresentada pelo anterior Presidente de Câmara,

e só após de desbloqueada esta situação é que foi possível remeter todos os

documentos. Garantindo no entanto que desde 21 de Outubro de 2013 que este

novo executivo tem cumprido com as suas responsabilidades e obrigações no que

concerne ao Plano de Ajustamento Financeiro e Reequilibrio Financeiro acordado

pelo anterior executivo, lamentando as desculpas do Sr. Vereador Rogério Frias que

não consegue assumir que este e o anterior executivo tiveram todas as

responsabilidades neste incumprimento e respetiva sanção agora apresentada pelo

GovemodaRepública.

---De seguida, o Sr. Presidente ditou para a ata o seguinte texto: “Lamentamos que o

anterior executivo não tenha cumprido o estipulado na Lei do Orçamento de Estado,

ou seja reduzir 10% dos pagamentos em atraso e tenha tido a coragem de aumentar

a divida em 2.2 milhões de euros demonstrando uma grande falta de respeito pelos

dinheiros públicos.

—-A situação financeira em que a autarquia se encontra, a preocupação social deste

executivo e o compromisso de equilibrar as contas, foram os argumentos principais

para evitar a referida retenção que fará reduzir a receita da autarquia do Nordeste.----

---Lamentamos ainda que o Sr. Vereador Rogério Frias confunda Lei do Orçamento

do Estado para 2012 com o Plano de Ajustamento Financeiro assinado pelo anterior

executivoemdoismiletreze”.

----O Sr. Vereador Rogério Frias pediu também para que fosse registado em ata o

seguinte: “ A retenção na fonte e não um corte de 10% que a DGAL quer fazer

refere-se ao incumprimento desta Câmara Municipal no que respeita ao não envio

em tempo útil à DGAL dos documentos comprovativos dos pagamentos referentes à
1a tranche do PAEL. Isto deve-se ao facto da gestão socialista da Câmara não ter

aproveitado na íntegra ainda todas as verbas do PAEL para pagar os compromissos
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em atraso, apesar do dinheiro estar disponível para o efeito. A retenção em questão

destina-se a obrigar a autarquia a pagar na totalidade as faturas em atraso, sendo-

lhe devolvidas depois estas verbas mais tarde. Note-se que em 21-10-2013 já

estavam feitos 100% dos pagamentos da ? tranche, sendo que em 17-12-2013 a

Câmara Municipal ainda não tinha remetido à DGAL os comprovativos daqueles

pagamentos, conforme especifica a DGAL no seu documento de apreciação técnica

com o número 2151, de 11-12-2013. Qualquer hipotético incumprimento verificado

em 2012, constou como é óbvio na Conta de Gerência e Relatório Trimestral

apresentados em principio de 2013, não tendo a autarquia após apreciação dos

documentos por parte da DGAL, sido alvo de algum aviso ou qualquer penalização,

pois aquela entidade sabia muito bem que o município se encontrava em processo

de PAEL, o qual naturalmente se destinava a pagar todas as dívidas”.-----—----

-—Por último, o Sr. Presidente da Câmara tomou a palavra para lamentar o facto do

Sr. Vereador Rogério Frias não ter respondido à questão que lhe foi colocada em

relação ao aumento da dívida no ano de 2012 em 2.2 milhões de euros. ——

---DUARTE GIESTA, LDA. — PARECER DO AUDITOR EXTERNO SOBRE A

INFORMAÇÃO FINANCEIRA SEMESTRAL —-—— —---—-- — --

---Presente a informação sobre a situação económica e financeira do Município de

Nordeste, elaborada pelo auditor externo Duarte Giesta — Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas Unipessoal, Lda., referente ao segundo semestre do ano findo.——

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

-—INFORMAÇÃO SINDICAL - ACORDOS COLETIVOS DAS AUTARQUIAS

BLOQUEADOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA---

---Presente a informação sindical referenciada em epígrafe, emitida pelo Sintap —

Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins

Públicos na qual dá conta de que no passado dia 12 de fevereiro reuniu com o

Secretário de Estado da Administração Pública, tendo em vista a discussão de

questões relacionadas com os Acordos Coletivos de Entidade Empregadora Pública.-

—No seguimento do parecer solicitado sobre a matéria em questão ao Conselho

Consultivo da Procuradoria-Geral da República, o Sr. Secretário de Estado
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esclareceu que essa diligência foi efetuada dadas as dúvidas que ele próprio tem

quanto às competências da Secretaria de Estado, da Administração Regional e da

Administração Local no processo de celebração de Acordos Coletivos de Entidade

Empregadora Pública, bem como quanto à autonomia que estas últimas terão para a

respetiva celebração e apTicação.

---O referido Sindicato alertou o Sr. Secretário de Estado para a necessidade desta

questão ser rapidamente esclarecida, visto que prejudica diretamente as autarquias e

muitos milhares de trabalhadores, tendo aquele governante referido que aguardará

pelo parecer solicitado para depois agir em conformidade, esperando o Sindicato

que, pela via negocial, possam ser alcançadas melhores condições de trabalho e

seja feita justiça mediante a reposição do horário de 35 horas semanais a todos os

trabalhadores da Administração Pública, Central, Regional e Local.

---De seguida, o Sr. Presidente de Câmara tomou a palavra para dizer que a

presente informação vinha dar razão às cautelas que este executivo tem em relação

ao assunto nela versada, a qual vem contrariar o desejo do Sr. Vereador Rogério

Frias manifestado em algumas reuniões desta Câmara Municipal, em que defendia

que este executivo deveria proceder à assinatura imediata dos acordos coletivos com

os sindicatos para alterar o respetivo horário de trabalho dos funcionários desta

Autarquia para as 35 horas semanais.

---BALANCETE — RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

---Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia vinte e sete de fevereiro

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

—-Operações Orçamentais - € 451.823,22 (quatrocentos cinquenta e um mil

oitocentos e vinte e três euros e vinte e dois cêntimos);

---Operações não Orçamentais - € 119.993,65 (cento e dezanove mil novecentos e

noventa e três euros e sessenta e cinco cêntimos).

---PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO

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

ao público que, por não estar ninguém presente com direito a intervir, foi dado por

encerrado.

Nordeste, 05 de março de 2014

Página 6 de 8



4;t

Câmara Municipal do Nordeste

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

cL Jka, PCtc&Lte JIJIÍLLQ~O f’ovn.ctque a redigi e subscrevi.
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