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Câmara Municipal do Nordeste

ATA N°34

—Aos dezanove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, 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, Sara Raquel Mendonça de Sousa e Luis Dutra Borges.-

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

Deus Pacheco de MeIo Franco.— —-—-- —--—--—---— ——--

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

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

---ATA DA REUNIÃO ANTERIOR------—-—— ———-— ——--

---Foi lida a ata da reunião ordinária realizada no dia cinco de janeiro corrente, a qual

foi aprovada, por unanimidade. —--— —---- ——~-—

—--—— ANTES DA ORDEM DO DIA---------—

—Neste período de antes da ordem do dia, o Sr. Vereador Rogério Frias pediu a

palavra para apresentar o voto de protesto, que a seguir se transcreve:

—“A falta de sinalética de trânsito de forma adequada no triângulo que constitui o

entroncamento Rua D. David Dias Pimentel/Rua do Teatro/Acesso à Scut em

Algarvia é uma autêntica “bombaTM que pode causar um acidente de consequências

imprevisíveis a qualquer momento. Através de email e também em conversa, já

alertei o Sr. Presidente para este caso, faz muito tempo, sem que até ao momento

nada se vislumbre que leve a crer que o assunto terá resolução. Assim sendo, muita

coisa não se entende, desde o papel do Sr. Presidente junto da comissão de trânsito

e perante o regulamento, tornando-se muito importante saber a quem será imputada

toda a responsabilidade civil, criminal e moral de um eventual acidente que ali

aconteça. Pela circunstância do Sr. Presidente não fazer caso deste “assunto” o
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Vereador do Partido Social Democrata (PSD) lamenta profundamente tal atitude e

apresenta este protesto para que conste”.

---Em resposta, o Sr. Presidente disse que, após o envio do mail por parte do Sr.

Vereador Rogério Frias e das conversações havidas sobre o assunto, lamentava a

apresentação daquele protesto uma vez que tinha sido acordado que o assunto iria

ser objeto de apreciação pela Comissão de Trânsito.

---Dada a palavra ao Sr. Vereador Luís Dutra este esclareceu, na qualidade de

Presidente da Comissão de Trânsito, que o assunto tinha sido analisado na última

reunião daquele órgâo e decidida a resolução para o mesmo, e que a implementação

das medidas definidas em relação à sinalização estavam para breve.

---Seguidamente, o Sr. Presidente da Câmara retomou a palavra para referir que o

protesto apresentado não tinha fundamento algum, tendo o assunto tido o devido

seguimento e sido tratado no órgão com competência na matéria, lamentando ainda,

que a autêntica “bomba” como o Sr. Vereador Rogério Frias afirma, agora sujeita a

protesto pelo PSD, já existia há muito tempo, em especial quando aquele tinha

maiores responsabilidades como executivo, e ai, não apresentou o mesmo protesto,

nem resolveu a situação agora reclamada.

---No seguimento dos requerimentos apresentados pelos Vereadores do PSD nesta

Câmara Municipal foi entregue aos mesmos relativamente ao:

---Requerimento com o registo de entrada número oitenta, de quinze de janeiro

corrente, solicitando informação sobre a Quinta Pedagógica, ofício número cento e

três, de dezasseis do mesmo mês, esclarecendo que efetivamente foi apresentada,

por um grupo de jovens nordestenses, em sessão pública, no dia 06/08/2014, uma

intenção para a criação da “Quinta da Lazeira”, em São Pedro de Nordestinho,

desenvolvida no âmbito do Programa “Ideia Jovem Investe” da Direção Regional do

Emprego e Qualificação Profissional e que visa fomentar a empregabilidade e o

empreendedorismo jovem.

---Mais se informou que, de momento, não existe qualquer procedimento por parte

desta edilidade relativamente ao assunto em apreço, uma vez, que o projeto em

causa se encontra em fase de análise por forma a desencadear, junto do Governo

Regional dos Açores, o modelo de apoio financeiro à concretização do mesmo;

---Requerimento com o registo de entrada número oitenta e um, de quinze de janeiro
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corrente, solicitando informação sobre contrato de publicidade, ofício número cem,

de dezasseis de janeiro do mesmo mês, esclarecendo que de momento, a Autarquia

não possui qualquer contrato publicitário com qualquer estação de rádio ou outro

órgão de comunicação social pelo que não existem despesas associadas a estes

serviços. —--- —------ —-—---- —----

—---— ORDEMDODIA —

---DIREÇÃO REGIONAL DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA —

REMUNERAÇÃO COMPLEMENTARIDECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.°

22120141A, DE 27 DE NOVEMBRO —--—-- —--— —-

—-Presente a circular número sessenta e quatro, de dezassete de dezembro findo, da

Direção Regional de Organização e Administração Pública, alertando esta Autarquia,

no seguimento da entrada em vigor do Decreto Legislativo Regional n.° 22/2014/A,

de 27 de novembro, para a nova redação do n.° 1 do artigo 10.0 que estabelece que

beneficiam da remuneração complementar os trabalhadores que exercem funções

públicas na administração regional e local da Região Autónoma dos Açores, cuja

remuneração base seja igual ou inferior a € 1.304,00 (mil trezentos e quatro euros),

sendo o respetivo montante abonado de acordo com as regras fixadas no artigo 11.0

do citado diploma. — —-— — — — —

---Mais informa que em relação aos trabalhadores da administração local que

auferem remunerações totais ilíquidas mensais superiores a € 1.500,00 (mil e

quinhentos euros) e até € 2.080,00 (dois mil e oitenta euros), inclusive, a decisão da

atribuição da remuneração complementar, cujo montante consta da tabela em anexo

ao Decreto Legislativo Regional n.° 8/2002/A, de 10 de abril, compete aos respetivos

órgãos decisórios (Câmara Municipal e Assembleia Municipal).---—----

---A Câmara tomou conhecimento.— —

—-ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DO NORDESTE — CRIAÇÃO DE UNIDADE

ESPECIALIZADA SÓCIOEDUCATIVA — —- —

—-Presente o ofício número onze de sete de janeiro corrente, da Escola Básica e

Secundária do Nordeste, informando que pretende criar uma Unidade Especializada
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Socioeducativa no Concelho do Nordeste, solicitando para o efeito a cedência das

instalações da Escola do Plano dos Centenários da freguesia da Achada.

-—Solicita ainda colaboração para a manutenção do referido edifício, bem como para

a aquisição de mobiliário de acordo com a lista apresentada.

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade colaborar na criação

da Unidade Especializada Socioeducativa no Concelho do Nordeste, apoiando com

isto o processo educativo do município e dinamizando assim a Escola do Piano

Centenário que se encontra encerrada.

---DIREÇÃO REGIONAL DE ENERGIA — PEDIDO DE PARECER

/LICENCIAMENTO DE POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS

---Presente o ofício número três mil cento e treze, de dezanove de dezembro findo,

da Direção Regional de Energia, enviando para consulta e emissão de parecer o

processo de alteração de capacidade do posto de abastecimento de combustíveis

para consumo público, sito à Estrada Regional, lugar da Feteira Grande, freguesia de

Santana deste Concelho, relativo a um pedido de NSL — Combustíveis e Agentes de

Navegação, para efeitos do cumprimento do disposto na alínea c) do artigo 8.° da

Portaria n.° 1188/2003, de 10 de outubro com as respetivas alterações.

—-A Câmara, deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à pretensão, com as

condicionantes identificadas na alínea i) da informação da arquiteta Mafalda Vicente,

anexa ao presente processo.

---PARECER JURÍDICO - PROCESSO DE AVERIGUAÇÕES

---Presente um mail datado de oito de janeiro corrente, do Dr. João Furtado,

advogado que presta apoio jurídico a este Municipio, informando que relativamente

ao processo de averiguações pretendido por esta Câmara Municipal, a infração

disciplinar prescreve no prazo de um ano sobre a prática dos factos (e não do seu

conhecimento), nos termos do disposto no artigo 178.° da Lei Geral de Trabalho em

FunçõesPúblicas,

---Assim sendo, sobre os factos em questão já não poderá ser aplicada sanção

disciplinar a nenhum trabalhador.

---A ser efetuado um processo de averiguações, o mesmo teria como efeito único
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averiguar os factos efetivamente praticados e o seu responsável mas, como se disse,

sem possibilidade de aplicação de qualquer pena. —------------ —

-—Mais informa que, neste caso em concreto, os factos e o seu responsável estão

perfeitamente identificados.----— — —----—----- —----

---A câmara tomou conhecimento. —--— —--—--—

—-DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - INFORMAÇÃO RETIFICAÇÃO

DE DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO, ABONO PARA FALHAS E

REMUNERAÇÃO BASE —---- — —-— —

---Presente uma informação, datada de catorze de janeiro corrente, subscrita pela

Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, Dra. Ana Lúcia de Sousa Soares de Ia

Cerda Filipe, dando conta que no âmbito da Inspeção Regional da Administração

Pública, que se encontra a decorrer nesta Autarquia detetou-se que, relativamente

ao processamento dos vencimentos do Dr. José Carlos Barbosa Carreiro, Presidente

do anterior executivo e do Sr. Vereador Rogério Cabral Frias, houve um lapso na

classificação do código a atribuir às despesas de representação no que concerne à

sujeição da tributação de IRS dos anos de 2009 a 2013 e 2011 a 2013,

respetivamente, não tendo estas despesas sido alvo de incidência de IRS.-—

---Foi ainda detetado o mesmo lapso no processamento dos vencimentos ao Sr.

Vereador Sr. Auditon Manuel de MeIo Moniz no ano 2009 e também à Dra. Ana

Filipe, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, nos anos de 2010 a 2013, bem

como, no processamento de abono para falhas da tesoureira Sra. Maria da

Conceição Araújo Pacheco, nos anos de 2010 a 2013. — —

-—Para correção dos erros acima referidos, em dezembro passado, foram efetuadas

as devidas alterações nos Modelos 10, dos anos de 2009 a 2012 e nas respetivas

declarações mensais de remunerações dos meses de janeiro a outubro de 2013 no

portal das finanças, declarando, para além do valor já introduzido nas anteriores

declarações, os valores relativos às despesas de representação que não foram

objeto de incidência de IRS. — — —

—-Mais informa que também foi alertado, pela referida inspeção, que se estava a

proceder, indevidamente, à redução de 5% nas despesas de representação desde

junho de 2010 até 2013. Consequentemente, a autarquia teria que repor aos visados
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ovaloremfalta. —

---Assim, procedeu-se à devida correção, que implicou a correção da taxa de

redução que estava a ser aplicada ãs remunerações agregadas desde 2011 até ao

fim do anterior mandato.

-—A câmara tomou conhecimento.

---SECÇÃO DE EXPEDIENTE - INFORMAÇÃO 1 CONCURSO PÚBLICO PARA

CESSÃO DA EXPLORAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DA HOSPEDARIA DE

SÃO JORGE, NESTA SE INCLUINDO O MOINHO DA RIBEIRA DO GUILHERME---

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

Secção de Expediente, cujo conteúdo a seguir se transcreve:

---“Informo V. Exa. de que os concursos públicos para a cessão da exploração do

estabelecimento da hospedaria denominada São Jorge, nesta se incluindo o Moinho

da Ribeira do Guilherme, abertos por deliberação da Câmara Municipal de 28 de abril

e 24 de novembro do ano findo, ficaram desertos.

---Considerando que no próximo dia 2 de fevereiro, o atual cessionário entregará a

este Municipio os referidos imóveis, conforme notificação de denúncia do contrato

enviado à Tumor- Turismo do Nordeste, Lda, sugiro que se proceda novamente à

abertura do concurso público para a cessão de exploração dos estabelecimentos

acima referidos, nos termos do programa de procedimento e cademo de encargos

emanexo”.

---A Câmara deliberou por unanimidade, abrir concurso público para a cessão da

exploração do estabelecimento da Hospedaria Denominada São Jorge, nesta se

incluindo o Moinho da Ribeira do Guilherme, tendo para o efeito aprovado o

Programa de Procedimento e Caderno de Encargos e rubricado todas as suas

páginas.

---O prazo para a receção das propostas será até às 16:00 horas do dia 30 de janeiro

de2015.

---O ato público de abertura das propostas terá lugar no próximo dia 2 de fevereiro

pelas 11:00 horas.

Mais foi deliberado por unanimidade, designar o júri do referido concurso, cuja
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constituição é a seguinte:--~-—~-~-—-—~---———--———-

---Membros efetivos: —---- — — —--—- — —-

---Milton Borges Pacheco Mendonça, Vice- Presidente da Câmara Municipal, que

servirá de Presidente; -------—------ — ——----—----

---Ana Lúcia de Sousa Soares de la Cerda Filipe, Chefe de Divisão Administrativa e

Financeira que substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos;--— —

—Maria Lubélia de Sousa Pimentel Alves, Coordenadora Técnica da Secção de

Aprovisionamento. —-— —----------

---MembrosSuplentes —--—------— —---—-—-—---— —

—-Maria de Deus Pacheco de Meio Franco, Coordenadora Técnica da Secção de

Expediente;———-—~-— — —-—-

—- Nélia de Fátima Resendes Raposo, Assistente Técnica.—----——----—----— —-

—-Aprovar a presente deliberação em minuta para efeitos de execução imediata, de

acordo com o que dispõe o n.° 3 do artigo 570 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.——

-—INFORMAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA NO ÂMBITO DAS

DECISÕES QUE PROFERIU NO USO DA COMPETÊNCIA QUE LHE FOI

DELEGADA PELA CÂMARA MUNICIPAL, SOBRE:— —-———

—-Aprovação de Alterações Ornamentais —-— —---—-—

—-Foram aprovadas as 15Y e 16Y alterações ao Orçamento da despesa no valor de

€ 5.500,00, respetivamente.—---------—-——---- ———

—-BALANCETE - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA — —

—-Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia treze de janeiro

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

—Operações Orçamentais - € 1.543.918,98 (um milhão quinhentos quarenta e três

mil novecentos e dezoito euros e noventa e oito cêntimos); — ———

—-Operações não Orçamentais - € 69.945,82 (sessenta e nove mil novecentos

quarenta e cinco euros e oitenta e dois cêntimos).——--—-—— ———-—---—-

—-E por não haver mais nada a tratar e sendo onze horas, o Sr. Presidente declarou
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em nome da Lei, encerrada a reunião pelo que de tudo para constar se lavrou a

presente ata que vai ser assinada pelo Sr Presidente e por mim,

~ ~ ala JluLo ~ que a redigi e subscrevi.-
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