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GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2016

A apresentação deste Plano e Orçamento, como a linha estratégica

financeira que compreende a previsão de receitas e despesas futuras para a

administração durante o perí odo de 2016, deve ser compreendida como um

dos mais importantes instrumentos de definição da polí tica local, uma vez que

sintetiza o perfil de atuação dos órgãos autárquicos e as propriedades por

estes adotadas.

O Plano e Orçamento para 2016, da Câmara Municipal de Nordeste, é

elaborado tendo em conta o difí cil contexto socioeconómico em que esta

edilidade se encontra inserida, nomeadamente, situação de reequilí brio

financeiro vendose obrigada a determinadas regras que impedem uma maior

liberdade de atuação e concretização de ações de maior relevo, tanto a ní vel

social, como a ní vel de desenvolvimento sustentável do Concelho e sua

divulgação como marca alémfronteiras, fruto de decisões do passado que

agora interferem com o presente e o futuro do municí pio.

Além das imposições do Plano de Ajustamento Financeiro aprovado pelo

anterior executivo, às quais está sujeita a gestão do nosso municí pio,

debatemonos com outros entraves, entre os quais, as imposições, quase

desumanas, do Governo da República, que através das suas polí ticas obrigam

a cortes constantes, de naturezas várias, sem ter em consideração as
especificidades de cada concelho e das populações que cada um abrange.

Aqui, importa referir que entre 2011 e 2015, as transferências do orçamento

geral do Estado diminuiram 10% para a Região Autónoma dos Açores (menos

8,2 milhões de euros), e para o Nordeste uma redução de 382.859,00€, valor

significativo.

Todavia, pretendese um orçamento que espalhe a realidade e que

distribua os benefí cios e os sacrifí cios, de forma equitativa, por todos e não

apenas a alguns, pois aos olhos desta Câmara, o que está em causa éo

Nordeste no seu todo e o bemestar do seu povo.
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Este Plano deve ser um documento Cumpridor porque deve incidir

naquilo que foi o compromisso com os Nordestenses aquando da apresentação

deste novo projeto, “Um Novo Rumo” para o Nordeste. Cumpridor na forma de

se estar na polí tica e na forma de lidar com as situações dos muní cipes.

Um Plano e Orçamento Realista, pois a conjuntura em que o nosso

concelho se encontra merece que este documento, e aquilo que nele se impõe

seja o mais razoável, estando o mais próximo daquilo que éa realidade dos

números possí veis para o concelho, evitando os contí nuos empolamentos do

passado, que depois nas aprovações das contas levam a valores bastante

negativos no que concerne aos seus graus de execução.

E, por fim, um Plano e Orçamento Otimista pois acreditamos no

potencial do Nordeste e dos Nordestenses. Sentimos, com este plano, que

estão definidas as verdadeiras prioridades, nomeadamente, as que se referem

aos gastos públicos em benefí cio do Nordeste e de um melhor aproveitamento

das suas caraterí sticas e potencial.

A administração local tem de ser o mais transparente possí vel, sem o

mí nimo de dúvidas no que concerne à sua gestão financeira e investimento,

servindo todos os cidadãos. Este tipo de atuação tem sido demonstrada por

este novo executivo, na sua forma de estar ao longo dos últimos 2 anos e

assim deve continuar ao longo deste ano e restantes mandatos.

Neste entender, a Câmara Municipal de Nordeste tem obrigações para

com os seus muní cipes que se devem manter, servindolhes de apoio perante

um cenário social e financeiro difí cil, devido ao flagelo do desemprego que

assombra o concelho, à falta de investimento exterior e à falta de confiança dos

nossos empreendedores em apostar em investimentos no concelho.

Pretendese, de alguma forma, dar primazia a ações de baixo custo que

permitam aumentar o bemestar dos nordestenses, ações com discernimento e

disciplina que impliquem um sentimento de dever entre todas as partes.
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O compromisso eleitoral do executivo camarário eleito, em 29 de

Setembro de 2013, atéà presente data, já atingiu um grau de execução na

ordem dos 48%, valor bastante significativo atendendo às limitações das

receitas e aos 2 anos sem apoios de fundos comunitários.

Desta execução podemos evidenciar como por exemplo:

• A descentralização das Reuniões da Assembleia Municipal;

• Orçamento Participativo;

• Reavaliação de todos os contratos existentes de prestação de

serviços com o municí pio;

• Regulamento de Apoio à Habitação;

• Agenda Cultural do Nordeste;

• Promoção de criação de Campos de Férias;

• Apoio à realização de estágios de Jovens;

• Feira Anual de Saúde do Nordeste;

• Incubadora de Empresas do Nordeste, primeira dos Açores e com

3 empresas já sediadas;

• Plano de Gestão de Águas do Nordeste;

• Mercadinho agrí cola mensal;

• Reabilitação de habitações para apoio social;

• Roteiro Turí stico;

• PostodeTurismo;

• Programa de apoio à Natalidade;

• Programa de apoio à atribuição de bolsas de estudo;

• Incentivo e apoio à diversidade das modalidades desportivas

incluindo o desporto adaptado;

• Fundo Municipal de Emergência;

• Cartão “Dar Vida aos Anos”;

• Banco de Ajudas Técnica.

kL
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Esta execução apresentase como um fator muito positivo e que motiva,

anda mais, o executivo camarário a fazer mais e melhor pelo concelho e pelos

no rd estenses.

Quadro 1

t~,,• Dividas às Intituições de Crédito e Fornecedores 1 Fundos Disponiveis

2013 2013 2014 2015
(30 de Setembro) (31 de Dezembro) (31 de Dezembro) (30 de Setembro)

Dividas às Intituições de Crédito € 12.379.906,32 € 14.546.967,52 € 15.120.458,85 € 14.464.252,80
Dividas a Fornecedores € 7.184.710,73 € 2.326.469,02 € 119.425,16 € 87.694,84
Dividas a Outros Credores € 42.339,72 € 76.32 € 66.139,12 €38 844,65
Total da Divida € 19.606.956,77 € 16.873.512,86 € 15.306.023,13 € 14.590.792,29

Fundos Disponiveis € 10.890.257,95 €2 211.674,71 € 77.139,56 € 1.875.581,70
Diferença da Divida entre 30 de r nic ICA

Setembro 2013 e 30 de Setembro de 2015 ,J.v IU~ 1Vt,

Os valores apresentados pela Direção Geral das Autarquias Locais,

demonstram que a ação do executivo camarário de Nordeste está seguir no

rumo certo pois, este executivo, em apenas 2 anos de mandato, conseguiu

diminuir o prazo médio de pagamento a fornecedores de 1139 dias, em

setembro de 2013, para 5 dias no 4.° trimestre do corrente ano conforme se

pode verificar no site daquela entidade.

A ação do executivo para 2016 estará centrada na área social, fator que

o preocupa seriamente e que, atendendo à conjuntura em que nos

encontramos, exige um papel ativo por parte do executivo camarário. Pretende

se, de igual forma, continuar a apostar na divulgação do concelho por forma a
trazer mais visitantes ao concelho e, consequentemente, mais riqueza aos

empresários locais e bemestar aos residentes.



Sí ntese das atividades que se pretendem implementar elou dar

continuidade em 2016

ORCANIENTO PARTICIPATIVO

O Orçamento Participativo (OP) de Nordeste visa promover uma

progressiva participação das instituições na discussão e elaboração do

orçamento público municipal; reforçar os mecanismos de transparência e de

credibilidade da administração; incentivar o diálogo entre eleitos, técnicos

municipais, ddadãos e a sociedade civil, de forma organizada, na procura de

melhores soluções para os problemas, tendo em conta os recursos disponí veis,

promover uma democracia de proximidade; contribuir para a educação cí vica,

permitindo aos cidadãos integrar as suas preocupações pessoais com o bem

comum, compreender a complexidade dos problemas e desenvolver atitudes,

competências e práticas de participação; adequar as polí ticas públicas

municipais às necessidades e expetativas dos muní cipes; aprofundar a

transparência da atividade autárquica, o ní vel de responsabilização dos eleitos

e da estrutura municipal, contribuindo para reforçar a qualidade da democracia;
participação informada, ativa e construtiva dos muní cipes, nos destinos do

Governo Local.

CARTÃO “DAR VIDA AOS ANOS”

As questões sociais assumem, para a Autarquia, um papel de destaque,

não podendo esquecer todos aqueles que, tendo contribuí do ao longo das suas

vidas para o desenvolvimento do Municí pio, não podem agora ser

marginalizados ou excluí dos O fenómeno natural do envelhecimento não deve

ser tratado como fato consumado, mas antes como uma etapa que épreciso

valorizar.

r
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A abertura da Autarquia à colaboração, através da celebração de

acordos de colaboração, com entidades parceiras aderentes, envolvendo as

mesmas no projeto.

O Nordeste apresenta uma taxa negativa de crescimento na ordem de

0,32% e um í ndice de envelhecimento da população próximo dos 100%, um

dos í ndices mais elevados dos Açores.

Os fatores ou as causas de pobreza e exclusão social são influenciados,

não só pela falta de rendimentos das famí lias, mas também por outros fatores

sociais.

O papel da autarquia que defendemos não se traduz, apenas e só, na

atribuição de apoios pecuniários nem na criação de emprego precário, mas

também, uma envolvência nas atividades da vida diária daqueles mais

fragilizados, proporcionando, assim, maior qualidade de vida, contrariando os

dados recentes sobre o Concelho.

Deste modo a Câmara Municipal propõe alargar a implementação do

Cartão “Dar Vida aos Anos”, em parceria com as entidades cí vicas, de forma a

ampliar o âmbito do apoio aos beneficiários do mesmo, nomeadamente,

benefí cios em iniciativas culturais, recreativas e desportivas promovidas pela

autarquia; 50% de desconto nas tarifas e taxas de acesso a equipamentos

municipais de lazer, desportivos e culturais, previstos no Regulamento da

Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municí pio; transporte e renovação de

receituário crónico, em parceria com o Centro de Saúde de Nordeste; execução

mediante solicitação, com descrição de pequenas tarefas, de pequenas

reparações e manutenção das suas habitações ao abrigo do projeto “Oficina

Domiciliária”; descontos resultantes de parcerias com a sociedade civil; apoio

na aquisição de receituário crónico, em farmácias sediadas no Concelho,

devidamente comprovado pela classe média, não podendo ser cumulativo com

outros apoios para o mesmo fim, à execução de quando estejam esgotados até

ao máximo de €50,00 (cinquenta euros) anuais, por beneficiário e isenção de
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taxas municipais devidas pela execução de obras de conservação, ampliação,

alteração e reconstrução de fogo destinado exclusivamente a habitação e cujo

orçamento total não ultrapasse os €10 000,00 (dez mil euros).

FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL DE NORDESTE — FMES

O Fundo Municipal de Emergência Social continuará a dar resposta a

situações de emergência na área social, procurando promover uma polí tica de

aproximação às pessoas que mais precisam, no cumprimento da atribuição do

municí pio no âmbito da ação social, através da implementação de medidas

concretas que permitem aos estratos sociais mais desfavorecidos caminhar em

direção a uma vida mais digna.

Não pretendendo substituir as competências da Segurança Social,

ambicionase a criação de uma resposta transitória e pontual para as situações

de risco iminente e por consequência, com tal acentuada gravidade ou

urgência de intervenção que inviabilize a ativação dos recursos sociais
existentes em tempo útil.

O FMES destinase a quem se encontre numa de carência económica e

social, resultante de fatores externos à sua vontade, nomeadamente,

calamidades (incêndios, inundações, entre outras), eventualidade (doença,

invalidez, rutura familiar, monoparentalidade, entre outras) e situações de

carência estrutural (desemprego, insuficiência económica, problemas

habitacionais, entre outras) e quando esteja em causa a sua dignidade e/ou

subsistência para cujos recursos/respostas já se encontrem esgotadas no

território.
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APOIO MUNICIPAL ÀHABITACÃO DEGRADADA

Tratase de apoios destinados à melhoria das condições habitacionais

básicas de agregados familiares, do municí pio de Nordeste, devidamente

identificados, pelas entidades competentes, como economicamente

carenciados, nomeadamente, fornecimento de materiais e/ou mãodeobra

destinados à beneficiação e pequenas reparações em habitações que não

reúnam as condições mí nimas de habitabilidade digna; apoio na elaboração de

projetos de arquitetura e de especialidades quando se verifique a sua

pertinência; apoio técnico na elaboração de projetos de melhorias/beneficiação

habitacionais, bem como na execução dos mesmos; isenção do pagamento de

taxas associadas ao pedido de prolongamento de conduta, quando a ligação

de água exija este tipo de ação; isenção do pagamento de taxas associadas ao

pedido de ligação ao saneamento quando se estiver em causa a garantia das

condições de salubridade mí nimas; isenção de pagamento de taxas em

processos de obras cujos requerentes tenham recorrido a Programas de

Beneficiação de Habitação para agregados economicamente desfavorecidos;

apoio financeiro, atéao limite de €7.500 (sete mil e quinhentos euros), quando

esgotados ou inacessí veis os apoios referidos nas alí neas anteriores, calculado

de acordo com a situação económica do agregado familiar, podendo assumir a

modalidade de apoio único, mensal, ou outro, consoante o caso.

TELEASSISTÉNCIA

A Câmara Municipal de Nordeste pretende dar continuidade, em 2016,

ao Serviço de Telealarme, em parceria com o Governo Regional dos Açores, a

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nordeste, Polí cia de

Segurança Pública de Nordeste e Fundação PT.

Este serviço destinarseá a contribuir para a manutenção da autonomia

dos mais idosos no seu domicí lio, com dignidade e segurança, proporcionando
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uma resposta imediata em situações de urgência/emergência ou derivadas

destes, 24 horas por dia, 7 dias por semana, bem como o apoio em situações

de solidão a todos aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade

ou dependência, seja fí sica ou psicológica.

Através deste serviço, todos aqueles que se encontram em situação de

dependência, por velhice, doença, incapacidade ou isolamento, bem como, as

pessoas plenamente autónomas, mas que desejam sentirse protegidas,
dispõem de uma resposta imediata em qualquer situação de

urgência/emergência, segurança ou solidão.

BANCO DE AJUDAS TÉCNICAS

Pretendese continuar a apoiar as famí lias nordestenses através do

“Banco de Ajudas Técnica”, em parceria com as instituições Particulares de

Solidariedade Social sediadas no concelho, destinado a apoiar, em material

clí nico, as pessoas com limitações na sua autonomia, nomeadamente, os mais

desprotegidos e desfavorecidos.

PROGRAMA DE INCENTIVO ÀNATALIDADE

Pretendese continuar a apoiar os jovens pais através do Programa

Municipal de Incentivo à Natalidade.

BOLSAS DE ESTUDO

O Municí pio de Nordeste, consciente de que a precariedade económica

de alguns agregados familiares do Concelho de Nordeste constitui um entrave

à prossecução dos estudos dos seus descendentes, considera fundamental

atribuir Bolsas de Estudo a estudantes oriundos de famí lias economicamente

o
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mais carenciadas, com o objetivo de ultrapassar as dificuldades

socioeconómicas que dificultam o acesso destes cidadãos ao Ensino Superior,

e, assim, contribuir positivamente para o desenvolvimento educacional do

Concelho.

EMPREGO

Pretendese continuar a apoiar a realização de estágios de jovens

nordestenses licenciados e técnicos profissionais no concelho, quer em áreas

públicas, quer em áreas privadas, bem como, contratálos, no âmbito dos

programas de emprego da Direção regional do Emprego e Qualificação

Profissional como forma a promover a sustentabilidade da economia do

concelho.

INCUBADORA DE EMPRESAS DO NORDESTE

Inaugurada em 2015, a primeira Incubadora de Empresas dos Açores, o

municí pio de Nordeste, com a colaboração do Governo Regional dos Açores,

tem como objetivo apoiar e incentivar a fixação de novas empresas e

reestruturação das existentes, de forma a combater o baixo número de

empresas sediadas no concelho e o respetivo desemprego local. Pretendese

manter a atividade atual e aumentar a incubação de empresas na Incubadora

de forma a melhorar a economia local.

APOIO NA SAÚDE E BEMESTAR INFANTIL

A Câmara Municipal de Nordeste continuará a colaborar com o Centro

de Saúde de Nordeste e Governo Regional dos Açores na aquisição da vacina

Rotarix ou similar, que previne a atividade do retroví rus e a ocorrência de
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gastroenterite nas crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 12

meses de idade.

DESPORTO E ATIVIDADE FÍ SICA

Em 2015, o Gabinete de Desporto da Câmara Municipal de Nordeste

continuará a promover o desporto no concelho de modo a incentivar a prática

de exercí cio e atividade fí sica e desportiva no concelho. Importa referir que

nestes dois últimos anos, o número de equipas de formação no Nordeste subiu

de 8 para 20, ou seja, o número de atletas subiu de 147 para 254 o que indica

que os esforços desenvolvidos na área da promoção do desporto estão a obter

os resultados desejados.

TURISMO E CULTURA

Prevêse que o Turismo no Nordeste representará uma oportunidade

í mpar para a promoção do crescimento económico, redistribuição de riqueza e

criação de emprego.

O crescimento das receitas geradas pelas atividades turí sticas, quer

através do aumento do número de visitantes quer através da duração da sua

permanência, éuma ambição legí tima dos nordestenses.

Para tal, énecessário incentivar e demonstrar aos Nordestenses,

empreendedores e todos aqueles que queiram apostar no Nordeste, que o

Nordeste tem um enorme potencial no âmbito do turismo, sendo necessário

para isso, um maior aproveitamento das nossas belezas naturais, potenciando

as, sempre com o devido respeito que a natureza merece, pois só assim se
alcançará o sucesso pretendido.
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Em 2016, pretendese iniciar a concretização dos investimentos

projetados para o concelho com vista ao recebimento dos apoios dos fundos

comunitários do P0 2020. Processo, que se iniciou com a abertura desta

autarquia á comunidade em geral do concelho, no dia 24 de Março de 2014,

em Santo António de Nordestinho, onde o municí pio se predispôs a ouvir as

propostas da população sobre eventuais investimentos para o concelho a

enquadrar no novo quadro comunitário.

A nova polí tica de investimentos comunitários deve ser aplicada de

acordo com as verdadeiras prioridades para o concelho, valorizando sempre as

pessoas e o seu bemestar.

Deste modo, evidenciamos os seguintes projeto:

• O Piano Estratégico de Nordeste (Diretrizes e projetos a investir no

âmbito do P0 2020 para os próximos anos;

• Plano Integrado de Regeneração Urbana Sustentável;

• Casa do conhecimento do Nordeste = Projeto;

• Ampliação da Escola EB/Jl de Nordeste;

• Beneficiação da Escola EB/JI Manuel Cabrai de Meio (Beneficiação do

recreio e bem estar escolar);

• Oficinas de aprendizagem (combate ao insucesso escolar);

• Revisão do Piano Municipal de Emergência;

• Priolo Cup 2016;

• Acordos de execução com as Juntas de Freguesia;

• Readaptação da Hospedaria de 5. Jorge a Hostel do Nordeste;

• Agenda Cultural do Nordeste;

• Adaptação da Ribeira do Guilherme a Turismo Local;

• Parque de aventuras do Nordeste — Açores.
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Pretendese afirmar, com este plano, a identidade nordestense,

promover e incentivar os empresários a apostarem no concelho e continuar a

trilhar a consolidação da recuperação económica do municí pio mantendo

sempre, o equilí brio social.

Tudo isto terá o sucesso pretendido, se conseguirmos, sempre, unir

esforços entre todas as forças institucionais, do concelho, envolvendo

empresas, empresários locais, instituições sem fins lucrativos e, claro, o

Governo Regional, como parceiro contí nuo e ativo, nesta luta em prol de um

Nordeste melhor e de uma comunidade local mais equitativa.

Neste terceiro orçamento realizado por este executivo, épossí vel, agora,

um plano mais adaptado às nossas pretensões, embora com o crivo acentuado

de um Plano de Ajustamento Financeiro, que sabemos não ser o mais
apropriado para o concelho e seu desenvolvimento, mas que pretendemos

cumprir com a sua execução
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Orçamento e Grandes Opçoes do Plano para o ano Financeiro de 2016



PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2016

Nota Explicativa

V As receitas municipais para o ano de 2016 estimamse em 5 506 746 euros,

assim descriminadas:

4 Receitas correntes 4 599.166€

4. Receitas de capital 907.580€

A previsão da receita teve por base as regras previsionais previstas no POCAL.
Não foi considerada qualquer atualização de taxas, preços e tarifas para o

exercí cio de 2016.

As previsões relativas às transferências a serem efetuadas pelo Governo Central

para o ano em questão, foram retiradas do Mapa XIX — Transferências para os

Municí pios, da proposta do Orçamento de Estado para 2015, em virtude de se

desconhecer o Orçamento de Estado para o ano de 2016.

~ As despesas estimadas para o ano de 2016 totalizam a importância de 5.506.746

euros, assim descriminadas:

4 Despesas correntes 3.525.719€

4 Despesas de capital 1 981.027€

J Os documentos previsionais refletem a seguinte estrutura e classificação

organica.

0101 Assembleia Municipal

0102 Câmara Municipal

0103 Operações Financeiras

V A elaboração da proposta de orçamento para o ano de 2016, resultou da

conjugação da previsão das receitas, efetuada de acordo com a legislação em

vigor, adaptandoa às necessidades previstas para o correto funcionamento dos

serviços, ou seja, o orçamento da despesa éresultado das receitas estimadas.



As receitas de capital, encontramse fortemente dependentes das transferências

de capital oriundas do Orçamento do Estado, e dos Fundos Comunitários.

O equilí brio orçamental encontrase cumprido, uma vez que foram previstas as

receitas necessárias para cobrir todas as despesas, sendo que a receita corrente

prevista cobrar éigual à despesa corrente acrescida das amortizações dos

empréstimos de médio e longo prazos, cujo valor apurado éde 1.073.447,00

euros.

V Na proposta foi também tido em consideração os investimentos e ações em

curso, os compromissos assumidos em termos de contratos em execução, os

contratos programa em vigor e de acordo com a legislação atual e os

compromissos a assumir.

V A proposta de Orçamento apresentada teve por base na sua elaboração e

apresentação a legislação em vigor aplicável, para a concretização deste fim.

No entanto, quanto ao Quadro Plurianual Municipal a que se refere o artigo 47.°

da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro (Lei das Finanças Locais) este carece de

regulamentação.

Ora, em virtude de atéà data nada ter surgido sobre esta matéria e nos termos do

n°. 3 do artigo. 47.° da LFL, os limites (a que se refere o n°. 2 do mesmo artigo)

são vinculativos para o ano seguinte ao do exercí cio económico do orçamento, e

em virtude de serem desconhecidas as regras para se apurar as receitas

plurianuais, e conforme circular n.° 108/2014/AG da ANMP “. . .não podem os

Municí pios correr o risco de aprovar documentos vinculativos para 2016 cuja

regulamentação não existe”, cujo conteúdo continua a ser reafirmado pela

ANMP de acordo com a Circular n.° 86/2015PB.

Assim, a ANMP entende que continuam a não estarem criadas as condições

legais para o cumprimento do artigo 44.° da Lei n°. 73/2013, por omissão

legislativa do Governo desde 3 de janeiro de 2014.

A ANMP considera que o planeamento plurianual não poderá ter quaisquer

consequências vinculativas para 2016, independentemente do caráter voluntário

de qualquer exercí cio que os Municí pios entendam desenvolver, no âmbito do

respetivo processo de planeamento.

No entanto, a DireçãoGeral das Autarquias Locais, considera que “. . .não

obstante o decretolei que regulará os elementos constantes dos documentos

referidos no Capitulo IV da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro, ainda não ter sido


