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Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.° 15

—-Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, nesta Vila de Nordeste,

edifício dos Paços do Município e sala de reuniões da Câmara Municipal, pelas

catorze horas, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal do Concelho de Nordeste,

sob a Presidência do Sr. António Miguel Borges Soares, Presidente da Câmara,

estando presentes os Srs. Vereadores Carlos Alberto Medeiros Mendonça, Luís Jorge

Borges Femandes, Marco Paulo Rebelo Mourão 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. — —

—-ATADA REUNIÃO ANTERIOR ———---- — —————--

—-Foi lida a ata da reunião ordinária realizada no dia trinta de abril findo, a qual foi

aprovada por unanimidade.--—--——-- ~-—— — —

—-- — ANTES DA ORDEM DO DIA— —--———— —

---O Sr. Presidente da Câmara aproveitou este período para entregar ao Sr. Vereador

Carlos Mendonça a resposta ao requerimento por ele apresentado e referente ao

pedido de informação sobre a participação dos representantes deste Município na

BolsadeTurismodeLisboa. ——--------— — —----————---—- —

— — ORDEMDODIA—— — —

---DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS - APRECIAÇÃO TÉCNICA DAS

REVISÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DO ANO DE 2018 (2? REVISÃO) -

---Presente o ofício número setecentos cinquenta e oito, de vinte e seis de abril findo,

da Direção Geral das Autarquias Locais, enviando a apreciação técnica aos

documentos referenciados em epígrafe, em cumprimento do disposto na alínea b), do

Nordeste, 11 de maio de 2018

Página 1 de 7



«
«

Câmara Municipal do Nordeste

n.° 1, do artigo 1O.° da Lei n.° 43/2018, de 28 de agosto.----— —-------

---A Câmara tomou conhecimento. — —

—-MINUTA DE ACORDO DE REVOGAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO--

—-Presente a minuta do acordo revogação do contrato relativo à cessão da exploração

do estabelecimento denominado Hospedaria São Jorge, nesta se incluindo o moinho

da Ribeira do Guilherme, considerando que existe interesse do Município na libertação

definitiva dos espaços por razões de requalificação do edifício. —---——

—-A Câmara deliberou, por maioria aprovar a presente minuta.—-——-—------—----—

—-Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara e os Srs. Vereadores Luis Jorge

Borges Fernandes e Marco Paulo Rebelo Mourão. —----—----— —----—-

---Abstiveram-se de votar os Srs. Vereadores Carlos Alberto Medeiros Mendonça e

Luís Dutra Borges.———-— —---— —-----— —--—----——

---Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata, de

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

—-ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO

DA FRUTARIA DO MERCADO MUNICIPAL - PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO——-—-

—-Presente a proposta de adjudicação da hasta pública referenciada em epígrafe,

elaborada pela Comissão designada para o efeito, por deliberação da Câmara

Municipal de 19 de março último. —----—-------—

Câmara deliberou, por maioria adjudicar definitivamente o direito de ocupação do

espaço da frutaria do Mercado Municipal à Sra. Filipa Amaral Lima, nos termos e

condições expressas no respetivo programa de procedimento. —

—-Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara e os Srs. Vereadores Luís Jorge

Borges Fernandes e Marco Paulo Rebelo Mourão.-— —

—-Abstiveram-se de votar os Srs. Vereadores Carlos Alberto Medeiros Mendonça e

Luís Dutra Borges.— — — — ——--.--—--—

-—Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata, de

acordo com o que dispõe o n.° 3 do artigo 570 da Lei n.° 75/2013 de 12 de setembro.-
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---CONCURSO PÚBLICO PARA ATRIBUIÇÃO DE CINCO BOLSAS DE ESTUDO A

ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR — RELATÓRIO FINAL--—

—-Presente o relatório referenciado em epígrafe, contendo a lista final de ordenação

dos candidatos às Bolsas de Estudo, elaborada nos termos do n.° 2 do artigo 8.0 do

respetivo regulamento.---------- — —------—--—-- — — —

—-A Câmara deliberou, por maioria concordar com o presente relatório e atribuir ao

candidato Pedro Rafael Bernardo Medeiros uma bolsa de estudo no montante global

de € 1.100,00 (mil e cem euros) a pagar em dez mensalidades de € 110,00 (cento e

dez euros) cada.—-——-——-—-— — — —---——----—— —

—-Votaram a favor o Sr. Presidente da Câmara e os Srs. Vereadores Luis Jorge

Borges Fernandes e Marco Paulo Rebelo Mourão.----— — —-

---Abstiveram-se de votar os Srs. Vereadores Carlos Alberto Medeiros Mendonça e

LuísDutraBorges.--———--— — — —--— —

---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.—

—-O Sr. Vereador Carlos Mendonça referiu que no passado em relação a uma situação

relacionada com o presente assunto houve alguma flexibilidade no tratamento do

mesma, pelo que deveriam ter estudado a possibilidade de enquadramento de

atribuição das duas bolsas, dai ter-se abstido na votação deste ponto da ordem do

dia. — — — — — —

—-Em resposta, o Sr Presidente da Câmara esclareceu que o caso em apreço foi

devidamente estudado e a não atribuição da outra bolsa de estudo teve por base o

regulamento existente sobre a matéria, nomeadamente o facto do rendimento per

capita do agregado familiar da candidata ser superior ao valor do salário mínimo

regionaL------- — — ————-------------—

---VOTO DE PROTESTO - NÃO ADMISSÃO NA ORDEM DO DIA DA PROPOSTA

“AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

DO MUNICÍPIO E NORDESTE ATIVO, E.M.,S.A.”-——- — —

---Presente o Voto de Protesto referenciado em epigrafe, subscrito pelos Srs.

Vereadores do Partido Socialista, cujo conteúdo a seguir se transcreve:

—-“De acordo com o n.° 1 do artigo 53.° da Lei n.° 75/2013 de 12 de setembro, os
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vereadores eleitos pelo Partido Socialista apresentam o seguinte voto para que seja

presente na ordem do dia da próxima reunião de Câmara. —----------

---De acordo com o artigo 87.° da Lei n.° 169/99 de 18 de setembro, atualizada pela

Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, diz o n.° 1 que “a ordem do dia de cada reunião

é estabelecida pelo presidente,” ------- —----------- —-—---— —

---Foi entregue pelo vereador Carlos Mendonça, no dia 28 de fevereiro, com o registo

de entrega n.° 427 no serviço de expediente da Câmara Municipal de Nordeste a

Proposta — Auditoria externa às contas e procedimentos administrativos do

Município e Nordeste Ativo E.M., S.A., esperando assim que a mesma entrasse na

respetiva ordem do dia da reunião seguinte, de acordo com os prazos legais em vigor

(artigo 53° da Lei 75/2013 de 12 de setembro). —----—--------—-—- —

---Desde a entrada desta proposta a 28 de fevereiro do corrente ano, já decorreram 4

reuniões de câmara (5 de março, 19 de março, 2 de abril e 20 de abril), onde nunca

constou esta proposta.-—--—-—————-~ — —-—- —--—

---A não colocação desta proposta na ordem do dia pelo presidente de câmara

demonstra mais uma vez uma falta de respeito pelo Direito de Oposição que protege

os vereadores pela oposição nesta câmara. —-----—-------- —----——--

-—Lamentamos que este é mais um exemplo de falta de respeito pela oposição, pois

na passada reunião da Assembleia Municipal do dia 6 de fevereiro de 2018, onde o

presidente de câmara de forma direta chamou de mentiroso ao vereador Carlos

Mendonça e de seguida não lhe permitiu defender a honra dando-lhe a palavra como

diz a lei e o regulamento da própria assembleia municipal.-------—---------

—-Lamentamos os imensos Pedidos de Informação que tem sido enviados ao

Presidente de Câmara por parte dos vereadores eleitos pelo Partido Socialista, não

obtendo qualquer resposta, existindo por Lei prazos legais a respeitar.—

---Do mesmo modo tem sido a atitude do presidente de câmara e vice-presidente

constantemente em reuniões de câmara ameaçar o mesmo vereador de ir para

tribunal e preso pela sua má gestão autárquica enquanto presidente de câmara. —

---A não colocação desta proposta nas ordens do dia das reuniões de câmara, é

demonstrativo da falta de respeito que o presidente de câmara e seus vereadores

eleitos pelo PSD tem com a oposição neste executivo, tentando a todo o custo calar o

Partido Socialista naquilo que deve ser a sua obrigação com os nordestenses e com
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aquilo que deve ser o poder democrático que sentimos cada vez mais desvanecer do

Nordeste, consequência das atitudes do passado que regressam ao presente com

este executivo liderado por António Miguel Soares.--——-- — —

---Este procedimento é ilegal, merecendo por parte do Partido Socialista nesta câmara

o seu total Protesto que aqui coloca à votação de toda a câmara, percebendo assim

qual o comportamento dos seus eleitos mandatados para respeitar o Poder Local e

todos os nordestenses que nos elegeram. — — —

---Que este voto seja dado a conhecer à Direção Regional da Organização e

Administração Pública, Associação Nacional de Municípios Portugueses, Associação

dos Municípios da Região Autónoma dos Açores, Assembleias de freguesias do

concelho de Nordeste e Inspeção Regional da Administração Pública.”

---Sobre a presente assunto, o Sr. Vereador Carlos Mendonça lamentou a prioridade

definida pelo Sr. Presidente da Câmara no que diz respeito à colocação das propostas

que são entregues na Câmara Municipal para inclusão da respetiva ordem do dia.-—-—

---Colocado o Voto de Protesto a votação foi o mesmo rejeitado por maioria.

—-Votaram a favor os Srs. Vereadores Carlos Alberto Medeiros Mendonça e Luís Dutra

Borges.—----— —-------- — —-------- — — — —

—-Votaram contra o Sr. Presidente da Câmara e os Srs. Vereadores Luís Jorge Borges

Fernandes e Marco Paulo Rebelo Mourão que justificaram a sua votação através da

declaração de voto que a seguir se transcreve:— — — —

---“Os membros do executivo desta Câmara, eleitos pelo Partido Social Democrata

votam contra este voto de protesto apresentado pelos vereadores eleitos pelo Partido

Socialista pelas mesmas razões que votaram contra a Proposta — Auditoria externa

às contas e procedimentos administrativos do Município e Nordeste Ativo E.M., S.A.

apresentada na última reunião de Câmara, a trinta de abril de dois mil e dezoito,

apresentada pelo senhor vereador Carlos Mendonça. —

—-Os membros do executivo desta Câmara, eleitos pelo Partido Social Democrata,

lamentam a politiquice brejeira do senhor vereador Carlos Mendonça que, apesar de

na reunião de Câmara de 19 de fevereiro de 2018, ter sido informado que a auditoria à

:Câm~~ Municipal de Nordeste teria início nos próximos dias, assim como, ter sido
informado sobre a empresa que iria proceder a tal auditoria, nomeadamente, a

empresa Carmo & Cerqueira, vem, como se nada soubesse, pedir uma auditoria ao
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Município do Nordeste. Tal facto vem provar, uma vez mais, que o senhor vereador

Carlos Mendonça gosta é de criar confusão e iludir os nordestenses numa politiquice

de falta de rigor e de desrespeito pelo Nordeste e pelos nordestenses. —

---Vir solicítar uma auditoria quando lhe havia sido dado a conhecer no dia 19 de

fevereiro que a mesma iria avançar nos próximos dias, é, no mínimo, brincar à política

e com todos os nordestenses.—------------ — —

---É lamentável que os vereadores eleitos pelo Partido Socialista insistam neste

assunto pois, e conforme está registado no próprio voto de protesto aqui apresentado

pelos vereadores eleitos pelo Partido Socialista, “Foi entregue pelo vereador Carlos

Mendonça, no dia 28 de fevereiro, com o registo de entrega n.° 427 no serviço de

expediente da Câmara Municipal de Nordeste a Proposta — Auditoria extema às

contas e procedimentos administrativos do Município e Nordeste Ativo E.M., S.A.”.

Ora, no dia vinte e oito de fevereiro, aquando da entrega dessa proposta o senhor

vereador Carlos Mendonça já tinha sido informado pelo senhor Presidente da Câmara

Municipal de Nordeste que iria decorrer uma auditoria levada a cabo pela Empresa

Carmo&Cerqueira.” — — — — — —---— —

---BALANCETE — RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA —

—-Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia quatro de maio corrente,

tendo a Câmara tomado conhecimento que o saldo disponível era:— —

---Operações Orçamentais - € 1.399.433,53 (um milhão trezentos noventa e nove mil

quatrocentos trinta e três euros e cinquenta e três cêntimos);-— —

—-Operações não Orçamentais - € 35.667,40 (trinta e cinco mil seiscentos sessenta e

sete euros e quarenta 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. —------ — —

---E por não haver mais nada a tratar e sendo catorze horas e trinta e cinco minutos, o

Presidente declarou, em nome da Lei, encerrada a reunião pelo que de tudo para
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constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e por mim

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

Expediente, que a redigi e subscrevi. — — — —-----
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