
Câmara Municipal do Nordeste

ATA N 037

—-Aos dois dias do mês de março 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 Luís 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 dezasseis de fevereiro findo a

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

— —--—----ANTES DA ORDEM DO DIA —

---O Sr. Presidente deu conhecimento á Câmara da reunião que teve com a Direção
— Geral das Autarquias Locais, com a presença do Dr Paulo Linhares Dias e do Dr
Ricardo Martins da Cunha, a qual teve como objetivo a adesão deste Município ao

FAM, esclarecendo este que, devido aos níveis do endividamento, a autarquia foi

obrigada por lei a aderir ao referido fundo — — —-

—Referiu ainda que da divida do município, a autarquia estava em condições de

assegurar a que respeita á banca, não se passando o mesmo em relação à divida

das empresas municipais, frisando ainda da necessidade de renegociar os spreads

dos empréstimos do Reequilíbrio Financeiro, que apesar do seu spread já estar mais
baixo em relação ao inicialmente contratado, após este executivo negociar com o

BESA ainda era possível baixar a respetiva percentagem. —--—

—-O Sr. Presidente aproveitou a oportunidade para relembrar que os encargos com

Nordeste, 2 de março de 2015

Página 1 de 6



Câmara Municipal do Nordeste

os juros dos empréstimos do Reequilíbrio Financeiro contratualizados com o BANIF e

com o BESA, no ano de 2014 foram no valor de € 321.623.70, prevendo-se no

corrente ano que a despesa com os mesmos empréstimos seja no montante de €

240.314,12, o que se traduz numa poupança de € 81.318,59, tudo isto devido à

negociação do spread que no BESA passou de 9% para 6%.

---Disse ainda ter ficado acordado na referida reunião, a apresentação à Direção-

Geral das Autarquias Locais até ao próximo dia 19 de março, de um Plano de

Ajustamento Municipal, o qual poderá substituir o Plano de Ajustamento Financeiro

existente, explicando a importância deste plano ser analisado previamente por parte

da DGAL, antes da sua aprovação pelos órgãos autárquicos, tendo como finalidade

evitar o sucedido com o PAEL e Reequilíbrio Financeiro, em que o mesmo teve de ir

várias vezes á aprovação da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, devido

às sucessivas correções e adaptações a que o mesmo esteve sujeito. —

---Pretende-se com este novo documento torná-lo o mais real possível, bem como a

aplicação de mecanismos mais apropriados e cumpridores, tentando sempre evitar

ao máximo os sacrifícios impostos aos nordestenses, como é o caso do atual plano

de ajustamento financeiro, aprovado pelo anterior executivo. Ficou também definido

que este executivo não quer mais sacrifícios do que aqueles que infelizmente os

nordestenses já estão sujeitos, como a necessidade de redução de empregados

além daquela estipulada legalmente ao Poder Local, não abdicando de forma alguma

destas garantias dadas pela própria DGAL.

ORDEM DO DIA

---DIREÇÃO REGIONAL DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO EM DIA DE TOLERÂNCIA DE

PONTO

---Presente um mail datado de cinco de fevereiro findo, da Direção Regional de

Organização e Administração Pública informando que nos termos do disposto no n.°

1 do artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 57-B/84, de 20 de fevereiro são requisitos de

atribuição do subsidio de refeição:

---a)A prestação diária de serviço;

Nordeste, 2 de março de 2015

Página 2 de 6



%_ ~-_jarwD%t

Câmara Municipal do Nordeste

—b) O cumprimento de, pelo menos, metade da duração diária normal do trabalho.--
---Realçam ainda que a tolerância de ponto não é um feriado, tratando-se tão-só, de

um benefício concedido aos trabalhadores da administração pública que, traduzindo-

se na dispensa da sua comparência ao serviço, não implica obrigatória e
necessariamente o encerramento dos serviços e repartições públicas, nem tão-pouco

impede que os mesmos estejam abertos.— —-------------—----

-—Ora, num dia em que o trabalhador não presta serviço em razão de ter beneficiado

de tolerância de ponto, não há lugar ao abono do subsídio de refeição, pois, não se
mostram, neste caso, preenchidos os factos constitutivos do direito ao abono do

subsídio de refeição, tal como enuncia o preceito supra referido —----

—Não obstante, salientam que aos órgãos autárquicos atento o princípio da

autonomia do poder local, compete a tomada de decisão sobre a maténa, não

estando vinculados a entendimentos perfilhados por entidades externas,
designadamente desta Direção Regional. —---————-- — —

—-A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria atribuir o subsídio de

refeição aos trabalhadores deste Município, em dias de tolerância de ponto, face ao
parecer emitido pela Direção Regional de Organização e Administração Pública.—-—--

—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 —-— — — —----

---NORINTUR — INVESTIMENTOS TURÍSTICOS DE NORDESTE — INFORMAÇÃO
SOBRE FATURAÇÃO ——-- —----—--—-—--

—Presente uma carta datada de 5 de fevereiro findo, da Norintur — Investimentos

Turísticos de Nordeste, S.A., informando de que as faturas números vinte e um mil

trezentos quarenta e sete a vinte e um mil trezentos quarenta e nove de dois mil e

doze, são referentes a reservas de alojamento e refeições solicitadas por esta

Câmara Municipal, no âmbito das festas municipais, bem como da feira gastronómica

que de decorreu em julho de dois mil e doze. —-—--------——--

---A Câmara tomou conhecimento.---------—---— —------—---- —
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---JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO PEDRO DE NORDESTINHO — VERBAS A

TRANSFERIR NO ÂMBITO DO ACORDO DE EXECUÇÃOIPEDIDO DE

ADIANTAMENTO

---Presente o ofício número cinco, de onze de fevereiro findo, da Junta de Freguesia

de São Pedro de Nordestinho, requerendo que o valor da primeira prestação

estipulado no Acordo de Execução assinado entre ambas as autarquias, seja

acrescido de 30% do montante global a transferir no corrente ano.

—-A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria autorizar o pagamento do

adiantamento solicitado.

---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. —

---DIREÇÃO REGIONAL DAS OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES — CORTE

DE ACESSO AOS TERRENOS SITOS À COSTANEIRA, FREGUESIA DE LOMBA

DA FAZENDA

---Presente o ofício número trezentos e vinte e cinco, de quatro de fevereiro findo, da

Direção Regional das Obras Públicas e Comunicações informando de que o acesso

referenciado em epígrafe já foi executado.

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade dar conhecimento do

conteúdo do presente ofício á Junta de Freguesia de Lomba da Fazenda, freguesia

onde estão localizados os terrenos em questão, bem como ao Sr. Dinis da Costa

Mendonça, signatário do pedido de reposição do referido acesso.

---DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO - INFORMAÇÃOI REVOGAÇÃO DE DOIS

REGULAMENTOS

—-Presente a informação sobre o assunto designado em epígrafe, subscrita pela

arquiteta Mafalda Vicente informando de que estão atualmente em vigor o

Regulamento de Instalação e Funcionamento dos Estabelecimentos de Alojamento

Local e de Fixação da Capacidade Máxima e Classificação de Empreendimentos

Turísticos de Competência Municipal e o Regulamento de Autorização Municipal
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para Instalação e Funcionamento das lnfraestruturas de Suporte das Estações de

Radiocomunicações e Respetivos Acessórios. —--------------

—Mais informa de que a legislação que esteve na base da elaboração dos referidos

regulamentos foi profundamente alterada, verificando-se que os mesmos estão

desatualizados face á normas atualmente em vigor. —------ —

---Por outro lado verifica-se que a mesma legislação em vigor nada refere sobre a

obrigatoriedade da existência destes regulamentos, sendo uma faculdade do

Município mantê-los - e, nesse caso - atualizá-los ou revogá-los.

---A Câmara deliberou, por unanimidade propor à Assembleia Municipal a revogação

dos referidos regulamentos.— — — ——--------------

---INFORMAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA NO ÁMBrro DAS

DECISÕES QUE PROFERIU NO USO DA COMPETÊNCIA QUE LHE FOI

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

—-ADrovacão de Alteracões Orcamentais —--------------—-----——----—— —-

—-Foi aprovada a 2.~ alteração ao Orçamento da Despesa no valor de € 27.821,00

(vinte e sete mil oitocentos e vinte e um euros), bem como ao Plano Plurianual de

Investimentos no valor de € 121,00 (cento e vinte e um euros). ——-- —

-—BALANCETE — RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA — ———

-—Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia vinte e quatro de

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

—-Operações Orçamentais - € 1.843.122,27 (um milhão oitocentos quarenta e três mil

cento e vinte e dois euros e vinte e sete cêntimos); —-——— ——--

—-Operações não Orçamentais - € 82.287,38 (oitenta e dois mil duzentos e oitenta e

sete euros e trinta e oito cêntimos).— —---— — — —

-—PERÍODO DE INTERVENÇÂO ABERTO 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. — —-—- — ———--——
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—E por não haver mais nada a tratar e sendo dez horas e quarenta e cinco 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 Sr. Presidente e por

mim, J\\A7-r~ZC cL à~c~ Çkc&L~,.G cli }uL& f~c~-vtt-.>

quearedigiesubscrevi— —--------—-—--—-----------------—
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