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Câmara Municipal do Nordeste

ATA N 052

---Aos vinte e oito dias do mês de setembro 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 Fnas, Milton

Borges Pacheco de Mendoriça, Sara Raquel Mendonça de Sousa e Luís Dutra

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

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

DeusPachecodeMeloFranco.-------— — —---— —---

---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 catorze de setembro corrente, a

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

— ——-- — ANTES DA ORDEM DO DIA————

---O Sr. Vereador Rogério Frias pediu a palavra para referir que no âmbito do

Relatório Final da Inspeção ordinária a este Município, teve a oportunidade de ler

algumas partes do mesmo, entre as quais o contraditório apresentado pelos

funcionários do Município, onde teve a ocasião de verificar que a defesa dos

Vereadores António Sousa e Anabela Isidoro também tinha sido incluída na dos

trabalhadores, defendendo que por uma questão de uniformização de critérios

deveriam ter-lhe perguntado se também queria incluir a sua alegação no relatório em

questão, dizendo ser esta a forma do Sr. Presidente ter sido solidário com todos os

vereadores e não apenas com dois.—---—------------------- —

—Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara disse registar a preocupação

manifestada pelo Sr Vereador Rogério Frias referindo que em momento algum foi

determinado que o Município iria fazer algum contraditório ao Relatório da Inspeção
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e que não se tratava de todo de manifestação de solidariedade para com os dois

vereadores, mas sim que os serviços tinham detetado um lapso no relatório, e que

era importante clarificar, considerando que os vereadores em questão estavam numa

situação de substituição, e que o resultado do contraditório envolveu todo o

executivo, incluindo o Sr. Vereador Rogério Frias.—------------ —-----

—Acrescentou ainda que ao longo do período fixado para a apresentação do

contraditório, o Sr. Vereador Rogério Frias nunca manifestou qualquer interesse ou

vontade para que fosse os serviços da autarquia a fazer a sua defesa e também não

tinha tido conhecimento da intenção do próprio o fazer, pelo que não percebia o

comentário efetuado, dizendo ser mesmo um contrassenso porque nos ternos do

relatório final, o Sr. Vereador Rogério Frias até nem tinha apresentado qualquer

defesa.--— —-- — —----—— — —

——----— —----— —ORDEMDODIA---------- —--—----——

---NORDESTE ATIVO - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL---

-—Presente o oficio número mil seiscentos e doze, de catorze de setembro corrente,

da Nordeste Ativo, E.M.,S.A., remetendo o relatório de execução orçamental

referente ao segundo trimestre do corrente ano, em cumprimento do disposto no

artigo 42°, alínea e) da Lei n.° 50/2012, de 31 de agosto alterada pela Lei n.°

69/2015, de 16 de julho e alínea h) do artigo 13.° dos respetivos estatutos.-------——---

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

--Sobre o assunto, interveio o Sr. Vereador Rogério Frias para referir que o presente

relatório estava incorreto e em desrespeito com a legislação em vigor, tendo o Sr.

Presidente questionado o que estava mal executado no referido relatório de

execução orçamental a fim de poder contrapor ou justificar as declarações

proferidas, alegando o Sr. Vereador Rogério Frias que o documento em questão não

respeitava a legislação em vigor e que sobre o mesmo não proferia mais nada,

dizendo até que o Sr. Presidente pusesse os técnicos a trabalhar no assunto.--——----

—-Perante esta situação, o Sr. Presidente solicitou a presença nesta reunião do Dr.

Marco Filipe, gestor da Nordeste Ativo a fim de clarificar as afirmações do Sr.

Vereador Rogério Frias, uma vez que aquele não tinha explicado o que estava
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incorreto no~

---No entanto esta decisão não mereceu a concordância do Sr Vereador Rogério

Frias, frisando que o Sr. Presidente não tinha de confrontar os técnicos da Câmara

Municipal com os Vereadores.--------—------ — — —-

---Seguidamente, o Sr. Presidente da Câmara passou a palavra ao Dr. Marco Filipe,

tendo este explicado que o modelo do presente relatório era idêntico ao que era

utilizado no anterior executivo e que a lei das empresas municipais que obriga á

elaboração do documento em questão não define modelos de relatórios, apenas

refere que as empresas locais devem facultar, de forma completa e atempada, os

relatórios trimestrais de execução orçamental aos órgãos executivos e deliberativos

das respetivas entidades públicas participantes, tendo em vista o seu

acompanhamento e controlo.— —---—-----— —

---Perante a referida explicação, o Sr. Presidente questionou o Sr. Vereador Rogério

Frias se mantinha tudo o que tinha referido acerca do relatório de execução

orçamental, tendo o mesmo respondido afirmativamente. ----—----- —

---Por fim, o Sr. Presidente referiu que não compreendia a atitude do Sr. Vereador

Rogério Frias dizendo que este afirmava que algo estava errado, mas não

conseguia dizer o que era, para os técnicos ou o executivo corrigir, demonstrando

mais uma vez, ou falta de vontade de colaborar com o executivo para um bom

trabalho em prol do Nordeste, ou então proferia afirmações sem qualquer

fundamento, apenas por criticar.-—----- — — — —

---SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE NORDESTE — ISENÇÃO DO

PAGAMENTO DE TAXAS--- — —-- —---—----------- -

---Presente o oficio número trezentos e vinte, de dezoito de setembro corrente, da

Santa Casa da Misericórdia de Nordeste, solicitando a isenção do pagamento de

taxas referente à emissão de alvará de obras e da Taxa Municipal de Urbanização

(TMU), no valor de € 2.360,12 (dois mil trezentos e sessenta euros e doze cêntimos),

respeitante à obra de alteração de edifício destinado a creche. — —

—-A Câmara deliberou, por unanimidade isentar a Santa Casa da Misericórdia do

Nordeste do pagamento das referidas taxas, uma vez que este projeto envolve a

construção de uma nova valência de enorme importância para o municipio no âmbito
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da juventude e fixação de jovens casais no concelho, combatendo assim a

desertificação do Nordeste. —----—---------------- — —-—

---Antes de ser dado início á votação do presente assunto, a Sra. Vereadora Sara

Sousa comunicou que, nos termos do disposto no artigo 69°, n.° 1, alínea a) e artigo

70.° do Decreto- Lei n.° 4/2015, de 7 de janeiro se encontrava impedida de participar

no mesmo, por nele ter interesse como representante da Santa Casa da Misericórdia

de Nordeste da qual é Secretária-Geral. —--------—- —

—De seguida, a Sra. Vereadora ausentou-se da sala, conforme preceitua o artigo

55°, n.° 6 da Lei n°75/201 3, de 12 de setembro.—---------- —-------------------

---PLANO DE ATIVIDADES DOS ESPAÇOS TIC——-- —----------- —

---Presente o Plano de Atividades dos Espaços TIC deste Concelho, para o biénio

2015/2016, o qual tem como objetivo a dinamização dos mesmos junto dos

respetivos frequentadores e calendarização de todas as atividades a levar a efeito

nos cinco espaços existentes neste Concelho. —-——--------——---—--------------

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

—PUBLICAÇÃO DA DISSOLUÇÃO E ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA

GESTHIDRO II — GESTÃO DE RECURSOS HIDROENERGÉTICOS, LDA —

-—Presente a cópia do ato publicado on line no Portal da Justiça, referente ao

assunto mencionado em epígrafe. —-—-— —---

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

---DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - INFORMAÇÃOIFIXAÇÃO DA

PERCENTAGEM VARIÁVEL NO IRS— ——-——- —

---Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pela Chefe de Divisão

Administrativa e Financeira, Dra. Ana Filipe, cujo conteúdo a seguir se transcreve:—

—“Considerando que a Lei n.° 73/2013 de 3 de setembro estabelece o regime

financeiro das autarquias locais e das entendidas intermunicipais, cumpre informar a
V.Ex.aoseguinte: —---—----——--— —-—---- .—-—

---O artigo 260 deste diploma sobre a epígrafe “Participação variável no IRS”

determina que os municípios têm direito em cada ano, a uma participação variável
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até 5% no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição

territorial relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior, calculada sobre

respetiva coleta líquida das deduções previstas no n.° 1 do artigo 78.° do Código do

IRS, deduzido do montante afeto ao Índice Sintético de Desenvolvimento Regional

nos termos do n.° 2 do artigo 69.°. —---------- —---- —-------

---Mais determina que, a participação acima referida depende de deliberação, sobre

a percentagem de IRS pretendida pelo município, a qual deverá ser comunicada por

via eletrónica pela respetiva câmara municipal à AT, até 31 de dezembro, do ano

anterior àquele a que respeitam os rendimentos. — ——-- —

---A Lei n.° 73/2013 vem por sua vez, consignar, expressamente, que a ausência da

comunicação supra identificada, ou a receção da comunicação para além do prazo ai

estabelecido, equivale à falta de deliberação e à perda do direito à participação

variável por parte dos municípios. — —------- — —

---Pelo exposto, nos termos em que antecedem, este município deverá comunicar

até 31 de dezembro corrente à AT a percentagem de IRS pretendida sob pena de,

em 2016, não poderexercer este direito”. —-------— —---- — —-

----A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto na alínea b), do n.°

1 do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, propor à Assembleia

Municipal a fixação da taxa de 5% referente à participação variável deste Município

no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição

territoriaL —---—---- —--— —-- —

---DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA — INFORMAÇÃOICABIMENTO

ORÇAMENTAL PARA COLOCAÇÃO DE OCUPADOS NO PROSA----

---Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pela Chefe de Divisão

Administrativa e Financeira, Dra. Ana Filipe, cujo conteúdo a seguir se transcreve:---

---“Conforme solicitação de V. Ex.a, informo que à data atual, a autarquia não tem

cabimento orçamental que permita a colocação de mais PROSAS (Programa

Ocupacional Social para Adultos), nesta abertura de vagas que decorre até final do

mês de setembro do corrente. — —---— — —

-—Tal situação prende-se com o facto de a Direção Geral das Autarquias Locais,

ainda não ter dado resposta, aos nossos ofícios n.°s 1535/2015 e 1962, datados de
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14 de julho e 11 de setembro do corrente, respetivamente, relativamente à

solicitação da inclusão de parte do saldo de gerência do ano anterior nas receitas

correntes, para que nos seja possível aumentar as despesas correntes, sem que

desta forma seja considerado que se está a desequilibrar o orçamento.

---Assim, deparámo-nos atualmente com um grande problema, não existem valores

disponíveis no orçamento atual, que permitam o cabimento nas respetivas rubricas

da despesa, para que se possa colocar novas pessoas deste programa, na

autarquia”.— — —------------- — —-----------------—- —---

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

—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 Orçamentais —

---Foram aprovadas a l4.~ e a 10•a alterações, ao Orçamento da Despesa e às

Grandes Opções do Plano, respetivamente nos valores de € 23.400,00 (vinte e três

mil e quatrocentos euros) e € 23.000,00 (vinte e três mil euros) —--------—---------

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

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

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

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

---Operações Orçamentais - €2.085.094,24 (dois milhões oitenta e cinco mil noventa

e quatro euros e vinte e quatro cêntimos); — —--—---— —

---Operações não Orçamentais - € 84.622,82 (oitenta e quatro mil seiscentos e vinte

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

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

—E por não haver mais nada a tratar e sendo onze horas e dez minutos, foi

declarado 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,

rJL. <Çji0~~-~, Ç2ac LLL& S ftt.i..0 ~~~que a redigi e subscrevi.
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