
Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.°66

-—Aos catorze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezasseis, nesta Vila de

Nordeste, edifício dos Paços do Município e Salão Nobre da Câmara Municipal,

pelas catorze horas reuniu ordinariamente a Câmara Municipal do Concelho do

Nordeste, sob a Presidência do Sr. Carlos Alberto Medeiros Mendonça, Presidente

da Câmara, estando presentes os Srs. Vereadores Milton Borges Pacheco

Mendonça, Rogério Cabral de Frias, 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.—

-—ATA DA REUNIÃO ANTERIOR — —-———

—-Foi lida a ata da reunião ordinária realizada no dia vinte e oito de março findo, a

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

—.0 Sr. Presidente da Câmara não votou a referida ata por não ter participado na

reunião a que respeita a mesma.——--—--— — —

— ANTES DA ORDEM DO DIA —

—-0 Sr. Presidente informou que tinha participado no Encontro de Nordestenses no

Canadá, que este ano teve também a participação da Comissão Organizadora do

Encontro de Nordestense dos Estados Unidos da América, tendo dado nota da

divulgação que foi feita do nosso Concelho, do programa das Festas do Nordeste

para 2016 e do convite endereçado à comunidade emigrante, para participar nas

mesmas, bem como para visitar o Concelho. Disse ainda que tiveram também

oportunidade de fazerem esta divulgação na televisão e na rádio, através das

entrevistas que foram dadas naqueles órgãos de comunicação social.———------—-—-

——— —-—-ORDEM DO DIA—-—
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---APROVAÇÃO Dos DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO

MUNICÍPIO DO NORDESTE REFERENTES AO ANO DE 2015

---O Sr. Presidente da Câmara no uso da competência que lhe é conferida pelo

artigo 35.°, n.° 1, alínea j) da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, submeteu à

aprovação da Câmara Municipal os “Documentos de Prestação de Contas deste

Município”, relativos ao período que decorreu de um de janeiro a trinta e um de

dezembro do ano transato.

---Á exceção dos documentos a seguir enunciados, que não foram elaborados por

não existir movimentos, todos os outros elencados na Anexo 1 da Resolução do

Tribunal de Contas n.° 4/2001, publicada no Diário da República, n.° 191, de 18 de

agosto, encontram-se integralmente elaborados, estiveram presentes nesta

reunião, e ficarão devidamente arquivados, e disponíveis para consulta quando

para tal forem solicitados:

Mapa dos Subsídios obtidos;

Mapa dos Ativos de Rendimento Fixo;

Mapa dos Ativos de Rendimento Variável;

Mapas de Fundos de Maneio;

Relação de emolumentos notariais e custas de execuções fiscais.

---Verificou-se que os documentos em apreciação acusavam na Receita

Orçamental o valor de € 6.702.567,54 (seis milhões setecentos e dois mil

quinhentos e sessenta e sete euros e cinquenta e quatro cêntimos) e na Despesa

Orçamental o valor de € 5.393.404,50 (cinco milhões trezentos noventa e três mil

quatrocentos e quatro euros e cinquenta cêntimos). No que conceme aos

recebimentos das operações de tesouraria o valor apurado foi de € 282.500,67

(duzentos oitenta e dois mil quinhentos euros e sessenta e sete cêntimos) e quanto

aos pagamentos das operações de tesouraria o valor foi de €314.302,44 (trezentos

e catorze mil trezentos e dois euros e quarenta e quatro cêntimos). O saldo da

gerência anterior apresentava o montante de € 1.613.208,90 (um milhão seiscentos

e treze mil duzentos e oito euros e noventa cêntimos), sendo € 1.543.263,08 (um

milhão quinhentos quarenta e três mil duzentos sessenta e três euros e oito

cêntimos) referente à execução orçamental e € 69.945,82 (sessenta e nove mil

novecentos quarenta e cinco euros e oitenta e dois cêntimos) a operações de
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tesouraria, enquanto o saldo para a gerência seguinte é de € 1.347.307,09 (um

milhão trezentos e quarenta e sete mil trezentos e sete euros e nove cêntimos),

sendo € 1.309.163,04 (um milhão trezentos e nove mil cento e sessenta e três

euros e quatro cêntimos) refente à execução orçamental e € 38.144,05 (trinta e oito

mil cento e quarenta e quatro euros e cinco cêntimos) a operações de tesouraria.---

—-O resultado líquido positivo do exercício cifrou-se em € 439.501,64 (quatrocentos

e trinta e nove mil quinhentos e um euros e sessenta e quatro cêntimos), propõe-se

que o resultado liquido apurado para o exercício seja afeto a resultados transitados

e que em relação ao mesmo se proceda nos termos da nota 2.7.3 do POCAL,

nomeadamente ao reforço da conta 571 reservas legais no valor minino de 5% do

resultado líquido do exercício. ---------- — — ——-—--

---O Inventário de Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais e respetiva avaliação

do ano de dois mil e quinze encontra-se discriminado nos mapas próprios dos

documentos em apreciação. —--— — — — —-—

—-Nos termos do disposto artigo 77.° da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro,

acompanham ainda os documentos de prestação de contas, a certificação legal das

mesmas e o parecer emitido pelo auditor extemo.—---— — —--—

---Sobre os presentes documentos, o Sr. Presidente da Câmara, realçou o grau de

execução orçamental atingido no ano em avaliação, quer na receita, quer na

despesa que foram respetivamente de 99,87% e 80,296%, referindo que tudo isto

demonstrava a importância que este executivo atribuía à elaboração dos seus

Planos e Orçamentos e respetiva execução.----—--— —

—-Outro aspeto importante distinguido pelo Sr. Presidente da Câmara foi o

resultado liquido positivo do exercício de 2015, na importância de € 439.501,64,

valor bastante superior ao alcançado nos últimos anos e ainda o saldo para a

gerência seguinte no valor de € 1.309.163,04, montantes que serão essenciais para

os novos investimentos a realizar através do P0 2020. — ——-- —

-—Fez ainda alusão à redução das despesas com o pessoal no montante de €

110.525,51 e dos custos de despesas com as dividas de médio e longo prazo no

valor de € 134.355,92, este último resultante das negociações com a banca.

—-Acrescentou também que tem sido preocupação deste executivo camarário o

equilíbrio das contas da autarquia, onde é visível um melhoria significativa, na
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redução da divida a médio e longo prazo no valor de € 1.340.172,00 e na de curto

prazo no montante de € 3.464,14, depois de excluidos os pagamentos obrigatórios

ao FAM e os juros à firma Couto & Couto por imposição do Tribunal, não havendo

ainda a registar qualquer pagamento em atraso.

---Realçou igualmente a intervenção do executivo na área social, melhorando de

forma significativa as condições de vida dos mais fragilizados socialmente e

promovendo um concelho mais equitativo, assim como as transferências efetuadas

para as instituições locais e Juntas de Freguesia, no montante € 483.707,00, onde

se verificou um aumento substancial em relação aos anos anteriores.

---Concluída a intervenção relativa aos documentos de Prestação de Contas deste

Município, o Sr. Presidente da Câmara determinou que se passasse à sua votação,

o que se verificou, tendo a Câmara deliberado por unanimidade, o seguinte:

---1. Aprovar os Documentos de Prestação de Contas de 2015;

---2. Submeter os referidos documentos à apreciação e votação da Assembleia

Municipal, conforme determina a alínea i), do n.° 1, do artigo 33.°, e alínea 1), do n.°

2, do artigo 25°, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.

-—3. Aprovar a presente deliberação 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.

---ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES — PRINCIPAIS

ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI DO ORÇAMENTO DO ESTADO

PARA 2016

---Presente a circular número vinte e sete, de trinta de março findo, da Associação

Nacional de Municípios Portugueses enviando informação sintética das principais

alterações introduzidas pela Lei n.° 7-A12016 de trinta de março, que têm particular

incidência na atividade dos municípios.

—-A Câmara tomou conhecimento.

---AGRUPAMENTO 1300 DA PEDREIRA—AGRADECIMENTO

---Presente uma carta do Agrupamento 1300 da Pedreira, agradecendo o apoio

concedido, nomeadamente na cedência do transporte para a atividade da 3~3
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secção denominado “Raid Trilho Achadinha”, demonstrando assim da parte desta

autarquia o reconhecimento pelo movimento como entidade de utilidade pública e a

sua importância na formação e educação dos jovens da Lomba da Pedreira.

---A Câmara tomou conhecimento.

---FILARMÓNICA IMACULADA CONCEIÇÃO DA LOMBA DA FAZENDA -

AGRD E CIMENTO

---Presente o ofício datado de dez de março findo, da Filarmónica Imaculada

Conceição da Lomba da Fazenda, agradecendo reconhecidamente todo o apoio

prestado a nível da carpintaria na recuperação e beneficiação de quatro mesas que

servem de apoio a diversas atividades da filarmónica e da comunidade.

---A Câmara tomou conhecimento. —

---DJt JOÃO DE MELO — AGRADECIMENTO

---Presente uma carta datada de dezoito de março findo, do escritor e cidadão

honorário deste Concelho, Dr. João de Meio, endereçando ao coletivo camarário,

no seguimento do voto de congratulação aprovado por esta Câmara Municipal,

umas breves palavras de gratidão e de manifesta alegria pela honra da distinção

quelhefoiatribuída.

---Mais informa de que é seu dever prosseguir um trabalho de criação literária que

seja, a um tempo e do mesmo modo, uma expressão consciente da sua origem

nordestense, tendo em mente simbolizar, nos Açorianos, uma condição humana

comum a todos os Portugueses, referindo ainda que o seu contributo para a

representação cultural do nosso Povo só pode ser compreendido como expressão

modesta, e como gesto simbólico de tudo o que deve retribuir aos conterrâneos do:

Nordeste e aos seus representantes eleitos que, em várias ocasiões, o distinguiram~

com atos oficiais que excedem, sem dúvida, os méritos da obra que tendo podido

realizar.

---Finaliza transmitindo a sincera e comovida gratidão a toda a Câmara, ao mesmo

tempo formula votos de pleno sucesso no trabalho autárquico em prol dos

munícipes do Nordeste que, livre e democraticamente, os elegeram como seus
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representantes.

---A Câmara tomou conhecimento. —

---ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA

BÁSICA E SECUNDÁRIA DO NORDESTE — ELEIÇÃO DOS NOVOS CORPOS

GERENTES

---Presente o ofício número um, de vinte e cinco de março findo, da Associação de

Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica e Secundária do Nordeste,

informando a nova lista dos cornos gerentes daquela Associação para o biénio

2015-2017.

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade congratular os

novos corpos gerentes da referida Associação, esperando que consigam levar por

diante os projetos delineados, em prol de uma melhor educação no concelho e dos

seuseducandos.

---PROJETO DE REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO

ARTESANATO DO NORDESTE

---Presente o projeto de regulamento referenciado em epígrafe, o qual tem como

objeto a definição de um conjunto de regras gerais de funcionamento, utilização e

exploração do Centro Municipal de Apoio ao Artesanato do Nordeste, sito na

Ribeira dos Caldeirões, freguesia da Achada, Concelho do Nordeste, em ordem a

maximizar o seu potencial de promoção do desenvolvimento local.

---A Câmara deliberou, por unanimidade submeter a apreciação pública o projeto de

regulamento referenciado em epígrafe, para recolha de sugestões, pelo prazo de

trinta dias úteis, a contar da data de publicação no Diário da República, em

cumprimento do disposto no artigo 100.0 e 101.° do Código do Procedimento

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 4/2015 de 7 de janeiro.

—-Os interessados deverão dirigir por escrito as suas sugestões ao Presidente da

Câmara Municipal, Praça da República 9630-141 Nordeste, dentro do período atrás

referido.

---3. Aprovar a presente deliberação em minuta para efeitos de execução imediata,
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de acordo com o que dispõe o n.° 3 do artigo 57.° da Lei n.° 75/2013 de 12 de

setembro.

---PROJETO DE REGULAMENTO DO CONSELHO DESPORTIVO MUNICIPAL----

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

Técnica da Secção de Expediente, Maria de Deus Pacheco de Meio Franco, cujo

conteúdo a seguir se transcreve:

---“Na reunião ordinária desta Câmara Municipal, realizada no dia um de fevereiro

último, foi deliberado submeter a apreciação pública o Projeto de Regulamento do

Conselho Desportivo Municipal, para recolha de sugestões, pelo prazo de trinta dias

úteis, através de publicação na 2Y série do Diário da República, sem prejuízo de

outras formas de publicidade previstas na Lei, nos termos do disposto nos artigos
100.0 e 101.° do Código do Procedimento Administrativo aprovado pelo Decreto-Lei

n.°4/2015, de7de janeiro.

No dia oito do corrente mês terminou o prazo referido, sem que tivesse chegado

a estes Serviços quaisquer sugestões visando a alteração do documento ora em

apreciação.

---Assim sendo, a referida alteração encontra-se em condições de ser aprovada

pela Câmara Municipal e, posteriormente pela Assembleia Municipal.

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade submeter o referido

regulamento à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do disposto na

alínea b), do n.° 1 do artigo 25.° e alínea ccc) do n.° 1 do artigo 33.°, ambos da Lei

n.° 75/2013, de 12 de setembro.

---3. Aprovar a presente deliberação 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.

---NORMAS DE PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO DE MARCHAS DE SÃO JOÃO

---Presente o documento referenciado em epígrafe, o qual estabelece as normas de

participação no concurso em referência, que terá lugar na Vila do Nordeste em dia

e hora a definir.

---A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar o referido documento.
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---CONCURSO PÚBLICO PARA CESSÃO DA EXPLORAÇÃO DE UM SNACK

BAR E DE UM APARTAMENTO TURISTICO SITOS NA RIBEIRA DOS

CALDEIRÕES — RELATÓRIO FINAL

---Presente o Relatório Final do concurso designado em epígrafe, elaborado pelo

respetivo júri.

—-A Câmara após ter apreciado o presente Relatório, deliberou por unanimidade, o

seguinte:

---1. Concordar com o referido Relatório;

---2. Adjudicar à concorrente Clouds Sailors — Alojamento Turístico Unipessoal, Lda,

pelo período de três anos, a cessão da exploração do Snack e de um Apartamento

Turísticos sitos na Ribeira dos Caldeirões, freguesia da Achada em conformidade

com as condições estabelecidas no Programa de Concurso e no Caderno de

Encargos, mediante o pagamento de uma mensalidade de €406,00 (quatrocentos e

seis euros) para o período de março a outubro e € 304,50 (trezentos e quatro euros

e cinquenta cêntimos) para o período de novembro a fevereiro;

---3. Notificar a adjudicatária para apresentar os seguintes documentos:

---a) Certidões comprovativas de que não se encontra em nenhuma das situações

referidas nas alíneas b), d), e) e i) do Anexo II do Programa do Procedimento;

---b) Seguro multirriscos comércio conforme determina o artigo 10.° do Caderno de

Encargos, cujo beneficiário final será o Município do Nordeste;

—-c) Caução para garantir o bom e pontual cumprimento do contrato no valor de €

1.218,00 (mil duzentos e dezoito euros) equivalente ao pagamento de três

mensalidades da cessão.

---3. Aprovar a presente deliberação 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.

---RELATÓRIO DO ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO

---Presente o Relatório referenciado em epígrafe, elaborado nos termos do disposto

no artigo 10.°, da Lei n.° 24/98, de 26 de maio, que aprova o Estatuto do Direito de

Oposição, o qual foi submetido a audiência prévia dos titulares do direito de

oposição, nos termos do n.° 2 do mencionado artigo.
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---A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade, remeter o

documento em apreço à Assembleia Municipal.------- —

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

---Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia oito de abril corrente,

tendo a Câmara tomado conhecimento que o saldo disponível era:

---Operações Orçamentais - € 1.749.279,22 (um milhão setecentos quarenta e nove

mil duzentos setenta e nove euros e vinte e dois cêntimos);--—-— —

---Operações não Orçamentais - € 65.322,89 (cinquenta e cinco mil trezentos vinte

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

---E por não haver mais nada a tratar e sendo dezasseis horas e trinta 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, frt..wu~e.
cQ-a_-~ QaxkuA £ que a redigi e subscrevi.——--

N~n~ ctZ~a~2axC cJL /)uI»1~
Jti
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