CAMARA MUNICIPAL DOS MOSTEIROS

ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CMM

Aos Vinte e quatro dias do mês de Abril do ano dois mil e dezassete, com início a partir
das 11H00, no Gabinete do Senhor Presidente, a Câmara Municipal dos Mosteiros
reuniu-se em sessão ordinária, a 7ª sessão do Mandato. Nessa sessão, foram
presentes, o Presidente, Carlos Fernandinho Teixeira, os Vereadores (efetivos), Jaime
Monteiro, Pedro Teixeira e Fábio Vieira. Estivera ainda presente, os vereadores
(suplentes), Alexandra R. Pires, Edson Martins e o Secretário Municipal, Avelino
Rodrigues Gomes, foi registada por motivo justificada a ausência do vereador;
Domingos Vaz.
Depois de aprovada a agenda dos trabalhos, a sessão foi iniciada e foram tratados os
seguintes pontos:

1 – INFORMAÇÕES DOS VEREADORES
O Vereador Jaime Monteiro usou da palavra, disse que recebeu uma delegação do
MAA, acompanhado de um consultor da FAO, visitaram as obras hidráulicas do MAA
sediados no Município bem como as que estão a ser construídas, nomeadamente o
sistema de automatização dos furos e uma estação elevatória na localidade de
Mosteiros Trás, visitaram também os terrenos no sítio de ponta lapa disponibilizados
pela Câmara Municipal ao grupo de jovens para o fomento de horticultura.
Continuando, disse que os problemas do funcionamento do serviço da alfândega dos
Mosteiros foram em parte ultrapassados com a vinda de dois delegados de S.Filipe. A
terminar informou que recorreu a um mecânico particular para reparar uma avaria na
viatura do presidente da Câmara Municipal.
De seguida, usou da palavra o vereador Pedro Teixeira, disse que na 5ª feira, recebeu
no gabinete uma delegação da União Europeia, acompanhada de dois consultores
nacionais, com o intuito de retomar o funcionamento do projeto (CERP) que se
encontre parado desde o ano passado. Prosseguindo, disse que os levantamentos
socioeconómico dos munícipes selecionados para o projeto de requalificação do bairro
(Murro) já se encontre concluída e falta apenas completar o processo as matrizes
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prediais dos proprietários. Disse ainda que a coordenadora do projeto (arquitecta Elga)
vai estar no município em breve para analisar o dossier. Por ultimo, informou que
esteve em representação do senhor presidente da Câmara Municipal no ato de
comemoração do dia do professor.
Em seguida, usou da palavra o assessor para área da comunicação, Nelson Pires,
questiona o coletivo camarário os seguintes assuntos: a) a demora de fixação do painel
publicitário no polivalente “João de Joia” relembrou os presentes que o material se
encontra na Câmara Municipal há um ano. b) Levantou a velha questão da atualização
do (site), disse que o atual figurino (do site) precisa ser trabalhado e melhorado. Por
último, disse que as visitas das delegações e outras entidades deviam ser programadas
com antecedência a fim de ter a devida divulgação na comunicação social.
De seguida, usou da palavra o vereador Fábio Vieira informando que a CMM realizou,
entre 27 a 30 de março do corrente, em parceria com a IGAE, a primeira fase de uma
ação de formação em fiscalização económica municipal, na qual participaram os fiscais
dos três municípios do Fogo, a delegacia de saúde dos Mosteiros e agentes da Policia
Nacional. Continuando, disse que Participou nos dias 6 e 7 de abril de 2017, em Santa
Catarina do Fogo, numa ação de formação dirigida aos eleitos municipais, com o Dr.
Carlos Burgo, disse ainda que a CMM realizou no passado dia 11 de abril do corrente
ano, pelas 10:00, no salão nobre da Câmara Municipal, um encontro com os
vendedores ambulantes, com o objetivo de partilhar algumas informações sobre a
venda ambulante no município, bem como auscultar quais as suas principais
preocupações.
No âmbito da preparação da Iª feira municipal do ensino superior e das profissões,
realizou no passado dia 18 de abril, uma visita à escola secundária dos Mosteiros, no
sentido de avaliar as condições do espaço onde irá decorrer as atividades; Teve no
passado dia 20 de abril, um encontro com o inspetor da ARFA, Dr. Edson Santos e a
Técnica do MAA, Dra. Eunice Gonçalves sobre a inspeção aos estabelecimentos do
comércio a retalho, padarias, pequenas indústrias de transformação e restaurantes;
Preparou uma ficha de projeto que foi submetida ao Ministério da Economia e
Emprego, para financiamento no quadro do Fundo do Turismo.
O Presidente, tomou a palavra, agradeceu os vereadores as informações prestadas e
a título de comentário, disse que a CMM, vai continuar com o arrendamento do
terreno na ponta lapa para apoiar os jovens no fomento da horticultura e o MAA vai
apoiar com os kits de irrigação. Em relação ao funcionamento do serviço da alfândega
o edil avançou que irá falar com o tutelar do serviço, o ministro, Olavo Correia.
3.1 Distribuição das tarefas à vereação para a sessão ordinária da Assembleia
Municipal:
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A Assembleia Municipal vai reunir no dia 28 do corrente mês, para a apreciar a conta
gerência a discussão e aprovação do relatório de atividades ano económico 2016, bem
como outros assuntos agendados, como sejam: Ratificação da deliberação que fixa o
número dos vereadores profissionais; aprovação dos regulamentos do funcionamento
de praça de táxi e de viaturas de transporte coletivo. Assim sendo, o presidente
delegou a responsabilidade de apresentação dos instrumentos acima citado aos
seguintes vereadores:
Relatório de Atividades e Proposta de ratificação da deliberação que fixa o número dos
vereadores profissionais – Presidente Carlos Fernandinho Teixeira;
Conta Gerência – Vereador Pedro Teixeira;
Regulamento de fixação da praça de táxi e dos transportes coletivos – Vereador Jaime
Monteiro.
3.2 Visita da Delegação de Lanzarote – Apreciação e aprovação do programa.
No âmbito de uma deslocação dos presidentes das câmaras municipais do Fogo á ilha
de Lanzarote na Canarias no passado mês de Fevereiro, ficou assente o compromisso
de uma delegação dos municípios de Lanzarote a visitar a ilha do Fogo para a firmação
de um protocolo de cooperação com os municípios do Fogo e em particular entre a
CMM e o Município de Haría. Assim sendo, a Vereação, após uma reunião entre os
presidentes das câmaras Municipais do Fogo, decidiu aprovar um programa conjunta,
conforme o documento em anexo.
3.4 Apreciação do Balancete Financeiro 1º trimestre ano 2017.
Neste ponto de agenda dos trabalhos, o presidente da Câmara Municipal incumbiu o
secretário municipal a apresentação do balancete financeiro do 1º trimestre.
Durante a apresentação foram destacados os seguintes:
Receitas
A arrecadação das receitas, durante o 1º trimestre do ano, cifrou em; 38.790.932$00,
(Trinta e oito milhões, setecentos e noventa mil e novecentos e trinta e dois escudos),
20% do montante global orçamentada, distribuídas nas seguintes categorias:
Receitas Correntes: Foi arrecadada o montante de; 26.011.894$00, ou seja 22% do
montante global prevista para esta categoria de receitas, foi destacada algumas
rubricas em que a arrecadação é satisfatória e algumas também em que a arrecadação
não acompanhou a média do trimestre.
Receitas de Capital: Para este capítulo de receitas, foi arrecadada o montante de
12.779.038$00, ou seja 16.7% da previsão. Verificou-se que as transferências de
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capital, concretamente os recursos provenientes dos contratos programas ainda são
incipientes.
Despesas:
No capitulo das despesas, foram utilizadas o montante de; 23.844.208$00, ou seja 26%
do montante global para o pagamento das despesas de funcionamento e
11.871.417$00, 15.4% do montante global para o pagamento das despesas de
investimentos. Entretanto verificou-se que há necessidade de imprimir maior
disciplina na utilização de dotação nalgumas rubricas nomeadamente; deslocações e
estadas, evacuações e entre outras.
Posto isso, os vereadores fizeram uso da palavra, foram unanimes que a execução
orçamental relativo ao primeiro trimestre do corrente ano é satisfatório mas deixaram
algumas recomendações como sejam: Recuperação das dívidas do IUP e do consumo
de energia na zona norte do município; maior acutilância na cobrança das taxas; e
maior disciplina na realização das despesas de funcionamento.
O Presidente tomou a palavra, regozijou com o nível da execução orçamental,
corrobora com as opiniões dos vereadores, enfatizou a necessidade de um maior
controle nas despesas de funcionamento e uma maior acutilância na cobrança das
receitas.
3.5 Apreciação e aprovação do programa e o orçamento para a 1ª feira Municipal do
Ensino Superior:
O Vereador, Fábio Vieira, que responde pelo pelouro do ensino superior, apresentou
a proposta da realização da 1ª feira do ensino superior no município, destacando os
seguintes assuntos que serão apresentados pelos quadros expert das universidades
em cabo Verde, nomeadamente a UNICV, a UNIMINDELO e JEAN PIAGET; como sejam:
Oportunidade de financiamento do ensino superior; Oportunidade de formação
superior, custos e mecanismo de acesso; Oportunidade de formação nos Estados
Unidos de América e Brasil; as redes sociais e as vulnerabilidades dos dados pessoais.
Para a materialização do programa apresentou um orçamento no montante de
20.000$00.
O presidente usou da apalavra, congratulou com a iniciativa em trazer para o município
um evento deste gabarito. Em relação ao orçamento apresentado, entende que o
custo se encontra dentro das capacidades financeiras da tesouraria municipal.
3.6 Balanço da comemoração “Março, mês da Mulher”.
O Vereador Pedro Teixeira, responsável pelo pelouro da ação social, apresentou o
balanço das atividades desenvolvidas no âmbito do programa da comemoração do
mês de Março, mês da Mulher, dizendo que as ações programadas foram cumpridas,
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pese embora a pouca adesão das pessoas em algumas atividades. Entretanto destacou
a palestra alusiva à data realizada no auditório municipal que contou com a presença
de um número satisfatório de mulheres. Posto isso, o presidente tomou a palavra,
parabenizou o vereador pelas atividades desenvolvida, prometeu que para o próximo
ano a CMM vai descentralizar as atividades nas localidades.
3.7 Discussão e Aprovação das propostas de reabilitação de moradias e atribuição de
apoios sociais; objetos de contrato programa a ser assinada com o MFIS.
Entre a Câmara Municipal dos Mosteiros e o Ministério da Família e Inclusão Social vai
ser assinado um contrato programa no montante de 1.900.000$00, (um milhão e
novecentos mil escudos), destinado à reabilitação de habitação das famílias
carenciadas e para outros apoios sociais. Assim sendo, o vereador, Pedro Teixeira,
responsável pelo pelouro da Ação social, apresentou uma proposta de (4) chefes de
família cujas habitações carecem de uma intervenção para ser contemplada no projeto
no montante global de 905.370$00 (novecentos e cinco mil e trezentos setenta
escudos) bem como um outro orçamento no montante de 995.000$00, (novecentos e
noventa e cinco escudos) para apoio sociais nas aquisições de lentes, atividades
geradoras de rendimentos; exames clínicos; consultas de especialidades. O Executivo
Após uma análise detalhada sobre a proposta apresentada, decidiu no sentido de
aprovar o documento conforme o apresentado.

7. Decisões e Deliberações;
1- Recomenda uma maior acutilância na cobrança das receitas municipais e cobrança
das dívidas do IUP e do consumo de energia elétrica;
2- Considera satisfatório o nível da execução do orçamento municipal, durante o 1º
Trimestre do Ano.
2- Congratula com o nível da execução do programa “Março, Mês da Mulher”;
3- Aprova a proposta da lista dos beneficiados para o programa de reabilitação das
moradias;
4- Aprova o programa e o orçamento da 1ª feira municipal do ensino superior;
5- Incumbi o vereador Pedro Teixeira para fazer o arrolamento dos prédios do estado,
que serão passadas para o domínio público municipal;
6- Recomenda o envio de uma nota de pesar a Associação FINABRAVA em Portugal
pelo desaparecimento físico do então presidente, José Aires.
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Esgotados os pontos da agenda, deu-se por encerrada a sessão, quando eram
aproximadamente 18 horas e lavrou-se a presente ata que é devidamente assinada
pelo Presidente, por todos os Vereadores presentes e pelo Secretário da reunião que
a redigiu.
Gabinete do Presidente, 24 de Abril de 2017
Aprovado em _____/_____________/2017
A Câmara Municipal
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
O Secretário da reunião

__________________________________
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