CAMARA MUNICIPAL DOS MOSTEIROS

ATA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CMM

Aos oito dias do mês de Junho do ano dois mil e dezassete, com início a partir das
9H30, no Gabinete do Senhor Presidente, a Câmara Municipal dos Mosteiros reuniuse em sessão ordinária, a 10ª sessão do Mandato. Nessa sessão, foram presentes, o
Presidente, Carlos Fernandinho Teixeira, os Vereadores (efetivos), Jaime Monteiro,
Domingos Vaz e Fábio Vieira. Estivera ainda presente, os vereadores (suplentes, Edson
Martins, Mamadú Camará, Alexandra Pires, o assessor para área da comunicação e
imagem, Nelson Pires e o Secretário Municipal, Avelino Rodrigues Gomes. Por motivo
justificado registou a ausência do vereador, Pedro Teixeira.
Depois de aprovada a agenda dos trabalhos, a sessão foi iniciada e foram tratados os
seguintes pontos:

1 – INFORMAÇÕES DOS VEREADORES
Usou da palavra o vereador, Fábio Vieira, disse que no passado dia 19 de maio de 2017,
na sala de reuniões da Câmara Municipal, teve um encontro com o pessoal do Projeto
FATA, Dra. Carla Cossu, Dra. Leonora Migno que é responsável pelos projetos da Cospe
na América do Sul e em Cabo Verde e Samara Dionis, a coordenadora local do projeto.
Prosseguindo, disse que a CMM, promoveu nos dias 19 e 20 de maio do corrente ano,
em parceria com a Associação Comunitária de Atalaia, uma ação de formação de Dj,
que decorreu no auditório municipal Pedro Pires e que contou com a participação de
uma dezena e meia de jovens. Informou que no passado dia 29 de maio de 2017, no
Centro de Emprego e Formação Profissional Fogo e Brava, em São Filipe, o acordo de
parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, para a operacionalização
das medidas ativas de emprego no âmbito da implementação do subsídio de
desemprego em Cabo Verde. Por último, disse que recebeu no passado dia 2 de junho
de 2017 três membros da Associação Comunitária de Mosteiros-Trás, que está a
executar as obras de reabilitação da casa da Sra. Ana, solicitando apoio da Câmara
Municipal para colocação do teto. De acordo com os dados apresentados, precisam de
1

70/80 sacos de cimento e cerca de 135 fios de ferro, sendo 115 fios de ferro de 8 e 20
fios de ferro de 10.
De seguida usou da palavra o vereador, Jaime Monteiro, disse que participou entre os
dias 29 de Maio a 01 de Junho, numa ação de formação sobre “Orçamentos por
Resultados” dirigida aos eleitos locais e técnicos municipais, promovida pela
Associação Nacional dos Municípios e a Direção Geral de Administração Local.
Continuando, informou que está a trabalhar num plano de proteção civil para a época
das chuvas que se avizinha. Por último, disse que o empresário, Marcelo, solicita á
Câmara Municipal, apoio de uma viatura para o transporte de materiais de som para a
Ilha da Brava.
Em seguida, usou da palavra o vereador, Domingos Vaz, informou que está a decorrer
no município as atividades para a 5ª gala municipal da criança. Prosseguindo, disse que
recebeu no gabinete um jovem da localidade de Pai António, de nome “Gelson de
Chalana” reiterando a disponibilidade para gerir o polivalente de Pai António. Por
ultimo, avançou que enviou uma nota á Câmara Municipal do Entroncamento,
solicitando os documentos necessários para o pedido de visto ao artista Buguim
Martins que irá participar nas festas do Município de Entroncamento.
De seguida, o Presidente tomou a palavra, a título de comentário, disse que devido a
dificuldades no abastecimento das obras, não será possível apoiar o empresário
Marcelo com uma viatura para o transporte de materiais para a Ilha da Brava, contudo
a CMM, está aberta a conceder outros tipos de apoio para o efeito.
A titulo de informação, disse que no dia 28 a 31 de Maio, fez uma visita à capital do
País e estabeleceu contatos com diversos membros do Governo nomeadamente
Ministro da Cultura e industria criativa, Ministro da educação e inclusão social,
Ministro da Finanças e Planeamento. Teve também encontro com o Diretor Geral do
Desporto, o Presidente de Bolsa de valores. Com o Ministro da cultura, falou sobre o
museu do café, do Festival do café, das festas do Município e dos apoios possíveis. Para
o festival está fora de questão para este ano mas ficou com ideia se apresentarmos
uma proposta concreta para o aluguel do palco, podemos obter apoio dele. Quanto a
museu disse-nos que podemos conjuntamente apresentar um projeto, discutir com os
proprietários de Monte Queimado e fazer uma boa montagem para procurar recursos
para o museu do café. Com a Senhora Ministra da Educação e Inclusão Social,
possibilidade de fazer contrato programa para o polivalente de Mosteiros trás e sala
de recursos e educação especial. Falou que não vão precisar do espaço da antiga escola
secundária ela sugeriu que vai comunicar ao Senhor Ministro das Finanças para que
ele despache a favor da Câmara Municipal dos mosteiros. Com o Ministro das Finanças
e Planeamento, falou das propriedades do estado, da antiga instalação da escola
secundária. Quanto aos terrenos do estado pediu-nos um levantamento topográfico
para agir de conformidade. Com o presidente de Bolsa valores, temos possibilidade de
fazer a alavancagem financeira dos recursos existentes no tesouro para a CMM e fazer
uma antecipação mediante aval do ministro das Finanças. Temos aproximadamente
2

cerca 12.380.000$00 do Fundo do ambiente que podemos levantar este valor em bolsa
de Valores. Com o Senhor Diretor Geral do Desporto, Dr Anildo Santos, conversamos
sobre os campos por relvar nomeadamente Ribeira do Ilhéu, Fonte Curral e Murro.
Também da manutenção do estádio Municipal. Pra este ano segundo o Diretor as
verbas que são poucas estão alocadas aos pedidos feitos. Que no então para
apresentarmos Projetos que irão comparticipar no ano econômico 2018. Disse que
Recebeu também o administrador do BCA que manifestou interesse de em vez de
alavancarmos os recursos em bolsa de valores que façamos isso junto da banca. Por
último, disse que foi convidado a participar as festividades do Município de
Entroncamento de 16 a 24 de Junho, não estando a ver muitos recursos, apesar de eu
ter confirmado, entendemos caso a vereação entender declinaremos deste convite
explicando por questões financeira não podemos participar.
2.2 Apreciação e Aprovação das Atas das reuniões.
Foram aprovadas as atas em atraso, números, 5, 6, 7, 8,9.
2.3 Ratificação das decisões tomadas pelo senhor Presidente, no intervalo das
reuniões, ao abrigo do artigo 98º, ponto 3 da lei nº134/IV/95, de 03 de Julho.
Neste ponto, foi aprovada a decisão de isentar o pagamento das taxas na emissão de
certidão matricial, planta de localização para efeito de ligação de energia e água, aos
munícipes manifestamente carenciados das localidades de Atalaia, Rª Ilhéu e Rocha
Fora.
3.1 Análise das propostas da colocação dos alumínios
Plasmado no princípio de boa gestão das coisas públicas e firmado no princípio da
transparência e rigor, a Câmara Municipal dos Mosteiros, tinha convidado 04 empresas
especializado nos trabalhos de alumínios para apresentarem as propostas de
colocação de portas, varanda, janelas no polivalente João de Joia de acordo com o
projeto de arquitetura em execução. Assim sendo, foi dada a entrada de (3) propostas
com as seguintes condições:
1- Alumínios Alves Serralharia Sociedade Unipessoal Lda – 2.131.470$00
2- Firma Ramos e Barros – 2.560.748$00 (com material inox) e 2.452.300$00 (sem
inox) - com possibilidade de desconto.
3- Cavatem Lda – 3.641.659$00 (com material inox) e 3.524.750$00 (sem inox)
O executivo após um amplo debate sobre o assunto, decidiu aprovar a proposta da
Firma Ramos e Barros, por ter apresentado uma proposta financeiramente vantajosa
e por ser uma empresa sediada na Ilha do Fogo o que possibilita as partes no
acompanhamento e fiscalização dos trabalhos.
4- Definição do programa definitivo das festas do município 2017.
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Neste ponto de agenda, o vereador Domingos Vaz, tomou a palavra, disse que os
artistas e grupos selecionados para as festividades do dia do Município na última
reunião camarária, já confirmaram a disponibilidade em participar nas festas e neste
momento está a negociar o cachet apresentados. São eles; Gil Semdo, Zé Delado,
Grace Evora, Tabanka Djaz, Ligemea, Nelson Jr e Vargas.
Em relação a parte desportiva, foi decidido convidar as equipas de Cutelinho Futebol
Club, Nó Pintcha Futebol Clube, uma equipa de Santa Cruz e a equipa de Mosteiros FM
dos Estados Unidos.
Foi ainda decidido a realização de um torneio de velhas gloria, entre as equipas de
Mosteiros, Santa Catariana, São Filipe e uma equipa da Praia liderada pelo senhor
Montrond. Ainda neste ponto, o vereador Domingos Vaz, adiantou que para este ano
será realizada um torneio de futsal feminino e de entre serviços nos diversos
polivalentes do município como forma de levar a festa a outras localidades do
município, disse ainda que os jogos de mesa serão realizados nas localidades nos dias
que irão ser realizadas os jogos de futsal. Por último, disse que está a trabalhar na
possibilidade da realização da atividade “ todo mundo canta” no quadro das festas do
Município e realização de uma feira “Made in Mosteiros”.
Os vereadores, ao fazerem uso da palavra, disseram que as ideias avançadas são
louváveis e que a Câmara Municipal, deverá apresentar alguma inovação nas festas,
regozijaram com a proposta da descentralização das atividades nas localidades.
O assessor para a comunicação e imagem, Nelson Pires, usou da palavra, propõe a
abertura da festa em moldes diferentes do que tem sido a prática, avançou a ideia de
desfile de viaturas com distribuição de programas nas localidades e também propõe
uma forma diferente de fazer encontro de emigrantes e que seja mais interativo.
O Presidente, usou da palavra, disse que a grande inovação da festa para este ano,
será a inauguração de um novo espaço para o evento, sendo assim as atividades terão
de acudir as expectativas que vão se criando dia a dia. Em relação as propostas
apresentadas pelos artistas, o edil entende que são boas e que a Câmara municipal,
vai trabalhar para materializa-lo com um custo mais baixo possível.
5- Discussão sobre Djarfogo na Merca
No âmbito do reforço dos laços culturais e de amizades com a comunidade emigrada
nos Estados Unidos de América, as Câmaras Municipais da Ilha do Fogo e várias
associações de caboverdianos residentes nos estados unidos de América, tenham
acordado entre si a realização de vários eventos de índole cultural, desportivo, politico,
económico, como forma de potencializar o destino turístico da Ilha do Fogo nos
Estados Unidos de América. Assim sendo, a Câmara Municipal dos Mosteiros, a maior
protagonista desta iniciativa, analisou nesta magna sessão este assunto “Djarfogo na
Marca”, tendo decidido no sentido de aprimorar e consensualizar com outras Câmaras
Municipais da Ilha a nossa participação no evento.
6- Diversos
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6.1 Análise do Processo disciplinar Pendente
O coletivo, analisou o relatório do instrutor sobre o processo disciplinar recaído contra
o agente, Manuel António Lopes Monteiro, tendo decidido:
Concordar com a acusação apresentada pelo instrutor do processo e aplicar a pena de
multa relativo a (10) dez dias de salários, com efeito a partir do mês de Junho/17.
6.2 Análise da Proposta para a Contratualização de um técnico de Agricultura.
O Senhor Presidente usou da palavra neste ponto da agenda, disse que de acordo com
o programa de governação municipal aprovada pela Câmara Municipal e apreciada
pela Assembleia Municipal, a agricultura é a atividade que mereceu o maior destaque
e foi consensual entre os eleitos municipais que ela poderá ser a maior atividade
económica no município e consequentemente a maior sector de empregabilidade.
Estribado nessas referências, apresentou ao elenco camarário uma proposta de
contratualização por um período de (6) meses de um técnico formado na agricultura
de nome; Domingos Eduardo Tavares, para apoiar a Câmara Municipal na
implementação da sua política de incremento e desenvolvimento das técnicas
agrícolas no município. Os vereadores fizeram uso da palavra para concordar com a
proposta apresentada.
7. Decisões e Deliberações;
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Marca um encontro com os beneficiários ligados ao projeto do fomento a
horticultura.
Considera como cabeças de cartaz os agrupamentos: Tanbanca Djaz; Gil
Semedo; Zé Delgado; Grace Évora; Lejemea.
Aceita a proposta do Vargas e Nelson e Desenvolver a possibilidade no
quadro da parceria entre as câmaras do Fogo e no quadro das atividades
que poderão ser desenvolvidas " DjarFogo na Merca", trazer o Grupo
Gerason com resultados da noite de Gala a ser desenvolvida em Brockton;
Aprova a lista das atividades propostas pelo Vereador da Cultura a serem
desenvolvidas durante as festas do Município, com alguns acréscimos
apresentados pelo coletivo nomeadamente atividades como Jornada
agrícola com temas de desenvolvimento econômico; sessão especial da
Assembleia Municipal;
Aprova a propostas de colocação de alumínios no Polivalente João di Joia,
apresentada pela Firma Ramos & Barros no valor global de 2,059.932$00;
Contratualizar o técnico Domingos Eduardo Brandão por um período de
(6) meses para trabalhar na Câmara Municipal, no apoio ao
desenvolvimento da agricultura no Município;
Analisando o processo disciplinar recaído nos autos do Processo
Disciplinar, mandado instaurar contra Manuel António Monteiro Lopes,
considerando culpado pela ameaça e desobediência ao superior
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hierárquico foi deliberado aplicar uma multa correspondente a dez dias
de trabalho que deverá ser cumprido durante o mês de junho em curso.
Esgotados os pontos da agenda, deu-se por encerrada a sessão, quando eram
aproximadamente 12 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 aos 08 de Junho 2017
Aprovado em _____/_____________/2017
A Câmara Municipal
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
O Secretário da reunião

__________________________________
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