CAMARA MUNICIPAL DOS MOSTEIROS

ATA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CMM

Aos Vinte e dois dias do mês de Agosto do ano dois mil e dezassete, com início a partir
das 9H45, no Gabinete do Senhor Presidente, a Câmara Municipal dos Mosteiros
reuniu-se em sessão ordinária, a 15ª sessão do Mandato. Nessa sessão, foram
presentes, o Presidente, Carlos Fernandinho Teixeira, os Vereadores (efetivos),
Domingos Vaz, Fábio Vieira, Jaime Monteiro, Pedro Teixeira. Estiveram ainda
presentes, os vereadores (suplentes, Maria Veiga, Mamadu Camará, o assessor do
Gabinete do Presidente, Nelson Pires e o Secretário Municipal, Avelino Rodrigues
Gomes.

1 – INFORMAÇÕES DOS VEREADORES
O vereador Domingos Vaz, o primeiro a usar da palavra, informou que as monitoras
de todos os jardins infantis estão no terreno a fazer levantamento dos dados das
crianças para o pré-escolar, adiantou que a localidade de Atalaia até o momento
apenas contou com a inscrição de 08 crianças e caso permanecer este número o jardim
daquela localidade poderá não funcionar neste ano letivo.
De seguida, usou da palavra o vereador Pedro Teixeira, disse que recebeu (18) novos
cartões de pensionistas da (PSM) e em breve fará a entrega aos destinatários,
seguidamente, informou que participou num encontro com a Delegada de Saúde dos
Mosteiros tendo manifestada o interesse em estabelecer uma parceria com a CMM,
no melhoramento da saúde publica no município, ficou assente no encontro a
necessidade da reativação da comissão municipal da saúde e registou ainda a
preocupação da delegada sobre a falta de energia e água no (USB) da localidade de
Feijoal.
2.2 Apreciação e Aprovação das Atas das reuniões.
Devido ao atraso na distribuição da acta nº14, não foi possível a sua aprovação.
2.3 Ratificação de 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.
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Não houve decisão tomada no intervalo da reunião merecedora de ratificação.
3.1 – Preparação do arranque das obras no âmbito do projeto PRAA.
No âmbito de um contrato programa assinada com o Ministério de inclusão Social que
consiste na reabilitação de algumas habitações na localidade de Murro, o executivo
analisou nesta sessão, a modalidade da execução da obra e tendo decidido no sentido
de adjudicar a mão-de-obra aos pedreiros daquela localidade e ficando a CMM,
encarregue no fornecimento de materiais, os trabalhos serão acompanhadas pelo
gabinete técnico municipal sob supervisão do vereador, Pedro Teixeira.
3.2 Análise do protocolo a ser assinado com o Provedor da Justiça.
O coletivo analisou os meandros de um protocolo a ser afirmado com o provedor da
justiça que se consubstancia nos seguintes; Facilitar o acesso dos cidadãos ao Provedor
de Justiça como órgão de defesa e promoção dos direitos, liberdades, garantias e
interesses legítimos dos mesmos. Assegurar, através de meios informais e gratuitos, a
justiça e a legalidade do exercício dos poderes públicos.
O coletivo após uma análise detalhada do documento, decidiu no sentido de aprovar
o protocolo e autorizou o presidente da CMM para a sua assinatura.
5.1 Balanço das Festas do Município 2017.
Os vereadores ao fazer uso da palavra, convergiram da opinião que em termos global
a festa decorreu num clima de civismo e de muita participação. Analisaram de uma
forma crítica algumas atividades programadas, tais como; a realização da feira
agropecuária e o concurso Miss Mosteiros, o executivo, reconhecendo algumas falhas
nos moldes em que foi negociado o protocolo com o grupo organizador. Entendem
que a organização estava mais interessada no lucro em detrimento da performance do
evento e este ano houve um decréscimo acentuado do nível da realização do MISS em
relação aos anos anteriores.
Relativamente aos bailes programados, os vereadores apontaram os
constrangimentos verificados, nomeadamente falhas nos transportes e alojamentos,
atrasos para o início dos shows, etc.
Em relação ao especto financeiro, o secretário municipal avançou que as receitas
foram no montante de; 4.465.100$00, arrecadas nas seguintes atividades; Futebol35.100$00, Baile – 2.410.000$00, Renda das lojas- 520.000$00, Patrocínios –
1.500.000$00. Em relação às despesas contabilizadas até o momento cifra em;
7.456.311$00.
O Vereador, Domingos Vaz, presidente da comissão da festa, usou da palavra, disse,
que devido aos parcos recursos financeiros e humanos não era previsível não haver
constrangimentos. Em relação às atividades, disse que a CMM deverá nos próximos
anos ponderar bem quais as atividades a programar.
Posto isso, o presidente usou da palavra, disse que o balanço da festa é positivo, pese
embora alguns constrangimentos verificados, é da opinião que o novo espaço trouxe
mais brilho á festa e que a pressão para conclusão da obra teve algum reflexo no bom
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andamento das atividades. Disse que os emigrantes ficaram satisfeitos com a festa e
para o próximo ano as falhas verificadas serão dissipadas, corrobora com a opinião do
vereador, Fábio Vieira no sentido de dar maior atenção ao festival da Praia Lantcha,
entende que os grupos colocados no festival não satisfaz as espectativas do público.
6.1 Discussão da modalidade do arrendamento das lojas na érea comercial do
Polivalente “João de Joia”.
O executivo analisou neste ponto da agenda dos trabalhos as melhores modalidades
de funcionamento e gestão das lojas do polivalente “João de Joia” e após um amplo
debate sobre o assunto, decidiram os seguintes:
Distribuir as (20) lojas nas diferentes áreas de negócios e fixar a renda mensal a saber:
Bar (5) – 8.000$00
Serviços (3) – 8.000$00
Salão de Beleza (2) – 5.000$00
Artes (1) - 3.000$00
Boutiques (2) – 8.000$00
Produtos Eletrónicos (1) – 5.000$00
Papelaria (1) – 5.000$00
Barbearia (1) – 5.000$00
Lanchonete/café (1) – 5.000$00
Gelataria (1) – 5.000$00
Peças Auto (2) – 10.000$00
Ficou ainda decidido que os interessados terão que apresentar o pedido até o dia 07
de Setembro e foi incumbido o vereador Fábio Vieira, para apresentar na próxima
reunião um regulamento do funcionamento das lojas bem como os critérios de seleção
dos candidatos ao arrendamento.
Diversos
Neste ponto da agenda, o presidente anunciou que vai contratar a professora
vereadora suplente, Maria Veiga, para em regime de prestação de serviço, ocupar o
cargo de diretor do gabinete do presidente e a profissionalização a tempo inteiro do
vereador, Domingos Vaz e incumbiu o vereador, Pedro Teixeira, para providenciar as
démarches necessárias junto ao Ministério da Educação para a efetivação das funções.

4. Decisões e Deliberações;
1- Congratular com o nível das festividades do Município dos Mosteiros;
1. Autorizar o início das obras de calcetamento do troço de estrada de Cutelo Alto e
continuação das alvenarias em Boca Curral, bem como São Miguel;
2. Agendar um encontro com funcionários para o balanço das festividades
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3. Fixar o dia 15 de Setembro, data findo do fornecimento de energia a Zona Norte
do Município e negociar com o atual motorista forma da sua permanência como
funcionário;
4. Mandar publicitar o anúncio das disponibilidades de aluguer das lojas acima
apontadas;
5. Comunicar as Monitoras que devem reforçar o recenseamento de crianças
evitando que o encerramento de alguns jardins com enfoque para Atalaia e Ribeira
do Ilhéu;
6. Arrancar as obras de acesso à casa para Todos e reabilitação as cinco casas de
Murro no âmbito do projecto PRAA;
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, 04 de Agosto de 2017
Aprovado em _____/_____________/2017
A Câmara Municipal
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
O Secretário da reunião

__________________________________
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