CAMARA MUNICIPAL DOS MOSTEIROS

ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CMM

Aos seis dias do mês de Janeiro 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 1ª sessão do Mandato. Nessa sessão, foram presentes, o
Presidente, Carlos Fernandinho Teixeira, os Vereadores (efetivos), Jaime Monteiro,
Domingos Vaz, Pedro Teixeira. Estiveram ainda presente, os vereadores (suplentes),
Alxandra R. Pires, Edson Andrade Martins, Deury Pires Rodrigues, Mamadu Camará,
o Secretário Municipal, Avelino Rodrigues Gomes, o assessor da comunicação, Nelson
Pires e a assessora para área económica, Sofia Veiga, registou a ausência do vereador,
Fábio Vieira, que se encontra em gozo de férias no exterior.
Depois de aprovada a agenda dos trabalhos, a sessão foi iniciada e foram tratados os
seguintes pontos:

1 – INFORMAÇÕES DOS VEREADORES
O vereador, Pedro Teixeira, usou da palavra disse que Falou com a Diretora do
Gabinete da MIOTH sobre a solicitação por parte desse departamento governamental,
de informações relacionadas com o deficit habitacional no município dos Mosteiros e
chegaram à conclusão de que o Cadastro Social Único a ser elaborado pelo MFIS em
parceria com as Câmaras Municipais, até Março próximo, dará resposta a essa
necessidade. Entretanto, deveremos apresentar as demandas que temos neste
momento em matéria de apoios para reabilitação de casas sem as mínimas condições
de habitabilidade e o resumo de um programa de intervenção, com indicação dos
agregados a beneficiar e dos custos implicados. Sendo assim, disse, vai proceder ao
levantamento das prioridades em matéria de reabilitação de moradias em todas as
localidades, com o apoio dos líderes e associações locais, através de uma ficha
adequada. Prosseguindo, informou sobre um donativo de cerca de 17 toneladas de
arroz (339 sacos de 50 kg) vindo da China e que foi destinado ao município dos
Mosteiros, já chegou ao Fogo e encontra-se no armazém da FICASE em S. Filipe,
devendo ser levantado pela Câmara Municipal dos Mosteiros, precedendo
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concertação com a Câmara Municipal de São Filipe que custeou todas as despesas de
transporte. A terminar, disse que no quadro da execução da deliberação da CM que
manda instalar, inicialmente, alguns serviços previstos na nova orgânica, já preparou
as cartas de funções para os quatro funcionários que deverão ficar afetos à Divisão da
Ação Social, Habitação e Urbanismo (Alexandra Pires, Emanuel Andrade, Luisa Alves
e José Querido) e para o funcionário André Silva a afetar ao Gabinete Municipal do
Empreendedorismo que será instalado no antigo Centro da Juventude. Igualmente, já
preparou a carta de funções da Secretária da Vereação que assumirá o Gabinete de
Apoio à Vereação a instalar no Gabinete do Vereador Domingos. Para fazer funcionar
estes serviços, há a necessidade de adquirirmos apenas três computadores, já que
contamos poder encontrar em outros serviços, algumas secretárias e cadeiras fora de
uso.
De seguida usou da palavra o vereador, Jaime Monteiro, e a título de informação disse
que a questão da exploração dos inertes no sítio de Baleia, necessita de uma
intervenção urgente da CMM, entende que a atividade necessita de ser
regulamentada, afim de disciplinar a extração e evitar problemas maiores, mas
adiantou que está tentando entrar em contacto com o Director Nacional do Ambiente,
mas até a data está sendo infrutífera. Prosseguindo, disse que a CMM, deverá
urgentemente identificar terrenos para:
a) Instalação de um espaço para recolha de carcaças de automóveis e ferros
velhos;
b) Construção de um canil para centro de recolha de animais deambulando
pelas ruas;
c) Construção de mais uma pocilga em Mosteiros Trás.
Em relação ao sector do saneamento, disse que há necessidade de se controlar a
lixeira, depositando ali alguma quantidade de terra para cobrir o lixo ali depositado;
Como medida de curto prazo pensa distribuir nos próximos dias mais bidões para
recolha de lixos nos locais descobertos e programar a recolha seletiva dos mesmos.
Relativamente ao parque auto, disse, que neste momento a viatura Galucho se
encontra avariado e está na oficina para reparação, informou ainda que o camião
MAN, necessita de acessórios para a manutenção, quanto a viatura PRADO, entende
que a CMM, deve negociar com a Toyota a sua recuperação ou então aliená-la.
Prosseguindo, disse que no âmbito do projeto piloto de avaliação de riscos urbanos a
nível dos concelhos da Praia, Mosteiros e Rª Brava de S.Nicolau, o SNPC solicitou-nos
os seguintes dados que estamos a providenciar para encaminhar:
a) Quadro institucional;
b) Estatuto que definem competências;
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c) Organigrama e ordenanças municipais;
d) Programas.
Por ultimo, informou que a semelhança do Regulamento de táxis, está a trabalhar
neste momento o de transporte coletivo de passageiros em Hiaces e Autocarros, o
regulamento para a exploração de inertes e pedreiras, o regulamento para a recolha
de animais soltos nas ruas, de viaturas abandonadas; do cemitério, etc.
De seguida, usou da palavra o vereador Domingos Vaz, informou que foi concluído nos
dias (14 e 15) do mês passado, o programa da comemoração do natal das crianças com
a entrega dos presentes a todas as crianças; ainda sobre o natal, avançou que a CMM,
fez o embelezamento da praça com a confeção de um presépio e uma árvore natalícia.
Continuando, disse que enviou o projeto “ Carnaval 2017” ao Ministério da Cultura.
Igualmente mandou para a FCF e o Ministério que tutela o desporto a proposta
orçamental que visa a construção do pavimento para a prática do Voleibol e
Basquetebol e o salto em comprimento. Informou que inicia hoje as 15:00 a formação
para treinadores de futebol de 11, que será orientada pelos técnicos da FCF, Lúcio
Antunes e Eduíno Sousa.
Prosseguindo, disse que na sequência da circular da Escola Secundaria dos Mosteiros,
indicou a Secretária do Sr. Presidente, Elisângela Lopes para, em representação da
CMM, fazer parte da Assembleia da escola; disse que recebeu um convite do MC para
participar no Urdi em São Vicente e encontro nacional dos Vereadores da Cultura, e
tendo em conta que o mesmo foi enviado a menos do que 24 Horas, não conseguimos,
desta feita, participar no evento; disse ainda que enviou o projeto de formação às
orientadoras a Liga da Igreja Nazarena e esta solicitou um outro projeto da aquisição
de bebedouros para os jardins-de-infância; disse que Recebeu uma proposta PauTcha
Arts para a pintura de 3 murais no valor de 250 contos de acordo com a ficha de projeto
enviado à nossa Instituição; Por último informou que no dia 29-12-2016 reunimos com
os representantes dos grupos carnavalescos de Murro, Sumbango e Queimada Trás
onde lançamos o desafio para o desfile oficial deste ano. Neste encontro, demos por
aberta a inscrição para o carnaval 2017.
De seguida tomou a palavra o presidente da Câmara Municipal, agradeceu os
vereadores pelas informações prestadas e em jeito de comentário, disse que o pelouro
sobre tutela do vereador, Jaime Monteiro, deve providenciar uma reunião com os
extratores de inertes no sitio de baleia, a fim de auscultar-lhes e socializar a melhor
forma da exploração de inertes no local. Em relação as carcaças, o Edil avançou que a
CMM, deverá ser a primeira a diligenciar para a retirada destes resíduos nas ruas,
posteriormente a CMM irá exigir a outros infratores o cumprimento das posturas
municipais. Relativamente ao canil municipal, a Câmara irá identificar um espaço mas
adiantou que o projeto do canil é custoso e exige um tratador e um veterinário. A título
de informações, disse que no próximo dia 16, vai se iniciar o projeto do teleférico do
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Fogo, que terá o trajeto entre a localidade de Monte Preto e a Bordeira do Vulcão.
Disse que a equipa responsável pelo projeto esteve na Câmara Municipal para a sua
presentação, aproveitou da oportunidade para propor a passagem do teleférico no
município mas concretamente em Achada Maurício.
2- ESTADO DO ANDAMENTO DA OBRA DE REMODELAÇÃO DO PALIVALENTE “JOÃO
JOIA”.
O presidente e vereador pelo pelouro das obras públicas, usou da palavra neste ponto
de agenda, disse que as obras do polivalente “João de Joia” reiniciou no início do mês
de dezembro depois de um interregno de cinco (5) meses. Avançou que o andamento
da obra é satisfatório, mas há necessidade de adotar uma outra metodologia dos
trabalhos, que passará pela empreitada por fases. Assim sendo, propõe um encontro
na próxima segunda-feira com o gabinete técnico e com o coordenador de obra
(Matias Vieira) para juntos traçar um cronograma da execução dos trabalhos. Posto
isso, o Vereador, Domingos Vaz, usou da palavra, disse que a CMM, deverá agilizar os
trabalhos para que a obra termine no máximo fim do mês Julho a fim de permitir a
realização das festas do município. O presidente reagiu, disse que a obra irá ser
concluída o quanto antes possível e que a CMM vai dispensar uma atenção especial.
Incumbiu o secretário municipal para fazer diligências junto ao BCA, no sentido de
proceder o desbloqueio da segunda tranche do financiamento.
Ainda neste ponto, foi analisado o estado em que se encontre a estrada na ribeira da
localidade de Murro, o presidente afiançou que muito embora a escassez dos recursos
financeiros, a obra da construção do aqueduto naquela ribeira será iniciada na próxima
semana, com os recursos materiais e humanos da CMM.
2- APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DE TAXI E DEFINIÇÃO DA PRAÇA
DE TAXIS E TARIFA.
O Município dos Mosteiros dispõe neste momento de 8 unidades de táxi operacionais
e prevê nos próximos dias o aumento de mais de 10 unidades, sendo que 05 unidades
já estão nas alfândegas para o despacho. Sendo assim, urge a necessidade de uma
regulamentação e regulação desta atividade que muito tem contribuído para a
dinamização da economia no município. É neste sentido, que o vereador pela área dos
transportes, elaborou e apresentou ao coletivo o regulamento do exercício da
atividade de táxi, extraída das legislações existente no país e da realidade do
município.
Postas as apresentações dos documentos, os vereadores solicitaram alguns
esclarecimentos que foram prontamente satisfeitas pelo apresentador e de seguida as
proposta foram apreciadas satisfatoriamente mas foram adiadas as suas aprovações
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aguardando a socialização dos documentos com os condutores de táxi e com os
proprietários.
3- HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS APURADO PELO JURI DO CONCURSO DE
ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS AOS ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR.
O Vereador Pedro Teixeira, responsável pelo pelouro da Ação Social, coadjuvado por
Sofia Veiga, a ex vereadora pela mesma área e membro do júri, apresentaram o
resultado do concurso que consubstancia nos seguintes:
Pedidos recebidos – 35
Excluídos – 13, sendo 12 por insuficiência de documentos e 1 por ter ultrapassado o
limite de idade afixada.
Foram avaliados 22 candidaturas e o júri entendeu que apenas 13 reuniram os
requisitos regulamentares para o benefício do apoio.
Posta a apresentação, os vereadores usaram da palavra e analisaram individualmente
os 09 pedidos que não foram aceite pelo júri e decidiram prorrogar um prazo de 04
dias para os candidatos tidos como pendentes regularizassem as candidaturas.
4- ANÁLISE E APROVAÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADE PARA O 1º TRIMESTRE DO
ANO.
Para uma gestão criteriosa, prudente e com resultados é necessário agir de uma forma
programada e sintetizada. A Câmara Municipal dos Mosteiros, bebendo nas
experiencias dos anos anteriores e levando em conta as ações programadas no plano
de atividade aprovado para o ano económico 2017, agendou nesta magna reunião a
definição das atividades a empreender durante o primeiro trimestre do ano (Janeiro a
Março).
Os vereadores e o presidente da CMM usaram da palavra, neste ponto de agenda,
elencaram as ações previstas por pelouro das suas competências, conforme o quadro
em anexo.
Posta a presentação e depois de alguns pedidos e prestação de esclarecimentos, os
planos foram aprovados por unanimidade e foi recomendado a criação de uma equipa
de monitoramento para apoiar na execução das ações programadas.
DIVERSOS
Neste ponto, a Câmara Municipal analisou a situação da estrada da localidade de
Murro, mais concretamente na ribeira de Murro, concluíram que a via necessita de
uma intervenção urgente a fim de facilitar a circulação de pessoas e bens em
segurança. Entretanto os eleitos convergiram na opinião que a dificuldade financeira
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da CMM não aconselha para uma intervenção de imediato. Assim sendo e sob a
proposta do presidente da câmara Municipal, foi decidido ao abrigo dos números 3,4
e 8 do artigo 8º da lei nº79/IV/2005 de 05 de Setembro, a solicitar um empréstimo de
curto de prazo no montante de 6.000.000$00, (seis milhões de escudos) junto ao
banco comercial do atlântico – BCA, a serem amortizadas em 11 prestações mensais,
destinada ao pagamento das despesas com a construção do aqueduto da ribeira de
Murro.
Foi analisado o relatório do processo disciplinar instaurado contra João Fernandes
Mendes, agente (guarda) da CMM. Após uma análise cuidadosa do relatório, o
colectivo entendeu que ficou provado que o agente cometeu as infrações relatadas na
acusação e a pena proposta pelo instrutor é aquele que configura com a infração
cometida. Entretanto, face a algumas circunstâncias atenuantes verificadas, como
sejam: a confissão espontânea de infração, o bom comportamento anterior à data da
infração, a prestação de mais de 05 anos de serviço com exemplar comportamento e
zelo, o coletivo, decidiu aplicar a pena de inatividade de 18 meses em detrimento da
pena proposta (demissão) a contar a partir da data da notificação, de acordo com o
número 5 do artigo 16º do decreto legislativo nº8/97, de 8 de Maio.
Ainda neste ponto, foi analisado o estado do funcionamento da boîte “Doçura”
localizado em Queimada Guincho. O coletivo, ciente das inúmeras reclamações e
queixas dos moradores sobre o barulho e a falta de sossego que tem enfrentando
todas as semanas, decidiu:
a) Comunicar o gerente do espaço para introduzir sistema de isolamento de som,
de acordo com a legislação vigente no país;
b) Cumprimento escrupuloso do horário estabelecido pela CMM;
c) Colocação obrigatória da segurança policial nos dias do funcionamento do boite;
O não cumprimento das condições estabelecidas um prazo de (60) dias, a Câmara
Municipal anulará a licença antes emitida.

7. Decisões e Deliberações;
1. Homologa a decisão do júri sobre o concurso para atribuição de subsídios aos
estudantes universitários;
2. Aprecia favoravelmente as propostas de fixação da tabela de preço,
regulamento, bem como a praça de táxi no município;
3. Aprova os planos de atividades do trimestre para os pelouros de Planeamento e
Acção Social; Ambiente e desenvolvimento rural; Administração e parceria para
o desenvolvimento municipal; Desporto e indústria criativa;
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4. Aprova o pedido de um empréstimo de curto prazo, no montante de
6.000.000$00;
5. Aplica a pena de inatividade de 18 meses para o agente municipal João
Fernandes Mendes, por ter infringido o estatuto disciplinar da função pública.
6. Comunicar o gerente da boîte “Doçura” para implementar o sistema de
isolamento de som no espaço, de acordo com as exigências da lei sobre o
funcionamento da boîte;

Esgotados os pontos da agenda, deu-se por encerrada a sessão, quando eram
aproximadamente 15 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, 06 de Janeiro de 2017
Aprovado em _____/_____________/2017
A Câmara Municipal
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
O Secretário da reunião

__________________________________
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