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2011
----- Aos dezassete dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e onze,
nesta Vila de Lajes das Flores, no Auditório Municipal, reuniu-se a
Assembleia Municipal, sob a Presidência do Senhor Paulo Alexandre
Almeida dos Reis, secretariada pelas Sras. Deputadas Municipais Maria
da Conceição Vieira Gomes e Maria de Fátima Medeiros Goulart. ----------- Procedeu-se à chamada, verificando-se estarem também presentes
os seguintes Deputados Municipais: ----------------------------------------------- António Maria Silva Gonçalves, Nelson Deodato Valadão Furtado,
Hélio Manuel Avelar de Freitas, José Gabriel Freitas Eduardo, José da
Silva Vieira, Arménio Augusto Fernandes Carneiro, Celestino de Freitas
Serpa, José Florentino Cabeceira Azevedo, António Carlos Vieira da
Silva Goulart Avelar, Paulo Eduardo Avelar Rodrigues, Luciano Eugénio
Gonçalves Gomes, José Graciano Gomes de Freitas, José Teodósio
Fragueiro, Verónica Marisa Alves Eduardo, Nélia Maria de Freitas
Tenente Tavares, António Rafael Gonçalves Gomes, Luís Manuel
Fernandes Caramelo, Hermenegildo Pacheco Amaral e Bruno Filipe de
Freitas Belo. ---------------------------------------------------------------------------- Não compareceram os Srs. Deputados Municipais, Aurélio Arlindo
Freitas Serpa e Marco Paulo Gomes Oliveira que se fizeram substituir
nos termos da legislação em vigor, respectivamente pelos Srs. António
Rafael Gonçalves Gomes e Hermenegildo Pacheco Amaral. ------------------- Sendo catorze horas o Sr. Presidente da Assembleia declarou aberta
a reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------- APRECIAÇÃO DA ACTA Nº 8/2010: Foi presente a acta número
oito barra dois mil dez, da reunião ordinária realizada no dia vinte e
nove de Dezembro do ano transacto. ------------------------------------------------ O Sr. Presidente da Assembleia Municipal dirigiu-se aos Senhores
Deputados Municipais questionando os mesmos se queriam pronunciar
sobre a acta em apreciação. --------------------------------------------------------- Não existindo qualquer sugestão dos Senhores Deputados, foi a
referida acta submetida a votação tendo sido aprovada por maioria com
a abstenção do Senhor Deputado Municipal António Rafael Gonçalves
Gomes, por não ter estado presente na referida reunião. ---------------------- APRECIAÇÃO DA ACTA Nº 1/2011: Da mesma forma foi presente
a acta número um barra dois mil e onze, da reunião extraordinária
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realizada no dia trinta e um de Janeiro findo, que foi submetida a
votação, tendo sido aprovada por maioria com a abstenção do Senhor
Deputado Municipal António Maria Silva Gonçalves que não tinha
estado presente nessa reunião.------------------------------------------------------ CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: O Sr. Presidente da Assembleia
informou que se encontrava disponível para consulta dos Srs.
Deputados Municipais, a correspondência recebida no período que
medeia entre a última reunião e a data da convocatória desta reunião,
da qual se elaborou o respectivo resumo constante da convocatória e
que abaixo se transcreve na íntegra: ------------------------------------------Proveniência:

Assunto:

Assembleia Municipal da Horta

Voto de solidariedade para com a
população da Fajãzinha das Flores
Transferências - Participação variável
dos Municípios Açorianos no IRS
Posse dos novos corpos gerentes

Grupo Parlamentar “Os Verdes”
Santa Casa da Misericórdia das
Lajes das Flores
CGTP

Data de
Entrada:
2011-01-02
2011-01-10
2011-01-19

Jornal do STAL

----- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal abriu então o
período antes da ordem do dia no qual se verificaram as seguintes
intervenções, a saber: ----------------------------------------------------------------- O Sr. Deputado Municipal José Gabriel Eduardo tomou a palavra,
referindo que em nome do Grupo Parlamentar do PS já teriam sido
abordados vários assuntos, que gostariam de começar a ver alguma
estratégia e calendarização, perguntando concretamente para quando
estava previsto o inicio das obras de construção da Av. Marginal e
parque século XXI na freguesia da Fajã Grande. --------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara esclareceu que já tinha sido colocado a
concurso a obra da Avenida Marginal da Fajã Grande, no entanto terse-iam verificado algumas lacunas no caderno de encargos que não foi
possível esclarecer aos concorrentes atempadamente, daí a necessidade
de dilatar o respectivo prazo. -------------------------------------------------------- No respeitante ao projecto referente ao parque século XXI,
encontra-se informou que o mesmo se encontra numa fase adiantada,
embora considere que tem alguma complexidade, acrescentando que o
valor global ultrapassa os cento e cinquenta mil euros, motivo pelo qual
existe a possibilidade de ter que ser dividido em duas partes a fim de se
proceder as suas candidaturas à ADELIAÇOR. ----------------------------------- Na sequência deste assunto, o Sr. Deputado Municipal José
Gabriel mencionou o quanto fica mal, o entulho colocado no espaço do
antigo campo de futebol daquela freguesia, perguntando se a Câmara
Municipal poderia proceder a uma limpeza, uma vez que o tempo
invernal que se tem feito sentir, não permite avançar com grandes
obras. ------------------------------------------------------------------------------------ O Sr. Presidente da Câmara retomou a palavra, fazendo questão de
esclarecer que o entulho ali colocado não foi com seu conhecimento ou
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autorização, atendendo a que o terreno onde o mesmo foi colocado é de
sócios do Clube de Futebol da Fajã Grande, como fez questão de
confirmar o Sr. Deputado Municipal Celestino Serpa, mas adiantou que
aquando da construção da Avenida Marginal, será necessário utilizar
entulho para aterro, e isso, poderá funcionar como uma solução. ------------ A título de observação, o Sr. Deputado Municipal Celestino Serpa
disse desconhecer quem terá autorizado a venda do “marouço” de pedra
pertencente ao antigo campo de futebol, efectuada pelo Sr. José Sousa
e, que mais uma vez fez questão de salientar ser pertença de sócios. -------- O Sr. Deputado Municipal José Gabriel questionou o Sr. Presidente
da Câmara sobre a obra de construção do Canil Municipal; se o mesmo
é ou não para avançar e para quando está previsto. ---------------------------- O Sr. Presidente da Câmara adiantou que já teve vários sítios para
a sua hipotética localização, não tendo ainda uma ideia fixa, pois o
principal objectivo é implantar a obra num sítio que não incomode a
população. Adiantou ainda que o projecto está a ser elaborado pelo Sr.
Engenheiro Nelson Furtado. --------------------------------------------------------- Ainda sobre este assunto o Sr. Deputado José Gabriel mencionou
que se aflige com o facto de se estar sempre à espera da localização
desta obra e, dada à sua pequena dimensão muito se admira de a
mesma ainda não estar feita. -------------------------------------------------------- O Sr. Deputado Municipal José Gabriel perguntou ao Sr.
Presidente da Câmara qual o destino a dar á Zona Balnear da Fajã
Grande e à Pousada das Lajes e em que moldes o pretende fazer. ------------ O Sr. Presidente da Câmara esclareceu que a Câmara vai analisar
o caderno de encargos para mediante concurso público colocar á venda
as referidas instalações. Adiantou ainda que depois de elaborado o
documento em questão será presente na reunião da Câmara Municipal
para análise discussão e votação. -------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara adiantou ainda que para a compra da
Pousada já existem duas ou três pessoas que já manifestaram
interesse, e que, pessoalmente, considera que se for um particular,
poderá ser bem melhor, deixando assim de ser um encargo para o
Município, e que o mesmo também se aplica á Zona Balnear da Fajã
Grande, mencionando também o facto de já ter sido contactado por
uma empresa interessada.
----- O Sr. Deputado Municipal José Gabriel falou do protocolo a
celebrar com a Associação de Amigos da Ilha das Flores, assunto este
que já foi por demais falado nesta Assembleia Municipal, adiantando
que não se podem prejudicar a maioria dos munícipes só porque alguns
se portaram de forma reprovável. --------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara disse ter efectuado uma contra
proposta ao protocolo, que os novos membros da direcção não
concordaram totalmente, mas adiantou que está disposto a que este
assunto se resolva rapidamente e que nesse sentido vai novamente
entrar em contacto com a direcção daquela Associação. ------------------------ O Sr. Deputado Municipal José Gabriel pediu esclarecimento ao Sr.
Presidente da Câmara sobre os problemas verificados na obra da Escola
das Lajes, nomeadamente se já chegaram á Ilha os técnicos que vinham
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montar a Central Telefónica. -------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara esclareceu que alguns dos problemas
existentes já foram solucionados, no entanto referiu ser necessário a
construção de um PT para reforço da energia eléctrica, obra esta que vai
avançar já de seguida. Quanto aos técnicos que vem montar a central
telefónica disse desconhecer se já se encontram na ilha uma vez que
tem existido vários cancelamentos de voos devido às más condições
atmosféricas que se tem feito sentir nos últimos dias. -------------------------- O Sr. Deputado Municipal José Gabriel Eduardo confrontou o Sr.
Presidente da Câmara com a situação da empresa de auditoria
contratada pelo Município e o facto de o relatório já ter sido pedido por
diversas vezes pelos Srs. Vereadores e nunca ter sido entregue,
perguntando se as coisas não estão certas ou o Sr. Presidente da
Câmara não quer entregar o relatório. -------------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara esclareceu que não é o caso até porque
a lei obriga à sua entrega e que entregará o referido relatório quando o
mesmo estiver concluído. ------------------------------------------------------------ O Sr. Deputado Municipal José Gabriel disse saber que está a
decorrer concurso para o ingresso de pessoal, perguntando quantos
lugares, categorias e quantos concorrentes existem para uma das
categorias, bem como qual a composição do júri. -------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara esclareceu que o júri é composto pelo
Sr. Vice-presidente Armando Meireles, Sr. Engenheiro Nelson Furtado e
o Sr. Chefe de Gabinete Carlos Silva. No que se refere ao número de
vagas por categoria, não tem presente, mas que as mesmas foram
aprovadas pela Câmara e Assembleia Municipal. Quanto ao número de
concorrentes só pode adiantar que sabe existir concorrentes para todas
as categorias, no entanto desconhece o número. -------------------------------- O Sr. Deputado Municipal José Gabriel Eduardo disse ainda, ter-se
inteirado através da leitura das actas das reuniões Camarárias, que a
despesa efectuada na elaboração da Festa do Emigrante ultrapassou o
valor previsto constando-se que existem pagamentos que faltam
efectuar a algumas empresas ao que o Sr.Presidente da Câmara
respondeu, não ter sido informado do motivo pelo qual isso aconteceu. ------ O mesmo Senhor deputado municipal chamou ainda a atenção de
que existem subsídios atribuídos a diversas entidades que nunca foram
pagos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA--------------------------------------- FINANÇAS: Foi dado conhecimento do saldo do Balancete do dia
dezasseis de Fevereiro corrente que apresentava um saldo em operações
orçamentais no valor de um milhão quatrocentos e quarenta e dois mil,
trezentos e cinco euros e vinte e seis cêntimos. ----------------------------------Seguidamente foi proposto e aceite um intervalo de dez minutos, ao
que posteriormente se seguiram os trabalhos de acordo com a Agenda. ----- RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL: ------------ O Senhor Presidente da Assembleia Municipal indagou junto dos
Senhores Deputados Municipais se havia intervenções a fazer
relacionadas com o Relatório de Actividades da Câmara Municipal. -----4

----- O Sr. Deputado Municipal José Gabriel interveio dizendo que no
dia Mundial das Zonas Húmidas efectuou uma visita, junto com alunos
da escola às lagoas e que, ao passarem junto á lixeira, os alunos
chamaram à atenção para a quantidade de lixo que se encontrava em
toda a zona envolvente, motivo pelo qual pergunta ao Sr. Presidente da
Câmara se já foram feitos alguns trabalhos de limpeza naquela entrada,
bem como em relação ao futuro, ou seja, relativamente à recolha
selectiva, indagando o que estava previsto, quanto á sensibilização e
aquisição de material necessário para as freguesias e munícipes para a
selecção de resíduos, e também questionando sobre a taxa a aplicar por
essa recolha ao que o Sr. Presidente da Câmara respondeu dizendo que
tem sempre o cuidado de mandar efectuar limpeza naquela zona, no
entanto por vezes são as próprias condições atmosféricas que provocam
essa situação, nomadamente o vento que traz muitos dos resíduos que
se encontram espalhados. Esclareceu já estar a tratar do processo de
aquisição de um camião destinado á recolha selectiva de lixo, com
candidatura aos Fundos Comunitários, adiantando ainda que terão que
ser analisados os preços a aplicar ao consumidor pela recolha selectiva
de lixo e terá de ser actualizado também o valor a pagar pelo
fornecimento de água de uso doméstico, mas que estes valores passarão
pela análise e concordância da Câmara e Assembleia Municipal. ---------------O Sr. Deputado Municipal José Gabriel mencionou o facto de ter
sido autorizado extraordinariamente o transporte de bagacina para
suprir a necessidade extraordinária provocada pela destruição ocorrida
na freguesia da Fajãzinha e Lajedo em resultado do temporal de
Dezembro do ano transacto, entendendo que deve ser feito um esforço
visto que o processo de licenciamento de extracção dos inertes que se
encontra ainda pendente na Secretaria Regional. --------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara tomou a palavra dizendo que a
situação actual foi provocada pela queixa efectuada ao Governo, no
entanto adiantou que estão a preparar três projectos para
licenciamento, sitos na Boca da Baleia, Ribeira de Loureiro e Bagacina
nos Terreiros, sendo processos complexos que não podem ser feitos em
cima do joelho, adiantando que os mesmos ainda não estão concluídos
pelo que não puderam ainda ser remetidos á Direcção Regional
Respectiva. ------------------------------------------------------------------------------ O Sr. Deputado Municipal José Gabriel perguntou para quando
está prevista a conclusão das obras da piscina aquecida. ---------------------- O Sr. Presidente da Câmara esclareceu que a obra em questão já
devia estar pronta, no entanto adiantou que existiu demora no processo
de expropriação do terreno adjacente que agora já é propriedade da
Câmara, esperando que num período de 3 meses ou seja no Verão a
obra esteja finalmente concluída. --------------------------------------------------- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: Não existindo público presente, o
Sr. Presidente passou ao encerramento da reunião. ----------------------------- ENCERRAMENTO: Assim, não existindo outros assuntos a tratar,
o Sr. Presidente desta Assembleia declarou encerrada a reunião. Eram
dezasseis horas e trinta minutos. Da mesma se lavrou a presente acta,
que depois de apreciada e posta à discussão e votação será assinada
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pelo Presidente da Mesa desta Assembleia Municipal e por mim,
Eugénia Lima, Coordenadora Técnica da Câmara Municipal, que a
redigi e escrevi. --------------------------------------------------------------------

O Presidente,

_______________________________________

A Secretária,

________________________________________
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