CÂMARA MUNICIPAL DAS LAJES DAS FLORES
ACTA N.º 25/2011
DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA
07 DE NOVEMBRO DE 2011

----- Aos sete dias do mês de Novembro do ano de dois mil e onze, no
edifício dos Paços do Concelho e Sala das Sessões, realizou-se a reunião
ordinária da Câmara Municipal das Lajes das Flores sob a Presidência do
Senhor João António Vieira Lourenço, Presidente da Câmara, estando
presentes os Senhores Vereadores Luís Carlos Martins Maciel, Armando
Meireles Monteiro, Victor José Santos da Rosa e José Floriberto Lourenço----- Pelas nove horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou aberta
a reunião, que foi secretariada pela Assistente Técnica Dora Maria de
Sousa Nicolau. ---------------------------------------------------------------------------- Presente o balancete do dia 04 de Novembro de 2011, que apresentava
um saldo total de disponibilidades de um milhão e cento e quarenta mil
seiscentos e seis euros e vinte e quatro cêntimos. ------------------------------------------------ PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------- No período antes da ordem do dia verificou-se as seguintes
intervenções: ------------------------------------------------------------------------------ a) O Sr. Vereador Luís Maciel questionou se há novidades em relação
à piscina aquecida. ----------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente disse que não tinha nada de novo para dizer em
relação à piscina mas não prevê coisas boas devido à situação pela qual a
empresa que está a realizar a obra está a passar não sabendo quando irão
terminar a piscina. ------------------------------------------------------------------------ b) O Sr. Vereador Luís Maciel perguntou ao Sr. Presidente se a
Câmara Municipal foi contactada por causa da extinção de freguesias. ---------- O Sr. Presidente respondeu que nunca foi contactado por causa desse
assunto. ------------------------------------------------------------------------------------ O Sr. Vereador Armando Monteiro interveio para dizer que o assunto
foi comentado em sede de Conselho de Ilha baseado no Documento Verde
1

emitido pelo Governo da República, mas que não foi emitido nenhum tipo
de parecer pois o Conselho de Ilha não ter poder para tal, sendo matéria da
criação ou extinção de freguesias da competência da Assembleia Regional
dos Açores. -------------------------------------------------------------------------------- c) O Sr. Vereador Luís Maciel mencionou ter ouvido na comunicação
social que a Ilha das Flores passará a ter só uma repartição de finanças.
Questionou se a Autarquia foi contactada sobre esse assunto. --------------------- O Sr. Presidente respondeu que até ao momento não houve qualquer
tipo de contacto mas tem conhecimento de que está haver um estudo sobre
esse assunto e que também há a possibilidade dos Registos de Notariado se
juntarem. Vão extinguir algumas repartições de finanças mas não as dos
concelhos de ilha. ------------------------------------------------------------------------ e) O Sr. Vereador Luís Maciel perguntou em relação à empresa
municipal se sempre é para extinguir ou não. ---------------------------------------- O Sr. Presidente respondeu que é para extinguir assim que forem
concluídos os processos existentes com as Finanças e o gabinete de
contabilidade da Horta. ------------------------------------------------------------------ f) O Senhor Vereador Luís Maciel questionou quanto às obras em
curso. --------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente respondeu que estiveram a trabalhar durante algum
tempo no aqueduto da Pedrinha, e agora estão a iniciar o aqueduto da
Ribeira da Quinta, taparam alguns buracos, vão asfaltar as ruas da
Fajãzinha, vão regularizar a estrada do Picaroto, estão a fazer limpezas nos
caminhos vicinais, limpeza das bernas e corte de ervas, estão a trabalhar na
Britadeira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDEM DO DIA --------------------------------------- Procedeu-se então à leitura da acta número vinte e quatro, da reunião
ordinária, celebrada no dia 24 de Outubro do corrente ano, que foi
submetida a votação da qual resultou a sua aprovação por unanimidade. ---------------------------------- PEDIDO DE APOIO ----------------------------------- Esteve presente, por parte da Casa do Povo das Lajes das Flores, um
pedido de apoio financeiro para realização de um almoço de Natal para os
idosos do Concelho que frequentam o centro de convívio no valor de
trezentos euros. --------------------------------------------------------------------------- O solicitado foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------- OBRAS PARTICULARES ------------------------------- Esteve presente um requerimento por parte da Sr.ª Maria Sacramento
Henriques a solicitar a apreciação do projecto de especialidades referente
ao pedido de licenciamento aprovado a vinte e seis de Abril do corrente
ano, bem como concessão da respectiva licença de obra. -------------------------- Após apreciado o pedido foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------- PARECER --------------------------------------------- Esteve presente para apreciação e dar parecer o Plano de Ordenamento
das Bacias Hidrográficas das Lagoas das Flores (POBHL – Flores). --------2

----- Análise de mapas referentes às bacias hidrográficas e respectivos
acessos. ------------------------------------------------------------------------------------ O Sr. Presidente questiona se plano irá interferir com a zona de
extracção de inertes que está em fase de licenciamento pois é algo que se
tem de salvaguardar porque estamos a precisar extrair areia para as nossas
obras, para os munícipes e para algumas empresas locais. ------------------------- O Sr. Vereador Luís Maciel disse pensar que não afecta a zona de
extracção de inertes e que isso é um primeiro documento muito generalista
o qual servirá como base para esse plano não estando ainda nada especifico
definitivamente daí a necessidade de darmos parecer. ------------------------------ O Sr. Vereador Luís Maciel questionou se não existe outra zona onde
possa ser extraído inertes. --------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente disse que a zona onde anteriormente se retirava
inertes está fechada. ---------------------------------------------------------------------- Verificada entretanto pelo Sr. Engenheiro Nelson Furtado, através da
sobreposição georeferênciada em carta, da zona em licenciamento para
extracção de inertes e os limites do ordenamento da bacia hidrográfica da
lagoa Funda, apenas existe uma pequena faixa de inclusão, pelo que na
generalidade, esta Câmara não está em desacordo com o POBHL Flores. --------------------------------- VOTO DE PESAR -------------------------------------- O Senhor Presidente propôs um voto de pesar pelo falecimento do Sr.
José Teodósio Fragueiro no passado dia 31 de Outubro, que faleceu
repentinamente, enquanto desempenhava a sua actividade agro-pecuária. ------- O Senhor José Teodósio Fragueiro desempenhava também o cargo de
Presidente da Junta de Freguesia da Fajã Grande, deste Município para
além de desempenhar as suas funções de autarca, com zelo e competência,
sempre se mostrou disponível para colaborar em tudo com esta Câmara
Municipal, nas suas áreas de actuação. ------------------------------------------------ Assim sendo o Sr. Presidente propôs ao elenco camarário que seja
exarado um voto de pesar por esta morte prematura de um bom homem e
ao mesmo tempo um autarca sério, honesto e competente. ------------------------- O proposto foi aprovado por unanimidade e será dado conhecimento à
sua Ex.ma Esposa e à Junta de Freguesia da Fajã Grande. --------------------------------------------------- ENCERRAMENTO ------------------------------------ Não havendo outros assuntos a tratar, o Senhor Presidente, declarou
encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente acta que foi aprovada em
minuta para efeitos de execução imediata. -------------------------------------------- Eram dez horas e dez minutos. --------------------------------------------------- E eu, _________________________________ a redigi e subscrevi: --
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O Presidente,
____________________________________________
A Secretária,
_____________________________________________
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