CÂMARA MUNICIPAL DAS LAJES DAS FLORES
ACTA N.º 28/2011
DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA
12 DE DEZEMBRO DE 2011

----- Aos doze dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e onze, no
edifício dos Paços do Concelho e Sala das Sessões, realizou-se a reunião
extraordinária 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------- PLANO E ORÇAMENTO PARA 2012 ---------------------- O Senhor Vereador Luís Maciel informa que os documentos que
recebeu em relação ao Plano e Orçamento para o próximo ano não
coincidem com os documentos que o Sr. Vereador Victor Rosa recebeu. ------- O Senhor Presidente disse que infelizmente há coisas que não deviam
acontecer e essa situação foi uma delas e pede desculpa pelo sucedido. --------- O Sr. Bruno Belo, técnico superior dos quadros da Câmara foi
chamado à sala de reunião para explicar algumas dúvidas em relação aos
documentos apresentados. -------------------------------------------------------------- O Sr. Bruno Belo explicou o porquê dos valores apresentados na
receita para 2012 que são valores calculados com base na estimativa dos
últimos três anos. ------------------------------------------------------------------------- O Sr. Vereador Luís Maciel em relação à despesa prevista para 2012
mencionou que não podia dizer muito pois não tem noção do que é gasto e
necessário em algumas rubricas. Verificou que grande parte do orçamento
será utilizada em viação rural, na pavimentação, em cerca de um quarto do
orçamento. ----------------------------------------------------------------------------1

----- O Senhor Presidente disse que estão algumas rubricas em aberto
porque são obras por concluir e outras apesar de estarem concluídas, têm de
manter-se no plano por causa dos Fundos Comunitários que ainda não
deram entrada na sua totalidade na Câmara. ------------------------------------------ O Sr. Presidente mencionou que, se tudo correr bem, no próximo ano
irão asfaltar as estradas do “Monte Trigo”, na freguesia da Fazenda,
“Frades” – “Alta Mira” e ruas da Fajãzinha. ----------------------------------------- O Sr. Vereador Luís Maciel questionou se o Plano de Emergência
Municipal está concluído. --------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente respondeu que sim e que mantêm-se inscrito no
plano e orçamento para o caso de ser necessário fazer alguma actualização
ao mesmo. --------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Vereador Luís Maciel questiona em relação às delegações de
competência às Juntas de Freguesia se o Sr. Presidente reuniu com os
representantes das mesmas. ------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente respondeu que não tinha reunido com nenhum
representante de nenhuma Junta de Freguesia. Disse também que inseriu no
orçamento uma verba igual para todas para captação de água para uso
pecuário e que ao longo do ano, se as juntas solicitarem algum apoio, a
Câmara ajudará dentro das suas possibilidades. ------------------------------------- O Sr. Vereador Luís Maciel disse que pessoalmente preferia que o Sr.
Presidente tivesse reunido com as Juntas de Freguesia ou que esses apoios
constassem do plano e orçamento, pois assim seria uma maneira mais
transparente de proceder perante o elenco camarário e a Assembleia
Municipal, pois assim estes apoios passam à margem destes órgãos
podendo suscitar dúvidas de que apoia todas por igual. ---------------------------- O Sr. Vereador Luís Maciel perguntou porque razão existe uma
rubrica para as piscinas naturais da Fajã Grande visto esta obra estar à
muito concluída. -------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente respondeu que esta rubrica existe no plano para o
caso de ser necessário fazer algum tipo de manutenção na zona. ----------------- O Senhor Vereador Luís Maciel também questionou se a rotunda que
está prevista para ser feita à entrada da vila se não é o Governo Regional
que a irá construir. ----------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente informou que a construção da rotunda será realizada
pelo Governo Regional, mas a arquitectura da mesma será feita pela
Câmara Municipal mediante autorização da Secretaria Regional
competente. ------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Vereador Luís Maciel pediu ao Senhor Presidente que nomeasse
quais as primeiras obras para o ano de 2012. ----------------------------------------- O Sr. Presidente nomeou as seguintes obras: acabar a Avenida
Marginal na Fajã Grande; acabar a Piscina Municipal coberta; acesso ao
Poço do Bacalhau; Complexo Desportivo da Fajã Grande; asfaltagem das
ruas da Fajãzinha; início da Biblioteca-Museu; preparar projectos para
2

asfaltar as seguintes estradas: Monte Trigo, Frades – Alta Mira e Frades –
Caldeira Rasa (Bugio); obra de reabilitação da antiga muralha no porto das
Lajes com edifício de apoio, conclusão do edifício destinado a sede da
Associação Cultural Lajense e realizar roteiros turísticos para os pólos
museológicos e indicação dos mesmos na página da internet. ------------------- Plano Plurianual de Investimentos e Actividades Mais Relevantes ------- Foi apresentado o Plano de Investimento para o próximo ano que
apresenta o valor definido de 2 183 960,00 € (dois milhões cento e oitenta e
três mil novecentos e sessenta euros). ------------------------------------------------------------------ Orçamento para o Ano de 2012 ------------------------------- Esteve presente o Orçamento para o próximo ano que apresenta um
valor global de 4 092 103,00 € (quatro milhões noventa e dois mil e cento e
três euros). --------------------------------------------------------------------------------- Delegações de competência às Juntas de Freguesia para 2012 ---------- No orçamento para o ano de 2012 indica uma rubrica, nomeadamente
captação de água para uso pecuário, referente a delegações de
competências às Juntas de Freguesia. Nesta rubrica está estipulado uma
verba de 10 500,00 € (dez mil e quinhentos euros) atribuindo 1 500,00 €
(mil e quinhentos euros) para cada Junta de Freguesia. ----------------------------- Após analisados e discutidos os referidos documentos foram colocados
à votação, tendo sido aprovados por maioria com a abstenção dos Senhores
Vereadores do Partido Socialista, os Senhores Luís Maciel e Victor Rosa,
que justificaram a sua posição por este não ser o seu orçamento nem
programa e não querem bloquear a acção da Câmara. ------------------------------ Foi igualmente deliberado que os referidos documentos sejam
remetidos à Assembleia Municipal para análise, discussão e votação. ----------- MAPA DE PESSOAL E REGULAMENTO DE ORGANIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS ---------------------------------------------------- Esteve presente, o mapa de pessoal da Câmara Municipal e o
regulamento de organização dos serviços municipais para apreciação e
votação. ------------------------------------------------------------------------------------ O Sr. Vereador Luís Maciel após verificar que os serviços camarários
estão divididos em secções, questiona se existem chefias para estas
secções. ------------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Presidente disse que existem coordenadores em cada secção
mas nem todos estão a exercer correctamente essas funções de chefia. ---------- O Senhor Vereador Luís Maciel também questionou quais os
funcionários da Câmara que se encontram com licença sem vencimento. ------- O Sr. Presidente respondeu que são os senhores José Orlando Vieira e
Carlos Alberto Pereira. ------------------------------------------------------------------ Após analisados os documentos apresentados foram aprovados por
unanimidade. --------------------------------------------------------------------------
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------------------------------- 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 quarenta minutos. --------------------------------------------- E eu, _________________________________ a redigi e subscrevi: --

O Presidente,
____________________________________________
A Secretária,
_____________________________________________
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