MUNICÍPIO DE CALHETA — SÃO JORGE
Assembleia Municipal

ATA N° 21

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano dois mil e treze pelas vinte
horas e trinta minutos, nesta Vila da Calheta e no Salão Nobre dos Paços do Município,
reuniu- se em Sessão Ordinária a Assembleia Municipal da Calheta, sob a Presidência
de Manuel Gil Berquó Ávila (P.S.D.), sendo secretariada pelo Dirigente da Unidade
Orgânica de Recursos Humanos da Câmara Municipal, Norberto Manuel Vieira da
Mota.
Procedeu o Primeiro Secretário da Mesa, Sérgio Ricardo de Sousa
Fernandes (P.S.D.) à chamada, tendo- se verificado a ausência justificada, do
deputado municipal Lopo Miguel Fontes Neves Ferro Santos, sendo substituído por
Jaime Gabriel Nunes e as ausências injustifícadas dos deputados municipais José
Manuel Azevedo Brasil, Joseph Fontes Pereira, ambos do Partido Socialista-P.S. e
José Leodegário de Sousa Oliveira do Partido Social Democrata - PPD/PSD, as quais
foram devidamente registadas e serão justificadas nos termos da lei.
Estando presentes a maioria dos membros, o senhor Presidente da
Assembleia declarou aberta a Sessão.
O mesmo de seguida informou a Assembleia que o deputado municipal
Jorge Manuel Bettencourt Fagundes (P.S.D.), pediu a renúncia do mandato, ao abrigo
do artigo 12.° do Regimento da Assembleia e do artigo 76.° da Lei n° 169/99, de 18 de
setembro com a alteração da Lei n° 5-A/2002 de 11 de janeiro, tendo a mesma sido
aceite e que o deputado municipal já instalado e aqui presente, Dário Bernardo
Nascimento é que substitui o renunciante, por ser quem se segue na lista do P.S.D.,
passando a efetivo.
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

De seguida pôs a discussão e depois a votação a ata número 20, da
Sessão Ordinária de vinte e cinco de fevereiro, previamente distribuída com a Ordem do
Dia desta Sessão.
VOTAÇÃO: Aprovada por maioria, com as abstenções dos deputados

municipais João Gabriel Santos (P.S.), e Dário Nascimento por não terem estado
presentes.
O senhor Presidente da Assembleia comunicou depois, que foi aceite
pela Mesa, as justificações das faltas à Sessão anterior.
O Primeiro Secretário deu conhecimento, da correspondência recebida e
assunto, de acordo com os registos de que era possuidor, a qual fica à disposição dos
membros da Assembleia se a quiserem consultar.
O senhor Presidente da Assembleia Municipal salientou da
correspondência recebida, o ofício recebido de Sua Excelência o Secretario Regional
da Saúde sobre o contributo para um compromisso de sustentabilidade do Serviço
Regional de Saúde, e o do Chefe de Gabinete do Presidente do Governo Regional que
é exatamente o mesmo texto, na sequência do Voto de Recomendação aprovado
nesta Assembleia na última sessão.
Passou-se à apresentação de votos que ficam arquivados, na pasta de
documentos desta Sessão, onde poderão ser lidos na íntegra.
Pela bancada do Partido Social Democrata- PPD/PSD, foi apresentado
um VOTO DE RECOMENDAÇÃO, no qual dizem que a lagoa da Fajã da Caldeira de
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Santo Cristo tem vindo nos últimos meses, a sofrer algumas transformações que
consideram preocupantes. A água está a tornar- se turva, aparecendo alguns "vieiros"
de cor acastanhada e peixes mortos a superfície. A Secretaria Regional dos Recursos
Naturais tem conhecimento deste assunto e ainda não agiu, receando- se que esta
demora ponha em causa as condições de reprodução e de existência das ameijoas.
Também a máquina colocada há alguns anos naquela zona, para entre outros
objetivos proceder à regular reabertura do "passo", ao que consta, não se encontra
operacional. Igualmente não é do conhecimento deste grupo municipal quaisquer
tentativas por parte da Secretaria Regional, para solucionar este problema, que se for
resolvido tardiamente poderá por em causa o habitat natural daquela lagoa, lugar único
nos Açores. A terminar propõem a aprovação deste voto, no sentido de alertar o
Governo Regional dos Açores, para a necessidade de se tomarem medidas urgentes
para a resolução deste problema.
Não tendo havido discussão, pelos deputados municipais passou-se à
votação.
VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade.
O senhor Presidente da Assembleia apresentou de seguida um VOTO DE
CONGRATULAÇÃO, o qual diz que a Mesa congratula- se com a nomeação de uma

ilustre açoriana Dr.a Berta Cabral, para a pasta da Defesa, sendo esta uma forma, de a
Calheta manifestar a sua congratulação. Finalizando disse que havia necessidade de
uma pessoa dos Açores, no Governo, para ajudar na resolução de alguns problemas. _
Não tendo havido discussão, pelos deputados municipais passou-se à
votação.
VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade.
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A seguir o senhor Presidente da Assembleia disse, que os votos
aprovados serão mandados ao senhor Secretário Regional dos Recursos Naturais, e
ao Governo Nacional.
Depois o deputado municipal Adroaldo António da Silva Mendonça (P.S.),
Presidente da Junta de Freguesia do Norte Pequeno, disse que desde a última sessão
até cá aconteceram várias coisas, foi a inauguração da Sede da Junta, que foi uma
mais-valia para o concelho e para a freguesia e também um melhor funcionamento dos
serviços. A Sede teve o investimento da Câmara Municipal, do Governo e da Junta, foi
muito bom. Tivemos a inauguração das obras das Pontas, e de um armazém, com
refeitório, para a máquina e outros. No dia da inauguração o senhor Presidente da
Câmara disse que ia fazer a casa mortuária na Escola e o balcão de atendimento, pois
proponho que o balcão de atendimento seja na Junta, nós facultamos as instalações. O
deputado Jorge Fagundes pediu a demissão, congratulamo-nos em nome da Junta
com o trabalho que ele fez aqui na Assembleia, assim a freguesia fica menos
representada, o que não é bom para a mesma. Depois disse que foram feitos trabalhos
na freguesia de manutenção de caminhos, desratizações, quando as coisas estão bem
gosto de dizer que estão bem. Também desde a última sessão para cá foram
perfilhados candidatos à Câmara, fico contente é sinal que vai haver debate e projetos
para o nosso concelho. Foi eleito um novo Papa, e há uma frase que disse " enquanto
vais a subir cumprimenta toda a gente, pois quando desceres vais encontra- los todos".
O deputado municipal Paulo Jorge Oliveira Teixeira (P.S.D.), Presidente
da Junta de Freguesia de Santo Antão disse querer felicitar a Junta de Freguesia do
Norte Pequeno, pela inauguração da Sede. Depois disse querer fazer um alerta, para a
passadeira no apeadeiro para a Caldeira de Santo Cristo, na serra, que chama de
vergonha, achando que era bom a tirar, pois a inauguração já foi feita, tendo colocado
esta situação pessoalmente ao senhor Secretário. A seguir disse que a obra da estrada
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à saída da Calheta continua- se a fazer coisas, que nem visto, fizeram uma guarda
acima do lacete, quando a curva está desprotegida, se fosse feita mais abaixo vinte
metros teria servido de alguma coisa. Também disse que queria fazer uma
recomendação à Câmara, para promoverem as festas de Santo Antão e Topo, pois
está na altura de classificar aquelas festas, e as comissões terem algum apoio oficial.
Disse ainda que sabem que a Câmara está a melhorar os seus armazéns no Alqueve e
se a Câmara tem alguma ideia, para aproveitar a escola de Santo Antão.
O deputado municipal António João Viegas de Sousa (P.S.D.), Presidente
da Junta de Freguesia da Calheta, deu as boas noites e as boas vindas ao deputado
municipal Dário Nascimento, que fica efetivo na Assembleia pois é mais uma pessoa
da Calheta, lamenta contudo a saída do deputado municipal Jorge Fagundes. Depois
deu os parabéns ao Adroaldo, pela inauguração da Sede. A seguir disse ao senhor
Presidente da Câmara que fica contente por o Norte Pequeno ir ter uma casa
mortuária, mas queria também um contributo, no mesmo sentido, pois já foi pedido e foi
recusado por motivos óbvios, mas já que está a ajudar uma freguesia, devia ajudar a
outra.
O deputado municipal Dário Nascimento agradeceu ao senhor Presidente
da Junta de Freguesia da Calheta, as suas palavras. Depois deu os parabéns ao
senhor Presidente da Junta de Freguesia do Norte Pequeno, pela inauguração da
Sede. Acrescentou que é com muito gosto que regressa à Assembleia, e que dará tudo
o que poder e souber.
O deputado municipal João Santos disse que o Centro de Resíduos está
praticamente concluído e que São Jorge deve ser a última ilha, que o vai ter e que não
viu ainda a Câmara Municipal fazer nada, quanto ao preparar-se para uma recolha se-
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letiva.
O deputado municipal Paulo Teixeira, Presidente da Junta de Freguesia
de Santo Antão, disse que os caminhos agrícolas ficaram bastante danificados em
Santo Antão, com o temporal e se a Câmara tem alguma ideia em reforçar meios, ou
pedir a intervenção do Governo.
O deputado municipal Jaime Nunes, perguntou se as ribeiras são da
Câmara, que a das Lixivias, em Santo Antão está muito mal-amanhada, por lá baixo,
pois todas as semanas há descargas, que agora está branca, é uma porcaria. Os
turistas param para ver, ninguém para naquele caminho com o cheiro. Terminou
dizendo que não sabe a quem se dirigir.
O senhor Presidente da Câmara Aires António Fagundes Reis (P.S.D.),
deu as boas noites e as boas vindas ao Dário. Depois em resposta ao deputado
municipal João Santos que perguntou para quando a implementação da recolha
seletiva, disse que é do conhecimento do deputado João, que já foi falado aqui e
também no Conselho de Ilha e junto do Governo. Aquilo não correu bem e está pedida
uma reunião com a Câmara Municipal da Calheta, das Velas e o senhor Secretário,
pois já manifestamos a nossa dificuldade, para põr em prática a recolha seletiva,
estamos a aguardar, para haver um consenso. Respondendo ao senhor Presidente da
Junta de Freguesia de Santo Antão, no tocante à passadeira da vergonha penso que o
Governo já foi alertado, pelo senhor Presidente da Junta, e no tocante aos assuntos
todos da obra da estrada para a Calheta o Governo está consciente disso. Há tempos
tivemos uma reunião com o dono da obra, e o empreiteiro e ficou assente que
tínhamos que avançar com o saneamento, porque aquela obra numas semanas estava
concluída, ficamos contentes, trabalhamos sábados e domingos, o que é certo é que
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concluímos a nossa parte no dia quatro, deste mês, e a pavimentação a fazer na
semana seguinte não foi feita, falamos com o Governo, no Conselho de Ilha que disse
que a obra só ficava concluída nos princípios de junho ou julho, e agora está a dar
cabo dos carros. No tocante à escola de Santo Antão é um assunto que ainda não está
decidido, tenho algumas ideias, contudo os contributos serão válidos, não faz muito
sentido a Câmara desprender- se desse património. Os caminhos agrícolas em Santo
Antão, a Câmara tem trabalhado e não só em Santo Antão, também na Ribeira Seca, e
está só por conta da Câmara, pontualmente temos a colaboração do Governo, mas é
só pontualmente. Quanto ao cartaz da promoção do Espírito Santo, a Câmara não tem
feito, por não estar nas suas prioridades e também por não ter disponibilidades
financeiras, contudo a Câmara tem colaborado mas, mais no apoio logístico e
iluminação, mas sei que não é isso que se pretende. Respondendo ao senhor
Presidente da Junta de Freguesia da Calheta no tocante à casa mortuária do Norte
Pequeno, o que estamos a falar é num apoio muito pequeno, pois é uma reabilitação
de uma obra que existe, o que a Calheta quer levar a efeito será muito superior.
Quanto ao dito pelo senhor Presidente da Junta de Freguesia do Norte Pequeno no
tocante ao balcão de atendimento é para pensar. A terminar e em resposta ao
deputado Jaime Nunes quanto às descargas para a ribeira das Lixivias, é chato e em
primeira instância tem a ver com o ambiente, é complicado. Percebi que a Finisterra
queria resolver esse assunto, e acredito que deve ser uma preocupação dos seus
dirigentes, não sei se será de fácil resolução.
O deputado municipal Paulo Teixeira, Presidente da Junta de Freguesia
de Santo Antão, respondeu que acha que para as festas existem apoios regionais, para
esse género, mas a sua proposta era no sentido da Câmara liderar esse processo,
para ver se se conseguia alguma coisa.
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O deputado municipal Adroaldo Mendonça, Presidente da Junta de
Freguesia do Norte Pequeno disse que as árvores ao pé do campo de futebol estão a
precisar de poda, se é com a Câmara.
O senhor Presidente da Assembleia Municipal disse esta é a primeira
reunião após o Conselho de Ilha, onde foram tratados alguns assuntos que a
Assembleia tem direito de saber, um dos assuntos foi para quando a conclusão da EBS
da Calheta, tendo o senhor Secretário dito que só na próxima legislatura. Mais tarde,
em uma reunião com o senhor Presidente do Governo falou- se novamente no assunto,
e o senhor Secretário anunciou que a escola passaria por uma fase de adaptação do
projeto, face a legislação comunitária, e que provavelmente o início da obra seria para
dois mil e catorze. Também falei com o senhor Secretário dos Transportes e Turismo,
sobre o assunto do parque de estacionamento na serra do Topo, que dá acesso ao
trilho (serra do Topo-Caldeira) dei-lhe conhecimento de que tinha falado como anterior
Secretário, sobre a demolição do talude do lado direito, quem vem do Topo, para
Calheta, no dia da apresentação do projeto e nada tinha sido feito, mesmo que o
anterior Secretário tenha concordado, na altura, e a resposta foi que não conhecia a
obra, mas que iria ver o assunto no local e me daria um resposta, e até hoje nada.
Também a passadeira continua lá, se apanharmos um estrangeiro naquela estrada, o
trilho da Caldeira sai do mapa. Em resposta ao senhor Presidente da Junta de
Freguesia de Santo Antão disse que temos uma ferramenta na mão, que se chama
votos, aprecio os senhores deputados apresentaram coisas úteis, mas não são votos
de recomendação. Esse assunto é interessante, mas teria outro peso político se fosse
em voto de recomendação. A finalizar saudou a presença do deputado Dário
Nascimento, nesta Assembleia, pois o Jorge pediu a renúncia do mandato e foi aceite
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pela Mesa.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

APRECIAÇÃO DAS ACTIVIDADES DO MUNICÍPIO E SITUAÇÃO FINANCEIRA: O
Primeiro Secretário informou, os valores constantes no Resumo Diário de Tesouraria.
Depois o senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao senhor Presidente da
Câmara, que disse que houve muito trabalho desde a última Sessão, nos caminhos,
valetas, muros e aquedutos, que a Câmara teve de repor o que a chuva tirou, tem sido
um trabalho inglório. Também como referi na informação que vos foi mandada, a
alteração ao Plano Diretor Municipal (PDM) entrou na sua fase final e está para a
DROAP, para avaliação das alterações concertadas entre todas as entidades.
Continua- se no Centro Cultural, que vai andando e parece- me, que está a ficar bom.
A finalizar disse que o famoso muro do Portal acabou hoje.
O deputado municipal João Santos disse que já se começou a pintar o
Auditório e ainda bem, dá outro aspeto à Vila, perguntando de seguida para quando a
conclusão da obra, que poderia ser uma mais-valia no Festival de Julho, evitando
assim alugar alguns espaços, perguntou ainda se já foi adjudicado os equipamentos de
som.
O senhor Presidente da Câmara respondeu que o Auditório, não
envergonhava ninguém pois estava branco. Pintou- se por fora. Não está pronto para o
Festival de Julho, pese embora algumas salas possam estar, o Auditório propriamente
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dito nem pensar, pois o que é preciso para acabar não há tempo é feito consoante as
possibilidades da Câmara, ainda tem muito a fazer para chegar ao som.
O deputado municipal Adroaldo Mendonça, Presidente da Junta de
Freguesia do Norte Pequeno disse que quanto aos caminhos e arranjos também têm
estado a fazer no Norte Pequeno, e que há trabalhadores que vão entrar de férias e os
serviços param, se fosse possível não pararem.
O senhor Presidente da Câmara respondeu, que tem dois mestre-deobras no Auditório, que são do Norte Pequeno, e é possível que se irá reforçar a
brigada é uma questão de se ver quando será a melhor altura, de irem para cima.
O senhor Presidente da Assembleia Municipal disse que os dois pontos
seguintes, da Ordem do Dia seriam aprovados em minuta.

RELATÓRIO E CONTAS 2012: O senhor Presidente da Câmara disse que são
documentos técnicos, muito extensos e que espelham

a atividade da Câmara

Municipal, e incluem pela primeira vez a contabilidade de custos, que carece de algum
aperfeiçoamento, esta implementação estava prevista no Plano de Saneamento
Financeiro. Na nossa opinião temos resultados muito bons, que tinham de ser
atingidos, a dívida a fornecedores de dois mil e onze a dois mil e doze reduziu oitenta e
sete por cento, não temos pagamentos a mais de noventa dias. A execução da receita
foi superior à execução da despesa, é aquilo que tinha de ser feito. A Assembleia fará
uma apreciação política, sobre um documento técnico.
O deputado municipal João Santos disse que na despesa, tem três pontos que chamam a atenção. As comunicações estão ainda com valores altos, ainda po-
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diam ser reduzidos. Os estudos e consultadoria há aqui um valor que me parece
elevado. Os viadutos, arruamentos e obras têm cerca de setecentos mil euros, quais
foram estas obras.
O senhor Presidente da Câmara respondeu que é sempre possível
reduzir, quer seja em qualquer coisa, mas uma coisa é certa, a Câmara teve uma
execução de despesa corrente, dezasseis por cento abaixo do previsto no Plano de
Saneamento Financeiro, e são estes resultados que interessam. São opiniões, cada
um terá a sua forma de gerir, o que interessa a nós é este documento ser positivo e foi
mais que o previsto. Os viadutos e caminhos foram em todas as obras, desde
caminhos agrícolas, municipais é tudo o que se fez.
O deputado municipal João Santos disse que o senhor Presidente está
feliz com a sua execução, pois se fosse desde uns anos para cá, não estávamos a
pagar isto agora. Temos vinte e cinco por cento para a dívida e serviço da dívida. O
investimento é apenas de vinte e um vírgula oitenta e oito por cento, e no global a taxa
de investimento é baixa.
O senhor Presidente da Câmara respondeu que acha piada, este esforço
que a Câmara está a fazer e esse esforço, que é tremendo para toda a gente,
município, trabalhadores e políticos, e depois fazem observações dessas. Estamos a
fazer um esforço e se calhar queriam que fizéssemos investimentos brutais, com o que
estamos a pagar. Não é razoável perante os compromissos, que a Câmara Municipal
tenha ainda que dizer porque não investio.
O deputado municipal João Santos respondeu que só falou do que o
senhor Presidente se propôs fazer, que só fez cinquenta e dois por cento.
O senhor Presidente da Câmara respondeu que é óbvio que sim, perguntando depois se não estava prevista uma receita extraordinária do Governo, e como
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não veio, não podemos investir. O Governo assumiu os cinco por cento, como estava
previsto, como toda a parte da Câmara para a Ribeira Seca, e as que tiveram estragos,
e isso reconheço publicamente, a Câmara vai dar início à obra, para resolver os
estragos causados pelas enxurradas. Há obra feita em todo o concelho, não é em
betão, mas temos estado sempre a trabalhar.
VOTAÇÃO: Aprovado por maioria, com onze votos a favor da bancada do
Partido Social Democrata- PPD/PSD, e seis abstenções da bancada do Partido
Socialista- PS,:
De acordo com as disposições do art.° n.° 53.°, alínea c), n.° 2, da Lei n.°
169/99, de 18 de setembro, e com a alteração da Lei n° 5-A/2002 de 11 de janeiro,
aprovar a proposta do executivo municipal, sobre os Relatórios e Contas de dois mil e
doze.
Os documentos referidos ficam arquivados na pasta anexa ao respetivo livro,
conforme Decreto-Lei número quarenta e cinco mil trezentos e sessenta e dois de vinte
um de novembro de mil e novecentos sessenta e três e Decreto-Lei trezentos e trinta e
quatro barra oitenta e dois de dezanove de agosto.

1. a REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA, DESPESA E GOP'S- 2013: O
senhor Presidente da Câmara disse que esta revisão visa a integração, do saldo da
gerência anterior, no valor de duzentos oitenta e três mil setecentos e vinte euros e
trinta e nove cêntimos e reforçar os valores dos caminhos municipais e pessoal.
O deputado municipal Adroaldo Mendonça, Presidente da Junta de Freguesia do Norte Pequeno disse que este reforço dos caminhos municipais oxalá che-
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guem ao Norte Pequeno, e que é com muito agrado que o aceitam.

VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade:
De acordo com as disposições das alíneas b) n.° 2, do artigo 53.°, da Lei
n.° 169199, de 18 de setembro, e com a alteração da Lei n.° 5-A/2002 de 11 de janeiro,
aprovar:
A t a Revisão ao Orçamento da Receita, Despesa do ano 2013, no
montante de € 283.720,39 (duzentos oitenta e três mil setecentos e vinte euros e trinta
e nove cêntimos).
A 1.a Revisão das GOP's (Grandes Opções do Plano), no montante de
€ 187.843,39 (cento oitenta e sete mil oitocentos quarenta e três euros trinta e nove
cêntimos).

OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O CONCELHO: O senhor
Presidente da Assembleia disse que lhe chegou à Mesa um voto, apresentado pelos
deputados municipais e Presidentes de Juntas de Freguesia, Paulo Jorge Oliveira
Teixeira e Jorge Miguel Goulart Armelim Mendonça, que leu e fica arquivado, na pasta
de documentos desta Sessão, onde poderá ser lido na íntegra.

VOTO DE RECOMENDAÇÃO, no qual propõem que a Assembleia
Municipal recomende à Câmara Municipal, para promover as Festas do Espírito Santo,
das Freguesias de Santo Antão e Topo, como de interesse turístico, e tentar junto do
Governo Regional ver reconhecido esse interesse, para efeito de apoio á sua
divulgação e organização, além de apresentarem características únicas, as Festas do
Espírito Santo abrangem ainda a organização de cortejos alegóricos das freguesias.
Não tendo havido intervenções o senhor Presidente da Assembleia, pôs
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esta recomendação a votação.
VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade:

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

Não houve intervenções.
Nada mais havendo a tratar, o mesmo declarou encerrada a sessão,
eram vinte e uma horas cinquenta e sete minutos, da qual para constar se lavrou a
presente ata, que irá ser remetida aos deputados municipais, em suporte informático,
com a Ordem de Trabalhos para a próxima Sessão Ordinária, onde será apreciada e
depois de aprovada vai ser assinada, pelo mesmo, e por mim, que secretariei esta
sessão pública.

