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A C T A Nº 22/11

Acta da reunião extraordinária da Câmara Municipal das Velas, realizada no dia 20
de Setembro do ano 2011: -----------------------------------------------------------------------------Aos vinte dias do mês de Setembro do ano dois mil e onze, no Edifício dos
Paços do Município, reuniu-se a Câmara Municipal das Velas, sob a Presidência
de Manuel Soares da Silveira, Presidente da Câmara, e com a comparência dos
Vereadores Maria Isabel Góis Teixeira, Amaro Filipe Tavares Azevedo, António
Manuel da Silveira Azevedo e Ana Paula Ferreira Tavares Bettencourt. ---------------------Pelas catorze horas e quarenta minutos o senhor Presidente declarou aberta
esta reunião, convocada por ofícios nºs 3220 a 3224, em data de 20 de Setembro
corrente, e publicitada por edital nº 3224, da mesma data----------------------------------------Tendo esta reunião sido convocada com carácter de urgência, devido a
avaria verificada no furo de captação de água da Fajã de S. Amaro, o que põe em
causa o abastecimento de água à população, conforme consta dos ofícios acima
referidos, o senhor Presidente deu a palavra ao vereador a tempo inteiro, Amaro
Azevedo, com competências na área do abastecimento de água e saneamento
básico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador expôs a grave situação que se regista no abastecimento
de água em virtude da avaria verificada no referido furo de captação, e apresentou
dois relatórios elaborados, respectivamente, pelo engenheiro Jorge Almeida, com
conhecimentos nesta área e funcionário da empresa municipal VELASFUTURO, e
pela empresa Sondagens Batalha, documentos que aqui se dão por integralmente
reproduzidos, para os devidos e legais efeitos, e ficam anexos à acta. ----------------------A Câmara, concordando com os relatórios apresentados e considerando que
esta situação, além de inesperada, é gravosa e urgente para o Município, a qual
pode pôr em causa a saúde pública e o funcionamento sócio-económico do
Concelho; que o furo em causa não é suficiente para manter o abastecimento ao
.
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Concelho, visto estar obsoleto e com tubagem, bomba e motor com necessidade
de substituição, e sem nenhum de reserva; que o mesmo abastece mais de 75%
do Concelho, desconhecendo-se a capacidade para o futuro, visto já ter
ultrapassado em mais de 10 anos o tempo de vida útil; que é necessário e urgente
rever todas as estações elevatórias existentes e que abastecem os restantes 25%;
que a autarquia não tem capacidade de armazenamento de água para assegurar
o abastecimento no mínimo de 5 a 7 dias; que, no auge do abastecimento de água
(época de Verão) verificou-se que a rede se encontra subdimensionada para o
abastecimento regular às populações; de notar, ainda, que em caso de incêndio
os bombeiros não têm onde ir buscar água; ------------------------Delibera, por unanimidade, dar início aos procedimentos legais com
vista à execução da empreitada de construção de um furo de captação de
água, à reparação do actual (furo de captação de água da Fajã de S. Amaro),
à reparação de todas as estações elevatórias bem como toda a rede de
captação e transporte de água ao Concelho. ---------------------------------------------Aprovação da acta em minuta: -----------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, o Executivo deliberou, por unanimidade,
aprovar a presente acta em minuta, nos termos e para os efeitos consignados no
número três do artigo noventa e dois da Lei número cento sessenta e nove barra
noventa e nove, de dezoito de Setembro, republicada pela Lei número cinco traço
A barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, tendo a mesma sido lida em voz alta. ENCERRAMENTO: ----------------------------------------------------------------------------------------Esta reunião terminou às dezasseis horas e trinta minutos. ------------------------

O Presidente

A Chefe de Divisão de Administração Geral
.

