


















































































Assembleia Legislative da Região AutOnoma dos Acores
COMISSAO DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, AMBIENTE E TRABALHO

11) As pecas desenhadas da obra constam do document° "Construcao do

Caminho de Acesso a Fara" do Calhau", elaborado pelo Servico Florestal do

Nordeste em Novembro de 2005, e do "Project° do Caminho de Acesso

Faja do Calhau, Agua Retorta, Ilha de Sao Miguel", elaborado pela Norma

Acores, SA, em Julho de 2006;

12) Desde Junho de 2006 que a Direccdo Regional dos Recursos Florestais conta,

na referida obra, corn o apoio técnico e acompanhamento da Norma Acores,

SA, conforme verificado pela Comissão na visita ao local e como resulta das

declaracOes do Secretario Regional da Agricultura e Florestas;

13)Em Outubro de 2006 e por solicitacao da Direccdo Regional dos Recursos

Florestais, o LaboratOrio Regional de Engenharia Civil elaborou urn relat6rio

sobre o caminho de acesso a Faja do Calhau - documento 19 em anexo;

14) Entre 2006 e 2008 foi utilizado, em contratacao de bens e servicos para a

obra, urn montante financeiro total de 649.808,58€, dos quais 454.408,76€ no

ano de 2006, 91.621,12E no ano de 2007 e 103.778,70E no arto de 2008,

conforme resulta das declaracOes do Secretario Regional da Agricultura e

Florestas e do documento 18 em anexo;

15) Na contratacao referida no ponto anterior foram utilizados os procedimentos

de concurso publico, concurso limitado sem apresentacão de candidaturas,

ajuste directo e negociacdo corn publicacdo pr6via de anfmcio, conforme

resulta do documento 18 em anexo;

16)Para akin das aquisicOes de bens e servicos supra referidas, foram

imputados a obra custos de inao-de-obra e de utilizacao de milquinas e seus

consumiveis no valor de 250.000,00E, e estä a decorrer urn concurs° pUblico

para aquisicao de servicos de maquinas de grande porte, corn urn valor base

de 204.000,0(1W;

17) Nä° estâo ainda deterrninados, porque dependentes de medicOes em curso e

da realizacdo do respectivo concurso, as montantes referentes

pavimentacdo e instalacdo das redes de torcdo, o que nä° permitiu apurar o

valor final da obra,

18)Não houve uma adequada participacao das autarquias locais e das

associacOes ambientalistas no processo de discussâo e decisào sobre a obra,
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