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LEGISLATIVO REGIONAL N.º 21/XII – PLANO REGIONAL
ANUAL PARA 2022

Ex.mo Sr.

Tendo-nos sido solicitado parecer sobre a proposta relativa ao

Plano Regional Anual para 2022, o Conselho de Ilha das Flores, decidiu

na sua reunião extraordinária realizada no dia 10, fazer antes as

seguintes considerações:

1- A Anteproposta que também nos foi enviada para parecer,

mereceu na altura despacho favorável deste Conselho, condicionado no

entanto a alterações que pudessem vir a existir, resultantes do Orçamento de

Estado para o próximo ano e que à data da reunião ainda não era conhecido.

2- Entretanto o Orçamento não foi aprovado na Assembleia da

República e as nossas pretensões que acompanhavam o parecer à

Anteproposta não foram tidas em conta no documento agora em análise.

3- Constata-se em primeiro lugar que há uma redução de verba

significativa alocada à ilha das Flores que se traduz num valor próximo

dos 750 mil euros;

Ex.mo. Senhor:

Presidente da Comissão Especializada
Permanente de Economia da ALRAA
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4- Verificamos por outro lado que houve uma baixa execução

orçamental no Plano para o ano em curso, colocando em causa alguns

dos investimentos previstos, nomeadamente as obras previstas na

Creche e Jardim de Infância O Girassol em Santa Cruz, o Centro de

Atividades e Tempos Livres nas Lajes e a instalação da uma nova Grua

no Porto das Poças em Santa Cruz;

5- Não vemos devidamente acauteladas algumas reivindicações

que nos preocupam quanto à intervenção no molhe principal do Porto

das Flores na Vila das Lajes, nomeadamente a construção da rampa roll-

on/roll-off na ponte cais que ali se encontra em construção;

6- Reivindicamos ainda a reparação de alguns troços de estradas e

no Plano em análise, a verba para o efeito é manifestamente exígua

para qualquer intervenção do género.

7- Finalmente os Senhores Conselheiros mostraram na sua

generalidade desagrado com a forma como as nossas pretensões não

foram acolhidas.
Melhores cumprimentos,

O Presidente do Conselho de Ilha

(José António Corvelo Freitas)
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