CÂMARA MUNICIPAL DAS LAJES DAS FLORES
ACTA N.º 20/2011
DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA
12 DE SETEMBRO DE 2011
----- Aos doze dias do mês de Setembro do ano de dois mil e onze, no
edifício dos Paços do Concelho e Sala das Sessões, realizou-se a reunião
ordinária da Câmara Municipal das Lajes das Flores sob a Presidência do
Senhor João António Vieira Lourenço, Presidente da Câmara, estando
presentes os Senhores Vereadores Armando Meireles Monteiro, Victor José
Santos da Rosa e Nélia Maria de Freitas Tenente Tavares em substituição
do Sr. Vereador Luís Carlos Martins Maciel nos termos do n.º 1 e 2 do art.º
78 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5/A de 2002 de 11
de Janeiro. --------------------------------------------------------------------------------- Foi considerada justificada as faltas dos Senhores Vereadores Luís
Maciel e José Floriberto Lourenço à presente reunião, por se encontrarem
ausentes da ilha. -------------------------------------------------------------------------- Pelas nove horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou aberta
a reunião, que foi secretariada pela Assistente Técnica Dora Maria de
Sousa Nicolau. ---------------------------------------------------------------------------- Presente o balancete do dia 08 de Setembro de 2011, que apresentava
um saldo total de disponibilidades de um milhão trezentos e dois mil
oitocentos e setenta e um euros e oitenta e dois cêntimos. -------------------------------------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------- No período antes da ordem do dia verificaram-se as seguintes
intervenções: ------------------------------------------------------------------------------ a) O Sr. Vereador Victor Rosa tomou a palavra para mencionar que
chamaram novamente a atenção para as péssimas condições da estrada do
Pico na freguesia da Fazenda e que a estrada da Eirinha Velha irá ficar da
mesma maneira se não houver nenhum tipo de intervenção. ---------------------- O Senhor Presidente disse que estão a elaborar um projecto para
reabilitação da estrada do Pico e em relação à estrada da Eirinha Velha o
que pode fazer de momento é tapar os buracos existentes. ---------------------
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----- b) A Senhora Vereadora Nélia Tavares mencionou que o caminho da
Caldeira na freguesia do Mosteiro está a ficar com buracos e que as queirós
existentes na mesma zona estão a prejudicar a circulação de veículos de
maiores dimensões tendo falta de serem cortadas nas partes mais altas ao
longo do caminho. -------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDEM DO DIA --------------------------------------- Procedeu-se então à leitura da acta número dezanove, da reunião
ordinária, celebrada no dia 29 de Agosto do corrente ano, que foi
submetida a votação da qual resultou a sua aprovação por maioria com a
abstenção da Sr.ª Vereadora Nélia Tavares por não ter estado presente na
referida reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TAPADAS -------------------------------------------- Esteve presente um requerimento por parte do Senhor Honorato
António Gonçalves de Freitas a solicitar autorização para efectuar novos
contratos, em seu nome, das tapadas “Ribeira do Alho 1/2"” e “Terra Chã”
registadas no livro de Património sob os nº 101 e 125 artigos n.º1355 e n.º
1432, respectivamente, que se encontram em nome de seu falecido pai Sr.
Eduardo Lourenço Freitas. -------------------------------------------------------------- O pedido foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------- SUBSÍDIOS ------------------------------------------ Esteve presente um pedido de subsídio por parte da Ouvidoria das
Flores para apoio à Festa de Nossa Senhora da Saúde, padroeira da
freguesia da Fajã Grande. --------------------------------------------------------------- Após analisado o pedido foi aprovado por unanimidade dos presentes
conceder 800,00 € (oitocentos euros). ----------------------------------------------------------------------- OBRAS – Trabalhos a mais ------------------------------- Esteve presente, por parte da Empresa Construções Vista do Vale
Unipessoal, Lda., uma relação de trabalhos a mais e não previstos, na
freguesia do Lajedo, nomeadamente: assento de pedra de calçada dos
degraus até à cruz, construção e assento de pedra de calçada de um círculo
em redor da cruz, assento de lancil no passeio e no círculo, forrar em pedra
os degraus e construção de vedação em madeira tratada no valor total de 4
200,00 € (quatro mil e duzentos euros). ----------------------------------------------- Após análise do orçamento foi aprovado por unanimidade autorizar as
obras mencionadas pelo valor indicado. --------------------------------------------------------------------------- PROPOSTA ------------------------------------------- Esteve presente uma proposta por parte do Sr. Presidente da Câmara
para entrega da “Chave de Honra” e respectivo diploma a Sua Excelência o
Senhor Presidente da República na sua visita ao Concelho no próximo dia
23 de Setembro. -------------------------------------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------- PARECERES ------------------------------------------ Esteve presente um pedido de parecer por parte da Comissão
Permanente de Assuntos Sociais da Assembleia Legislativa da Região
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Autónoma dos Açores sobre o projecto de resolução n.º 52/2011“Recomenda ao Governo Regional que garanta a abertura do 3.º Ciclo do
Ensino Básico no estabelecimento educativo das Lajes da Escola Básica e
Secundária das Flores”. ------------------------------------------------------------------ Foi deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável ao presente
projecto de resolução dada a inquestionável relevância para o interesse
público subjacente e à significativa melhoria da qualidade de vida dos
agregados familiares do nosso Concelho. --------------------------------------------------------------------- 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 nove horas e cinquenta minutos. ------------------------------------------ E eu, _________________________________ a redigi e subscrevi: --

O Presidente,
____________________________________________

A Secretária,
_____________________________________________
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