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ALGUMAS DELIBERAÇÕES, TOMADAS
PELA CÂMARA MUNICIPAL
Reunião de 23 de Janeiro
OBRAS
Presente o projecto de construção de creche e
jardim-de-infância nas Lajes das Flores e um
projecto de Karin Else Brinkmam, para construção
de uma moradia nas Lajes.
Os referidos projectos foram aprovados por
unanimidade
TAPADAS

Foram
autorizadas
contratuais de tapadas.

diversas

cedências

Reunião de 6 de Fevereiro
PATRIMÓNIO IMÓVEL DO CONCELHO DAS LAJES

O Instituto Açoriano de Cultura vai proceder à
edição do livro “Património Imóvel do concelho de
Lajes das Flores”, tendo pedido o patrocínio da
Câmara das Lajes
nos custos da edição,
considerada de extrema importância para o
concelho e para a Ilha.
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a
sua publicação, nos termos da proposta
apresentada.
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO

A Câmara atribuiu um subsídio aos alunos do
9º. Ano da Escola Básica Integrada das Flores, P e.
Maurício de Freitas, correspondente ao pagamento
de três passagens aérea para uma visita de estudo.
ABERTURA DE CONCURSSO PARA ATRIBUIÇÃO
DE LICENÇA DE ALUGUER DE PASSAGEIROS

Foi deliberado, por unanimidade, a abertura de
concursos para atribuição de uma licença de
aluguer de passageiros - transporte em táxi, com
estacionamento na Freguesia da Lomba e outro
com estacionamento na Freguesia da Fazenda.
Reunião de 20 de Fevereiro
Foi deliberado, por unanimidade, fixar num
milhão de euros, o montante limite para execução
de obras por administração directa.
Foram concedidos os seguintes subsídios:
 Ao Atlético Clube da Fajã Grande,
1.000,00 € (continua no verso)

Mês de Fevereiro

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DA CÂMARA
MUNICIPAL
apresentado à Assembleia Municipal pelo Presidente
da Câmara, em cumprimento do estipulado na lei:
Neste espaço de tempo que medeia entre a realização
da última Assembleia Municipal e este momento, foram
executados os seguintes trabalhos:
- Acabamento dos trabalhos na Estrada do Castelo na
Costa;
- Continuação dos trabalhos na estrada entre o Lajedo e
Costa (construção de muros de suporte, valas de
transporte de água, aquedutos, etc.);
- Construção de uma cabine de passageiros na Costa;
- Continuação dos trabalhos na estrada do Outeiro da
Madeira Seca (correcção, cilindramento, abertura de valas
para escoamento das águas, etc.);
- Trabalhos de recuperação da Sede da Junta de Freguesia
da Fazenda (telhado, beirados, armação, pintura, janelas,
portas, etc.);
- Acabamento dos trabalhos numa casa de habitação
social na Fazenda;
- Arranjo de muros em algumas estradas na Lomba;
- Colocação de tubos novos de adução de água potável na
Lomba;
- Começo dos trabalhos na construção de um aqueduto no
Rossio na Fajãzinha;
- Construção dos trabalhos nas casas de habitação social
nas Lajes;
- Continuação dos trabalhos no Largo do Forte de Santo
António nas Lajes (colocação de correntes, acabamento
das instalações sanitárias, colocação de canhões, etc);
- Continuação dos trabalhos na Rua Dr. Américo Vieira;
- Continuação dos trabalhos na casa museu nas Lajes;
- Começo dos trabalhos no edifício da antiga Cooperativa
Nossa Senhora do Rosário, nas Lajes, destinado a museu;
- Corte de erva no campo de futebol, bermas, parques,
jardins, etc;
- Pavimentação betuminosa duma ladeira da estrada da
Ribeira do Ferreiro;
- Tapamento de buracos em algumas ruas das nossas
freguesias;
- Colocação de uma rega de asfalto (ECR3) na estrada
entre a Fontinha e a estrada da Ponta na Fajã Grande;
- Arranjo envolvente da sede da Casa do Povo da Fajã
Grande (construção de muros em pedra seca, demolição
de uma casa antiga adquirida anteriormente pela Câmara
Municipal, construção de um parque de estacionamento e
rampa de acesso a uma futura cozinha); (continua pag.2)

LAR DE IDOSOS DAS LAJES
Mais um esclarecimento
Desde há décadas, que as Lajes aspira por um
Lar de Idosos, que se justifica tanto ou mais, que
em qualquer outro dos concelhos desta Região.
É por isso que, em mandatos anteriores, já se
tenha posto terreno à disposição e oferecido
projectos ao Governo, que custaram milhares de
contos (em moeda antiga) à Câmara, mas todos
foram rejeitados.
O primeiro projecto, ainda na década de 80,
elaborado pela Consulmar, previa a construção de
um Lar, no lugar do Lombo, em terrenos
comprados pela Câmara e cedidos ao Governo
para o efeito.
O projecto foi rejeitado por ser considerado
“megalómano” para uma vila como as Lajes.
Posteriormente a Projectangra – Gabinete
Açoriano de Projectos Limitada, elaborou um
projecto, para ser implantado entre a actual
Esquadra da Polícia e a Ex-Rádio Naval, também
em terrenos adquiridos pela Câmara e oferecidos
ao Governo, para a construção de um novo Lar.
Numa reunião com a Câmara, a Misericórdia e o
então Director Regional de Segurança Social, o
projecto foi rejeitado, por ser muito grande e não
se pretendia construir “armazéns” para idosos.
Propôs então o Senhor Director Regional algumas
alterações ao projecto, para o tornar viável.
A empresa projectista deslocou-se à Direcção
Regional e recebeu instruções das alterações que
tinham de ser efectuadas, tendo-se procedido como
era exigido.
Qual não é o nosso espanto, quando o projecto
alterado voltou a não ser aceite pela Direcção
Regional, porque agora a política a ser seguida
era de pequeno espaços, com poucos idosos, para
ser mais personalizado, etc..
Foi nessa altura, já lá vão três anos, que a
Câmara decidiu preparar duas das casas geminadas
da ex-Rádio Naval, com o mínimo de condições
para se poder admitir alguns idosos que estavam
mesmo numa situação precária.
Foi aberta uma porta interior para ligar as duas
casas, as casas de banho foram adaptadas para a
utilização de idosos, quer nos apoios das sanitas,
nos duches, bidés, etc., arranjaram-se os quartos de
cama, uma cozinha , sala de estar e sala de jantar.
Posta a situação ao Governo de que tínhamos
estas instalações para ceder gratuitamente e a título
precário, para uma valência de apoio a idosos,
entraram em contacto com a Santa Casa da
Misericórdia, que abriu concurso para a admissão
de pessoal, iniciaram-se os internamentos e tem
(continua no verso)

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES
(Continuação da 1ª. Página)
- Manutenção dos canhões que se encontram em frente
aos Paços do Concelho;
- Limpeza e arrumação da Lixeira Municipal;
- Limpeza das ruas, jardins, parques, etc.;
- Escavação e transporte de areia para armazenamento;
- Temos continuado os trabalhos de manutenção do nosso
parque de máquinas;
- Temos colaborado com algumas das nossas freguesias,
e, queremos continuar a trabalhar em conjunto com todas
elas.
- Abertura de concurso público para aquisição de
mosaicos para as casas da Ex-Rádio Naval;
- Execução dos trabalhos de poda das árvores de alguns
jardins municipais.
**********************************************
Reunião de 20 de Fevereiro – (continuação)
 Grupo Desportivo Fazendense, 1.000,00 €;
 À Associação de Bombeiros, 218,32 € para
pagamento do seguro de uma viatura da Secção
Destacada das Lajes;
 Foi aprovada a 1ª. Alteração ao orçamento e ao
Plano Plurianual de Investimentos e actividades;
Balancete do dia 24 de Fevereiro: 979.684,55 €
**********************************************
LAR… (continuação)
vindo a funcionar dessa forma, não descurando nunca a
construção de um Lar de raiz, neste Concelho.
Durante a campanha eleitoral, tanto para as Regionais
como para as Autárquicas, fizeram-se muitas promessas
de um Lar de Idosos, melhoramentos no actual, mas…,
no Plano do Governo Regional, não se vislumbra
nenhuma verba para a construção de um Lar de Idosos
nas Lajes.
Na última viagem do Governo às Flores, no fim do ano
passado, a Câmara propôs à Misericórdia ceder a esta
para possível adaptação, o antigo aquartelamento da
Rádio Naval, que daria para alojar cerca de vinte a vinte e
cinco idosos e que não implicaria grande despesa.
O Senhor Secretário Regional da tutela e a Senhora
Directora Regional ficaram “encantados” com a ideia e
com a capacidade das instalações, onde poderiam ser
incluídos todos os serviços, e, pediram uma planta das
instalações e das obras a efectuar.
Ao que se sabe, a Misericórdia enviou esses elementos
(planta, medições, orçamento, levantamento fotográfico),
ainda em 2005, e, continua sem receber uma palavra
sobre o assunto.
Posto isto, a Câmara pouco mais pode fazer do que
aguardar melhores dias, e, os idosos que estão em lista de
espera, em condições muito precárias, ou os idosos das
Lajes, que estão no Lar Peixoto Pimentel em Santa Cruz e
gostassem de vir para as Lajes, para ficarem mais perto
das suas famílias, têm que fazer como nós… aguardar
melhores dias.
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