Município de Lajes das Flores

Boletim Municipal

ANO I - Nº. 3/2006
Balancete da Tesouraria de 31 de Março:

Total das disponibilidades: 935.485,47 €
Um esclarecimento por mês…
Esta secção que terá um tema em casa Boletim
Municipal, como já aconteceu no nº. 1 e nº. 2, visa
essencialmente esclarecer os munícipes de como
foi adquirido o Património da Câmara e por vezes
as dificuldades negociais que estiveram envolvidas
nos processos.
O tema deste mês será: a A COMPRA DA
RÁDIO NAVAL.
A 15 de Setembro de 1994, depois de muitas
negociações e pedidos de cedência gratuita ou a
preços mais acessíveis, foi proposto pela Câmara a
aquisição de toda a Estação Rádio Naval, pelo
valor de 140.000 contos (cerca de 700.000,00 €,
mais precisamente 698.317,055), que seriam pagos
pela forma seguinte:
a) 30.000 contos em Junho de 1995;
b) 30.000 contos em Junho de 1996;
c) 40.000 contos em Junho de 1997; e
d) 40.000 contos em Junho de 1998.
A Câmara de então, pagou os primeiros 30.000
contos em Junho de 1995, e fez uma entrega de
15.000 contos, em Junho de 1996, mas a partir daí,
não foi feito mais nenhum pagamento.
Correram-se mesmo sérios riscos de perder
tudo, se não se pusesse em dia, a divida para com o
Ministério das Finanças e Direcção Geral de Infraestruturas do Ministério da Defesa Nacional, ou
então tomando uma atitude rapidamente,
mostrando boa fé e vontade, no pagamento da
parte restante, que eram 95.000.000$00.
Contamos sempre com o apoio do Senhor
Ministro da República para os Açores, Dr.
Sampaio da Nóvoa, que se deslocou
especificamente às Flores com o Senhor Dr. Cunha
Rego, Director Geral de Infra-Estruturas, que a
muito custo, mas também com muito boa vontade,
ao longo de muitas conversações, se conseguiu
parcelar o pagamento, diferido por 32 (trinta e duas
prestações) trimestrais, de 3.000 contos (três mil
contos cada), acrescida de juros.
O pagamento destas prestações iniciou-se em
Junho de 1999 e o último pagamento terá lugar a
31 de Março de 2007, tendo o saldo que faltava
pagar, adicionado de juros, ascendido a
113.212.500$00 (cento e treze milhões duzentos e
doze mil e quinhentos escudos) que equivale a
564.701,57 euros, na moeda actual.

Mês de Março

HOMENAGEM AOS TRABALHADORES DA CÂMARA,
QUE MORRERAM SOTERRADOS, NA DERROCADA DE
TERRAS, DURANTE A CONSTRUÇÃO DE UMA VALA NA
CANADA DE FUNDÃO, DURANTE O ABASTECIMENTO DE
ÁGUA À VILA DAS LAJES, EM 1946:

A Câmara em sua reunião ordinária celebrada no dia
19 de Agosto de 2005, deliberou, por unanimidade,
descerrar uma lápide alusiva ao acidente ocorrido na
Canada de Fundão, abaixo reproduzida, neste ano em que
passam 60 anos sobre o trágico acontecimento,
recordando os que ali pereceram.

oo0oo

ALGUMAS OBRAS EM CURSO NO CONCELHO:
 Recuperação de um pontão na foz da Ribeira
Grande, na Fajãzinha;
 Recuperação do aqueduto existente no Rossio, na
Fajãzinha e construção de um novo;
 Grande intervenção no edifício da Sede da Junta
de Freguesia da Fazenda;
 Construção de uma cabine para passageiros no
Mosteiro;
 Inicio dos trabalhos de um campo de jogos no
Mosteiro;
 Trabalhos de manutenção na Estrada do Castelo,
na Costa do Lajedo;
 Continuação de trabalhos na Estrada LajedoCosta;
 Trabalhos na Estrada da Alta Mira, na freguesia
do Lajedo:
 Recuperação dos muros da Estrada de Cima da
Fonte, no Lajedo;
 Continuação dos trabalhos no Largo do Forte de
Santo António, com o arranjo dos muros da Igreja,
(continua)

Deliberações da Câmara, tomadas no
mês de Março

 Foi autorizada a cedência contratual de uma
“tapada” de Fernanda de Barros Pita Jorge
a Alberto Novais da Costa;
 A Câmara tomou conhecimento da
aprovação do Plano Municipal de
Emergência;
 Foi aprovada a acta da Comissão de
Análise de Bolsas de Estudo;
 Foi deliberado apoiar uma visita de Estudo
do 10º. Ano da EBI das Flores, ao
continente, com o pagamento de três
passagens aéreas;
 Foi deliberado apoiar uma visita de Estudo
do 8º. Ano da EBI das Flores, ao
continente, com o pagamento de três
passagens aéreas;
 Foi aprovado a concessão de um subsídio
de 1.000,00 € à Associação Cultural
Lajense, para garantir o transporte de um
tocador de Viola da Terra
 Foi aprovada a 2ª. Alteração ao Orçamento
 Foi aprovada a 2ª. Alteração ao Plano
Plurianual de Investimentos
 Foi aprovada a 2ª. Alteração às Actividades
mais Relevantes;
 Foi aprovado o projecto de ampliação da
casa de morada de Armindo Tavares, no
Mosteiro
 Foram presentes para apreciação, discussão
e votação, os documentos de Prestação de
Contas bem como o Relatório de Gestão
referentes ao exercício de 2005, que foram
aprovados, para serem remetidos à
Assembleia Municipal para apreciação e
emissão de Parecer, e, posteriormente, ao
Tribunal de Contas, para julgamento.
O resultado líquido do exercício apresenta
um saldo positivo de 187.559,86 €, para
uma Receita de 3.656.786,22 € e Despesa
de 2.907.479,05 €.
Quanto à Execução Orçamental a Câmara
transitou em 31 de Dezembro, com um
saldo de 749.307,17 €.
====================================
Já estão a pagamento as Bolsas de Estudo
devidas este ano, até a Março, sendo:
- 2 de 294.66 € mensais – 2.357,28 €
- 1 de 292.03 € mensais – 1.168,12 €
- 2 de 343.46 € mensais – 2.747.68 €
- 1 de 347.92 € mensais – 1.391,68 €
- 1 de 295.13 € mensais – 1.180.52 €
- 1 de 343.43 € mensais – 1.373.72 €
- 1 de 429.33 € mensais – 1.717.32 € (continua)

ALGUMAS OBRAS EM CURSO NO CONCELHO: (continuação)

acabamentos nas casas de banho, colocação da
iluminação e pinturas;
 Recuperação de muros, nalgumas ruas das Lajes;
 Continuação da Casa Museu do Lavrador, nas
Lajes;
 Inicio dos trabalhos de recuperação do edifício
adquirido recentemente, destinado a Museu dos
Lacticínios, nas Lajes;
 Trabalhos de Electrificação no Cemitério das
Lajes;
 Limpeza em algumas ruas do concelho
 Trabalhos de construção de uma estrada na Fajã
Grande;
 Trabalhos no arranjo envolvente da Casa do Povo
da Fajã Grande;
 Trabalhos de construção e preparação de um
espaço para armazenar inertes;
 Transporte de pedra para britagem
 Trabalhos a bom ritmo de britagem de pedra para
obtenção de brita, pó de pedra e gravilha;
 Transporte de areia para armazenamento
=========================================

Vamos, a partir desta Edição do Boletim, dar conhecimento do
Património (Móvel e Imóvel) adquirido ao longo dos últimos anos:

- Aquisição de uma casa nas Lajes, em ruínas,
destinada a habitação social (já recuperada);
- Aquisição de uma casa na Lomba, em ruínas,
destinada a habitação social (ainda não
recuperada);
- Aquisição de uma casa na Lomba, destinada
a habitação social (já habitada);
- Aquisição de uma casa na Fazenda, bastante
degrada, destinada a habitação social (ainda
não recuperada);
- Aquisição de um edifício na Fajã Grande,
destinado a armazém;
- Aquisição de um prédio nas Lajes, destinado
a Museu.
==============================================

Bolsas de Estudo (continuação)
- 1 de 292.92 € mensais – 1.171.68 €
- 1 de 379.53 € mensais – 1.518.12 €

O total das Bolsas pagas de Dezembro a Março
últimos, corresponde a um total de 14.626,12 €
A este valor acresce ainda o pagamento, a cada bolseiro,
de uma passagem aérea, (ida e volta), para o Continente.

