Município de Lajes das Flores

Boletim Municipal

ANO I - Nº. 5/2006

Balancete da Tesouraria de 31 de Maio:
Total das disponibilidades: 911.361,39 €

Pequena nota de abertura…

Aparecemos agora, com um novo aspecto gráfico, a
cores, de forma a tornar o nosso Boletim mais atractivo, e,
poderemos publicar mensalmente, fotos do património que
vamos construindo e já construído, que a preto e branco
não tem nenhum impacto.
Até aqui temos publicado a Revista Municipal, sem
regularidade, que continuaremos a fazer, esporadicamente,
como que uma súmula do que aqui for ficando publicado.
A revista Municipal, como é uma publicação que fica
extraordinariamente cara, optamos por este mailing a todos
os munícipes, que tem despertado a atenção e boa aceitação
dos Munícipes, para problemas que desconheciam em
absoluto.
Para além da obrigação legal da sua publicação (cif.
artº. 68º., da Lei 169/99, de 18/9, com a redacção da Lei
Nº. 5-A/2002, de 11/1), move-nos também o desejo de
pormos a nu e cru aquilo que se passa na Câmara e na
Assembleia Municipal, para evitar mal entendidos, como
tem acontecido ao longo dos últimos tempos.
As nossas portas estão abertas a todos, e,
principalmente, àqueles mais cépticos da nossa honestidade
e vontade de fazer bem, para virem verificar in loco, a
forma como trabalhamos e o que temos feito.
É um procedimento mais correcto, do que o de lançar
o boato e mentira, para meter dúvidas nas cabeças das
pessoas honestas e que são permeáveis, com mais
facilidade, a esse tipo de procedimento.
A decisão de optarmos por este método de divulgação,
das nossas actividades, é da nossa responsabilidade, é uma
das formas que a lei prevê, e, é assim que continuaremos a
fazer, por considerarmos atingir mais população, sem
custos para os munícipes.

Mês de Maio

AVISO
Para conhecimento geral se anuncia que foi enviado a 17 de Maio de 2006,
para publicação na III Série do Diário da República, um Anúncio de abertura de
CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA
E APOIO ADMINISTRATIVO, ao Município das Lajes das Flores.
Paços do Município, 17 de Maio de 2006.
O Presidente da Câmara, a) João António Vieira Lourenço

Durante este mês de Maio e Junho, o edifício dos
Paços do Município e do Polivalente de Serviços, estão a
ter uma intervenção de fundo, na recuperação da sua
imagem, a nível de pinturas de paredes exteriores e
conservação de vãos (portas e janelas), a que se seguirá
grande parte do património do Município, da Fajã Grande
à Lomba.
____________________________________________
ACÇÃO SOCIAL

Dentro do programa de Acção Social da Câmara Municipal,
de recuperação de moradias, com critérios devidamente
Regulamentados, através de todas as freguesias do concelho,
após a reunião camarária de 29 de Maio, foi feita a entregue
simbólica de mais uma chave, da casa de um casal com dois
Montando já este Boletim de Maio, com o novo filhos, Luís Trigueiro Câmara, na freguesia da Fazenda, que
sofreu uma total remodelação, tendo agora todas as condições
equipamento agora adquirido.

Deliberações da Câmara, no mês de Maio
Reunião do dia 2

Foram ratificadas as seguintes licenças especiais
de ruído emitidas:
a) Sport Marítimo Lajense destinado à realização de
baile/karaoke, no dia 30 de Abril.
b) Salão Paroquial da Lomba destinado á realização
de baile, no dia 29 de Abril findo.
c) Zona Balnear da Fajã Grande destinado á
realização de baile no dia 22 de Abril findo.
a) Esteve presente um requerimento de Ludgero
Augusto Cardoso Avelar, solicitando autorização
para efectuar a cedência contratual das tapadas que
possui, inscritas sob os números 1873 e 1874 para
sua esposa Maria Francisca Sousa Vasconcelos
Avelar.
b) Esteve presente um requerimento de João Valadão
Corvelo, solicitando autorização para efectuar a
cedência contratual das tapadas que possui,
inscritas sob os número 1929 e 1117 para seu neto
João Paulo Valadão Corvelo.
O solicitado foi aprovado por unanimidade.
O Sr. Presidente informou a Câmara da situação
actual da central de Asfalto a Quente e da
deslocação de técnicos, para dar formação aos
funcionários sobre a sua utilização
O Sr. Presidente esclareceu ainda que a Câmara já
está a produzir inertes em grandes quantidades,
destinados à asfaltagem das estradas
O Sr. Presidente acrescentou que fez contrato de
prestação de serviços de pintura, com dois
pintores que vieram da Ilha de S. Miguel, dado
que a mão-de-obra própria da Câmara, nesta área
e principalmente nesta época do ano, não satisfaz
as necessidades existentes.

Reunião do dia 15

O Sr. Vereador Dr. Luís colocou as seguintes
questões: Considerando a notícia tornada pública
pela rádio sobre as conclusões do relatório da
Inspecção Administrativa Regional, pergunta se o
Sr. Presidente está a receber 1/2 do vencimento e
quanto á reposição mencionada, o que pensa fazer
O Sr. Presidente informou que a partir de Janeiro
deste ano passou a receber metade do vencimento.
Quanto à reposição de verbas mencionadas, não
conta fazê-lo, sem ser por ordem do tribunal.
Sobre os requerimentos de cedência areia e
máquinas da Câmara a particulares, foi deliberado
que viriam á reunião Camarária seguinte, para
conhecimento, deliberação esta que não tem sido
cumprida.
O Sr. Presidente disse já ter separado os
requerimentos com estes pedidos, pensando, por
lapso, que já tinha dado conhecimento, mas na
próxima reunião dará a informação pretendida. No
que se refere ao Aterro Sanitário, a rádio falou em
alternativas, qual o ponto da situação? O Sr.
Presidente esclareceu que a Sra. Directora
Regional do Ambiente tem sugerido o transporte
do lixo das Ilhas mais pequenas para São Miguel o

de habitabilidade.
que também traz grandes encargos para as Câmaras
(valor aproximado de 85 euros por tonelada), não
estando portando definido nada em concreto.
O Sr. Presidente fez a seguinte exposição:
a) Existe um munícipe residente na freguesia da
Fazenda, que já foi auxiliado pela Câmara ao abrigo
do Regulamento Municipal de Cedência de
Maquinaria e Mão de Obra a Agregados Familiares
Carenciados, em valor superior a 10.000,00 euros, e,
por não gostar dos azulejos colocados na sua cozinha,
comprou outros, pretendendo agora que a Câmara
ceda a mão de obra para a sua substituição, pelo que
coloca esta situação á consideração da Câmara. O Sr.
Vereador Dr. Luís entende que esta situação deverá
ser encaminhada de outra forma, devendo essa pessoa
fazer o processo a abrigo do referido Regulamento
Municipal, a fim de ser devidamente analisado.
O Sr. Presidente informou que os foliões da freguesia
da Fajãzinha necessitam de apoio para a deslocação a
S. Miguel para a participação nas sopas do Divino
Espírito Santo da Associação de Amigos da Ilha das
Flores, pêlo que propõe seja deliberado o pagamento
de duas passagens aéreas com esse fim, proposta esta
que foi aprovada por unanimidade.
Esteve presente a 4ª Alteração ao Orçamento do
corrente ano, cujo valor importa em setecentos e
quarenta e um mil oitocentos e quarenta e cinco euros
e vinte e sete cêntimos. O referido documento após
analisado e discutido, foi colocado à votação, tendo
sido aprovado por unanimidade.
Esteve presente a 4ª Alteração ao PPI do corrente ano
cujo valor importa em quatrocentos e sessenta mil
oitocentos e quarenta e cinco euros e vinte e sete
cêntimos. O referido documento após analisado e
discutido foi colocado à votação tendo sido aprovado
por unanimidade.
Esteve presente um ofício da Associação de
Bombeiros solicitando um subsídio destinado á
aquisição de equipamento para a secção destacada de
Lajes das Flores. O Sr. Vereador Dr. Luís lembrou
que deveria ser efectuado um protocolo com esta
instituição, para o efeito. Assim, a Câmara deliberou
por unanimidade protelar para próxima reunião esta
decisão, a fim de se pedir alguns esclarecimentos ao
Comandante da Instituição.
Esteve presente um ofício propondo a aquisição de
exemplares do livro “O Homem e o Mar - Os
Açorianos e as Pescas - 500 anos de memórias” de
João António Gomes Vieira. Foi deliberado por
unanimidade a aquisição de 50 exemplares, de acordo
com a proposta apresentada.
Presente um projecto de construção para ampliação de
moradia e construção de anexo, sita na Urbanização
Ângelo de Freitas Henriques, de José António
Venâncio Branco. Sob proposta do Sr. Presidente, foi
deliberado solicitar parecer jurídico, se o referido
projecto se encontra de acordo com o Regulamento de
construção para a referida Urbanização, para posterior
análise em reunião Camarária.
Presente um projecto de remodelação e ampliação de
um palheiro na freguesia da Fajã Grande de Ana
Cristina de Sousa Peixoto.

O referido projecto foi
aprovado por
unanimidade.
AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DO LIVRO “
75 ANOS AO SERVIÇO DO FUTEBOL” . Foi
ratificado por unanimidade o despacho de
aquisição de 150 exemplares do livro mencionado,
pelo preço unitário de 10 euros

Reunião do dia 29

O Sr. Vereador Dr. Luís Maciel questionou o
Senhor Presidente sobre a fiscalização das obras
de particulares, de forma a que não se estejam a
fazer obras sem o respectivo alvará. O Senhor
Presidente informou de que a fiscalização tem sido
feita, e, poderá eventualmente alguma obra ter
sido iniciada sem a emissão do alvará, mas que as
obras em curso no concelho estão sob controle.
O Sr. Vereador Meireles deu uma perspectiva à
Câmara, do que está programado para a Festa do
Emigrante deste ano.
A pedido do Sr. Vereador Luís, o Senhor
Presidente esclareceu que o valor pago à Caritas
que saiu no último Boletim Municipal, a título de
subsídio, tratou-se sim do pagamento de um
trabalho prestado à Câmara, no fornecimento de
refeições à Orquestra Juvenil, que esteve a
estagiar entre nós.
A pedido do Sr. Vereador Luís, esclarecer neste
Boletim que a abstenção da aprovação do Projecto
Técnico do Pavilhão Gimnodesportivo, se deveu
ao facto de não constar na ordem de trabalhos. O
Sr. Presidente justificou que o mesmo chegou em
cima da hora, mas pelo facto de ser matéria
urgente, para efeitos de candidatura e concurso
público de empreitada, o tinha levado à reunião
para esse efeito.
O Sr. Vereador Luís propôs a gravação das
reuniões, para melhor se elaborarem as actas. O
Senhor Presidente considerou não haver interesse
nisso, mas vai analisar a questão.
O Senhor Presidente propôs o pagamento de duas
passagens aéreas para os foliões do Monte
participarem nas Sanjoaninas na Ilha Terceira,
proposta que foi aprovada por unanimidade.
O Senhor Presidente propôs a transferência de
60.000,00 €, para a Associação Cultural Lajense,
verba inscrita no Plano de Actividades para a
Festa do Emigrante, que foi aprovado por
unanimidade.
Esteve presente a 5ª Alteração ao Orçamento do
corrente ano cujo documento, após analisado e
discutido, foi colocado à votação tendo sido
aprovado por unanimidade.
Esteve presente a 4ª Alteração ao PPI do corrente
ano. O referido documento após analisado e
discutido foi colocado á votação tendo sido
aprovado por unanimidade.
Foram ratificadas, por unanimidade, as seguintes
licenças especiais de ruído:
a) Sport Marítimo Lajense destinado à realização de
baile/karaoke;
b) Quiosque Bota Fumo na Vila de Baixo, destinado
à realização de baile/karaoke;

ALTERAÇÃO DE HORÁRIO: Presente um pedido
de alteração de horário do quiosque “Bota Fumo, para
encerramento às 04H00, nos meses de Julho a
Setembro. A Câmara aprovou por unanimidade
autorizar, mês a mês, renovável automaticamente, até
Setembro, se não forem apresentadas queixas.
LICENÇAS ESPECIAL DE RUÍDO:
A. A José Maria Faria, (Bota-Fumo) para o dia 3 de
Junho, autorizado até às 02H00 do dia 04;
B. A José Maria Faria, (Bota-Fumo) para o dia 17 de
Junho, autorizado até às 02H00 do dia 18;

CENTRAL DE ASFALTO A QUENTE

Como é do conhecimento de todos os Munícipes, o
Município adquiriu uma Central de asfalto betuminoso a
quente, com a finalidade de cumprir, até ao fim deste
mandato, a promessa de asfaltar a tapete todas as ruas
municipais da Vila e das Freguesias.
Já neste mês de Maio, uma equipa de técnicos do
Continente se deslocou às Flores para prestar formação ao
nosso pessoal, no trabalho com a pavimentadora e
equipamentos envolvidos no trabalho, bem como uma revisão
à Central.

e

Já se iniciou a asfaltagem, ainda em Maio.

OBRAS COMPLETADAS RECENTEMENTE NO
MUNICÍPIO OU EM VIAS DE CONCLUSÃO:

ZONA BALNEAR DA FAJÃ GRANDE

Arranjo do Largo do Forte de Santo António,
Junto à Matriz de Nossa Senhora do Rosário, nas
Lajes. ______________________________

Renovação do Largo do Rossio, na Fajãzinha

Grande intervenção na recuperação da Zona Balnear da
Fajã Grande

A FESTA DO EMIGRANTE JÁ TEM CARTAZ

REMODELAÇÃO NO CAMPO DE JOGOS

Procedeu-se à repavimentação a macadame das pistas
de atletismo, pintura e outros trabalhos de manutenção
no Campo de Jogos das Lajes

A XXI Festa do Emigrante, realizar-se-á este ano,
como habitualmente, no terceiro fim de semana de
Julho, que este ano coincide com os dias 14, 15, 16 e
17 de Julho, sendo este último dia, também o Feriado
Municipal.
Contamos publicar todo o Programa, no próximo
Boletim.
____________________________________

Construção de um parque de estacionamento, junto ao
Polivalente da Fajã Grande

