CÂMARA MUNICIPAL DAS LAJES DAS FLORES
ACTA N.º 18/2011
DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA
16 DE AGOSTO DE 2011
----- Ao dezasseis dia do mês de Agosto 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 Luís Carlos Martins Maciel, Armando
Meireles Monteiro, Victor José Santos da Rosa e José Floriberto Lourenço.
----- 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 12 de Agosto de 2011, que apresentava um
saldo total de disponibilidades de um milhão trezentos e vinte e três mil
quinhentos e quatro euros e trinta e cinco cêntimos. --------------------------------------------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------- No período antes da ordem do dia verificaram-se as seguintes
intervenções: ------------------------------------------------------------------------------ a) O Sr. Vereador Luís Maciel tomou a palavra para mencionar
novamente sobre o acesso ao restaurante “Pôr-do-Sol” na freguesia da
Fajãzinha que está mesmo em más condições e nesta altura do ano é que há
mais movimento de pessoas que procuram o restaurante. -------------------------- O Sr. Presidente disse que neste momento não irá asfaltar porque
primeiro têm que fazer a limpeza que falta na freguesia devido à derrocada
de Dezembro passado que devia ter tido a intervenção do Governo
Regional mas pode mandar passar novamente a niveladora e o cilindro no
local para estar em condições até ser asfaltado. -------------------------------------- O Senhor Vereador Luís Maciel questionou em relação ao protocolo
com a Associação Amigos da Ilha das Flores se já está resolvido. ---------------- O Sr. Presidente disse que já está resolvido que foi feita a transferência
de subsídio, já houve pessoas do Concelho que ficaram lá alojadas e que
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recebeu uma carta de agradecimento por parte da Associação por se ter
regularizado a situação. ------------------------------------------------------------------ O Sr. Vereador Luís Maciel questionou sobre as contas referentes à
Festa do Emigrante do presente ano que em reunião anterior tinha
solicitado uma relação descriminada mas que ainda não lhe foi facultada. ------ O Sr. Vereador José Floriberto Lourenço usou da palavra para dizer
que até à presente data a despesa da festa ronda os sessenta e quatro mil
euros e que no fim da reunião entregará a relação solicitada. ---------------------- O Senhor Vereador Luís Maciel perguntou em relação aos
funcionários da antiga Associação de Municípios da Ilha das Flores se já
sabem como irão resolver a situação desses trabalhadores. ------------------------ O Senhor Presidente disse que ainda não sabe como irá solucionar essa
situação e que nos últimos quinze dias não teve oportunidade de resolver
visto ter tido inspecção ordinária à Câmara. -------------------------------------------------------------------- ORDEM DO DIA --------------------------------------- Procedeu-se então à leitura da acta número dezassete, da reunião
ordinária, celebrada no dia 01 de Agosto do corrente ano, que foi
submetida a votação da qual resultou a sua aprovação por maioria com a
abstenção do Senhor Vereador Armando Meireles Monteiro por não ter
estado presente na referida reunião. ------------------------------------------------------------------ LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO ---------------------------- Esteve presente um requerimento por parte do Sr. Álvaro Serpa
solicitando licença especial de ruído até às 04h da manha dos dias 20 e 21
de Agosto para realização da festa da Santíssima Trindade na freguesia do
Mosteiro. ---------------------------------------------------------------------------------- Foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------- Esteve também presente um requerimento por parte da Comissão de
Festas de Nossa Senhora dos Remédios da freguesia da Fajãzinha a
solicitar licença especial de ruído para os dias 26 e 27 de Agosto até às 06h
da manhã e para o dia 28 de Agosto até às 04h da manhã. ------------------------- O solicitado foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO -------------------------- Esteve presente um protocolo de cooperação entre a Direcção Geral de
Reinserção Social e a Câmara Municipal das Lajes das Flores na sequência
da colaboração desta última no cumprimento de medidas judiciais de
trabalho a favor da comunidade. ------------------------------------------------------- Foi aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------- PROPOSTAS -------------------------------------------- Esteve presente uma proposta por parte do Sr. Presidente da Câmara
para adaptação da antiga Escola Primária das Lajes das Flores a creche e
ATL. --------------------------------------------------------------------------------------- Por falta de alguns documentos para melhor análise, foi proposto pelo
Sr. Presidente, que fosse adiada para a próxima reunião. --------------------------- O solicitado foi aprovado por unanimidade. -------------------------------2

----- Também esteve presente, em reunião, uma proposta para a Câmara
Municipal assumir a responsabilidade da dívida da empresa Municipal
Ocidental Mais EEM perante a Segurança Social no valor de 1 566,52 €
(mil quinhentos e sessenta e seis euros e cinquenta e dois cêntimos). ------------ A proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------- PEDIDO DE PARECER ------------------------------------- Esteve presente por parte do Sr. Luís Melo um pedido de não
viabilidade de construção num prédio rústico na Rua do Divino Espírito
Santo na freguesia das Lajes das Flores. ---------------------------------------------- Não foi aprovado conforme parecer técnico no qual indica que o
prédio em causa possui condições para construção desde que respeite a
legislação em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------ PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA ----------------------- Presente um pedido de informação prévia por parte da Senhora Carina
Vasconcelos para construção de moradia e garagem num terreno situado
nas Covas, freguesia da Fazenda. ------------------------------------------------------ Segundo parecer técnico situa-se dentro do PDM e o local possui todas
as infraestruturas (água, electricidade e telecomunicações) ficando sujeita a
algumas reservas a acessibilidade ao terreno (estrada com faixa estreita). ------- Foi aprovado por unanimidade condicionado a que a senhora em
questão encontre uma solução de acesso à casa. ------------------------------------------------------------- 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 dez horas e quarenta minutos. ---------------------------------------- E eu, _________________________________ a redigi e subscrevi: --

O Presidente,
____________________________________________

A Secretária,
_____________________________________________
3

