CÂMARA MUNICIPAL DAS LAJES DAS FLORES
ACTA N.º 22/2011
DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA
10 DE OUTUBRO DE 2011
----- Aos dez dias do mês de Outubro 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 07 de Outubro de 2011, que apresentava
um saldo total de disponibilidades de um milhão e setenta e três mil
quatrocentos e oitenta euros e setenta cêntimos. -------------------------------------------------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------- No período antes da ordem do dia verificou-se a seguinte intervenção:----- a) O Sr. Presidente tomou a palavra para informar que o prazo de
apresentação de candidaturas a bolsas de estudo terminou no passado dia
30 de Setembro; habitualmente os candidatos não conseguem entregar
todos os documentos necessários para a instrução dos processos nesse
período de tempo. Assim sendo propôs que se estipule o dia 30 de
Novembro como data limite para conclusão dos processos dos candidatos
com a entrega dos restantes documentos em falta para que não haja
reclamações por parte de ninguém. ---------------------------------------------------- O proposto foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------- ORDEM DO DIA --------------------------------------- Procedeu-se então à leitura da acta número vinte e um, da reunião
ordinária, celebrada no dia 26 de Setembro do corrente ano, que foi
submetida a votação da qual resultou a sua aprovação por unanimidade. ------------------------ LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO -----------------------
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----- Esteve presente um requerimento para ratificação por parte do Senhor
Ricardo António Azevedo Dias, solicitando licença especial de ruído até à
01h da manhã para o dia 24 de Setembro do corrente ano para realização de
baile/karaoke na sede do Sport Marítimo Lajense. ---------------------------------- Foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------- SUBSÍDIOS ------------------------------------------ Esteve presente um pedido de subsídio por parte da Ouvidoria das
Flores para apoio à Festa de Nossa Senhora do Rosário, padroeira da
freguesia das Lajes das Flores. --------------------------------------------------------- Após analisado o pedido foi aprovado por unanimidade dos presentes
conceder 600,00 € (seiscentos euros). ------------------------------------------------------------------------- OUTROS ASSUNTOS ----------------------------------- Esteve presente um requerimento por parte do Senhor Luís Manuel
Fernandes Caramelo, Provedor da Santa Casa da Misericórdia das Lajes
das Flores, solicitando licença especial de ruído até às 04h da manhã para o
dia 31 de Outubro do corrente ano para realização de baile/karaoke no
Salão da Casa do Povo das Lajes das Flores. ----------------------------------------- Os senhores Vereadores Luís Maciel e Victor Rosa ausentaram-se da
sala visto pertencerem aos corpos gerentes da Irmandade da Santa Casa da
Misericórdia. ------------------------------------------------------------------------------ O pedido foi aprovado por unanimidade dos presentes na sala. ------------- Os senhores Vereadores regressaram à sala de reunião. ---------------------- Para conhecimento dos presentes foi entregue cópia da resposta da
EDA, E.P. à proposta por parte do Senhor Presidente para um novo horário
da iluminação pública e redução das luminárias para 50% tendo em conta a
crise financeira que o País atravessa poupando assim em electricidade e
custos mensais para o Município. ------------------------------------------------------ Assim sendo a EDA, E.P. informou a Câmara de que irá proceder ao
proposto estimando que essa operação esteja concluída até ao fim do mês
de Outubro do corrente ano. ------------------------------------------------------------ Ficou estipulado que na próxima sexta-feira dia 14 de Outubro
realizar-se-á uma reunião extraordinária para apreciação, discussão e
votação do programa de concurso público para a alienação da Pousada e
arrendamento comercial dos imóveis turísticos da “Rádio Naval”. ----------------------------------------- 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: --
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O Presidente,
____________________________________________
A Secretária,
_____________________________________________
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