CÂMARA MUNICIPAL DAS LAJES DAS FLORES
ACTA N.º 24/2011
DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA
24 DE OUTUBRO DE 2011
----- Aos vinte e quatro 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 21 de Outubro de 2011, que apresentava
um saldo total de disponibilidades de um milhão e duzentos e noventa e
quatro mil e noventa e um euros e vinte cêntimos. ------------------------------------------------------------ ORDEM DO DIA --------------------------------------- Procedeu-se então à leitura da acta número vinte e dois, da reunião
ordinária, celebrada no dia 10 de Outubro do corrente ano, que foi
submetida a votação da qual resultou a sua aprovação por unanimidade. -------- Procedeu-se também à leitura da acta número vinte e três, da reunião
extraordinária, celebrada no dia 14 de Outubro do corrente ano, que foi
submetida a votação da qual resultou a sua aprovação por unanimidade. -------------------------------------- TAPADAS -------------------------------------------- Esteve presente um requerimento por parte do Senhor José Duarte
Rodrigues de Freitas a solicitar autorização para realização de contrato
promessa, das tapadas registadas em seu nome, a favor de seu filho Sr. José
Manuel Serpa Freitas para conclusão do seu pedido de reforma antecipada,
Portaria n.º 40/2008 de 14 de Maio de 2008. ----------------------------------------- O pedido foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- OBRAS PARTICULARES ------------------------------- Esteve presente um requerimento por parte do Sr. José Duarte Freitas a
solicitar autorização para alteração de venda de produtos hortícolas para
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mini padaria no seu estabelecimento comercial (talho) sito na Rua José
Andrade, freguesia das Lajes das Flores. --------------------------------------------- Após analisado o pedido foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------ PEDIDO DE LICENCIAMENTO ----------------------------- Presente doze requerimentos por parte da empresa Castanheira &
Soares, Lda., referentes ao número de lotes existentes, para proceder à
construção do Empreendimento Residencial a levar efeito no
Respigadouro, freguesia da Fajã Grande. --------------------------------------------- O Sr. Márcio Furtado, assistente técnico da Câmara Municipal, foi
chamado à sala de reunião para esclarecer algumas dúvidas em relação aos
requerimentos em questão. -------------------------------------------------------------- O Sr. Márcio Furtado disse que os requerimentos presentes são
referentes a novo pedido de licenciamento visto os anteriores terem
ultrapassado o tempo legal de execução da obra bem como as respectivas
renovações. -------------------------------------------------------------------------------- Após os esclarecimentos os doze pedidos de licenciamento foram
aprovados por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------- 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 eu, _________________________________ a redigi e subscrevi: --

O Presidente,
____________________________________________
A Secretária,
_____________________________________________
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