CÂMARA MUNICIPAL DAS LAJES DAS FLORES
ACTA N.º 27/2011
DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA
05 DE DEZEMBRO DE 2011

----- Aos cinco dias do mês de Dezembro 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 02 de Dezembro de 2011, que apresentava
um saldo total de disponibilidades de um milhão e cento e trinta e sete mil
setecentos e dezassete euros e noventa e nove cêntimos. ---------------------------------------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------- No período antes da ordem do dia verificou-se as seguintes
intervenções: ------------------------------------------------------------------------------ O Sr. Vereador Luís Maciel questionou sobre o ponto de situação em
que se encontra a piscina. --------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente disse que está muito preocupado e que era para já ter
tido uma reunião com a administração da empresa Castanheira & Soares
em conjunto com o Sr. Engenheiro Nelson Furtado e o fiscal da obra o Sr.
Engenheiro Ferreira que por diversas razões tem sido constantemente
adiada. ------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Luís Maciel perguntou se têm alguma data
prevista para a conclusão da obra. ----------------------------------------------------- O Senhor Presidente respondeu que a obra já deveria estar concluída e
que espera obter essa resposta na reunião que terá com a administração da
empresa em questão. ----------------------------------------------------------------1

----- O Sr. Vereador Luís Maciel questiona se a Câmara tem alguma
estimativa de quanto custará a manutenção da piscina. ----------------------------- O Sr. Presidente respondeu que bem ao certo não sabem mas que estão
a planear colocar painéis solares e outros acessórios para reduzir o custo de
energia e de gás pois se for somente o tratamento da água não é um valor
muito avultado. --------------------------------------------------------------------------- O Sr. Vereador Armando Monteiro interveio para dizer que no
projecto está previsto a utilização de um sistema híbrido de gás e energia
solar. --------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Vereador Luís Maciel questionou se já têm previsto como será o
acesso à utilização da piscina, se será pago ou não. --------------------------------- O Sr. Presidente respondeu que têm algumas ideias de como poderá
ser mas que essas serão debatidas em reunião camarária e que os senhores
vereadores da oposição também podem indicar outras ideias que podem até
ser melhores para o bom uso da piscina. Disse também que oficialmente
terá de ser criado um regulamento de utilização e que na opinião dele o
acesso deverá ser pago dentro de um valor acessível. ------------------------------- O Senhor Vereador Luís Maciel, em relação ao concurso de alienação
da Pousada, questionou se até à data foi entregue alguma proposta. -------------- O Senhor Presidente respondeu que o prazo ainda não acabou e que
umas três empresas vieram buscar o programa de concurso mas não
entregaram até ao momento nenhuma proposta para aquisição. ------------------- O Sr. Vereador Luís Maciel questionou se já sabem quando irão
distribuir os contentores para a recolha selectiva de resíduos e acções de
sensibilização à população. ------------------------------------------------------------ O Senhor Vereador Armando Monteiro respondeu que ainda não
avançaram para o terreno mas antes disso têm que preparar o pessoal que
irá realizar essa tarefa com acções de formação das quais já fizeram
algumas. Após isso o primeiro passo será informar os munícipes através de
mailing à semelhança do que fizeram no passado mês de Maio para
preparar as pessoas e depois fazer a distribuição dos contentores e em cada
freguesia fazer o contacto porta a porta e acções de sensibilização nas
Juntas de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------- O Sr. Vereador Luís Maciel pergunta se o plano e orçamento para
2012 sairá em pouco tempo. ------------------------------------------------------------ O Sr. Presidente respondeu que será concluído no presente dia e que
terá de se realizar uma reunião extraordinária no próximo dia 12 de
Dezembro para análise, discussão e aprovação do plano e orçamento.
Também informa que foram incluídas novas obras tais como a biblioteca
museu, pavimentação da antiga muralha no porto das Lajes com a
construção de um edifício de apoio para bar e algumas actuais que tem de
ficar no plano para poder receber os fundos comunitários mesmo que a
obra esteja concluída. ---------------------------------------------------------------2

------------------------------- ORDEM DO DIA --------------------------------------- Procedeu-se então à leitura da acta número vinte e seis, da reunião
ordinária, celebrada no dia 21 de Novembro do corrente ano, que foi
submetida a votação da qual resultou a sua aprovação por unanimidade. ---------------------------------- PEDIDO DE APOIO ----------------------------------- Esteve presente, por parte do Clube Naval das Lajes das Flores, um
pedido de apoio financeiro para ajudar a retomar as suas antigas
actividades. -------------------------------------------------------------------------------- O solicitado foi aprovado por unanimidade atribuir um subsídio de
1000,00 € (mil euros). ----------------------------------------------------------------------------------- LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO --------------------------- Esteve presente um requerimento para ratificação por parte da Senhora
Gabriela Maria Melo Cabeceira Vieira, solicitando licença especial de
ruído até à 01h da manhã para o dia 03 de Dezembro do corrente ano para
realização de baile/karaoke na sede do Sport Marítimo Lajense. ------------------ Foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------- BOLSAS DE ESTUDO ---------------------------------- Foram apresentados os processos de candidatura às bolsas de estudo
da Câmara Municipal para o ano escolar de 2011/2012. --------------------------- Foram apresentadas cinco candidaturas das quais três foram
renovações (Nara Cabeceira, Mónica Vasconcelos e Hugo Mendonça) e
duas são processos novos (Flávio Freitas e Érica Ponte). -------------------------- Até ao fim do prazo estipulado para entrega dos documentos somente
dois processos foram concluídos (o da Nara Cabeceira e o da Mónica
Vasconcelos) e só a um foi atribuído bolsa, à Nara Cabeceira com
atribuição no escalão I. O segundo processo, o da Mónica Vasconcelos,
após analisado ficaria posicionado no escalão III mas verificou-se que a
bolsa de estudo atribuída pelos serviços sociais académicos é superior à da
Câmara Municipal, ficando assim sem efeito a atribuição. ------------------------- Os três restantes processos (Hugo Mendonça, Flávio Freitas e Érica
Ponte) não foram concluídos por falta do resultado das respectivas
candidaturas à bolsa de estudo dos serviços sociais das escolas que
frequentam. Destes três processos não concluídos o Flávio Freitas e a Érica
Ponte estariam posicionados no escalão I e o Hugo Mendonça mesmo que
tivesse concluído o processo não teria direito à bolsa da Câmara pois o
rendimento por capita do agregado familiar ultrapassa o limite estipulado
para o último escalão. -------------------------------------------------------------------- Tendo em conta que o Flávio Freitas e a Érica Ponte concorreram à
bolsa de estudo dos serviços sociais das suas escolas mas ainda não
obtiveram resposta e é o primeiro ano que concorrem foi deliberado por
unanimidade prorrogar o prazo de entrega desses documentos em falta até
ao dia 31 de Dezembro do corrente ano. -----------------------------------------3

------------------------------- 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 trinta e cinco minutos. ---------------------------------------- E eu, _________________________________ a redigi e subscrevi: --

O Presidente,
____________________________________________
A Secretária,
_____________________________________________
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