CÂMARA MUNICIPAL DAS LAJES DAS FLORES
ACTA N.º 29/2011
DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA
19 DE DEZEMBRO DE 2011

----- Aos dezanove 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 16 de Dezembro de 2011, que apresentava
um saldo total de disponibilidades de um milhão e oitenta e cinco mil
novecentos e vinte euros e noventa e cinco cêntimos. ------------------------------------------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------- No período antes da ordem do dia verificaram-se as seguintes
intervenções: ------------------------------------------------------------------------------ O Sr. Vereador Luís Maciel mencionou que em conversa casual com
elementos da Junta de Freguesia da Fazenda falaram sobre um pedido de
ajuda feito à Câmara Municipal para arranjar o caminho acima da
Ribeirinha na Fazenda. ------------------------------------------------------------------ O Sr. Presidente disse que sim que a Junta de Freguesia da Fazenda
tinham falado com ele a solicitar ajuda para colaborar no arranjo do
referido caminho e que tinha sido há poucos dias. ---------------------------------- O Senhor Vereador Luís Maciel perguntou se não poderia ser feito na
altura que fosse asfaltado o caminho de Monte Trigo na mesma freguesia. ----- O Senhor Presidente respondeu que tem de ir ao local ver para saber
ao certo o que será necessário fazer no caminho. --------------------------------
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----- O Sr. Vereador Luís Maciel disse achar que só querem cimentar o
caminho e é pouca distância, cerca de cem metros. --------------------------------- O Sr. Presidente mencionou que em princípio será feito independente
da obra do caminho do Monte Trigo. -------------------------------------------------- O Sr. Vereador Luís Maciel disse que o importante é apoiar e ajudar
na realização da obra em questão. ----------------------------------------------------- O Senhor Vereador Luís Maciel mencionou, em relação à ordem de
trabalhos da reunião da Assembleia Municipal, que foram anexados
documentos que não passaram por aprovação em reunião camarária
nomeadamente prestações de contas e actas da empresa municipal
Ocidental Mais EM. ---------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente disse que esses documentos deveriam
primeiramente ter vindo a reunião camarária e só depois remetidos à
Assembleia Municipal. Solicitou que a Sr.ª Lígia Teixeira interviesse na
reunião para explicar a razão pela qual isso aconteceu. ----------------------------- A Sr.ª Lígia Teixeira respondeu que foi um pedido feito pelo grupo
parlamentar do PS a solicitar cópia das contas da empresa e o Sr.
Presidente aceitou remeter essas cópias ao Presidente da Assembleia que
por sua vez mandou tirar cópias para todos os membros da Assembleia
Municipal mas essas contas ainda não foram aprovadas e não deviam ter
seguido com a ordem de trabalhos da reunião da Assembleia. -------------------- O Sr. Vereador Luís Maciel questionou sobre o fiscal único
mencionado nos estatutos da empresa municipal se seria a tal empresa que
foi dispensada a fazer esse serviço. ---------------------------------------------------- O Sr. Presidente disse que não é essa empresa mas sim a PKF que
ainda presta serviços à empresa municipal. ------------------------------------------- O Sr. Vereador Luís Maciel pergunta em que ponto está a situação da
empresa municipal em relação ao IVA. ----------------------------------------------- O Sr. Presidente respondeu que está a ser tratado e que tudo indica
estarem no bom caminho prevendo entregar os documentos no tribunal até
ao fim do ano. ----------------------------------------------------------------------------- O Sr. Vereador Luís Maciel questionou em relação ao concurso de
venda da Pousada se houve alguma proposta. ---------------------------------------- O Senhor Presidente respondeu que infelizmente não houve propostas
até à data limite de entrega. ------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Luís Maciel perguntou ao Sr. Presidente se chegou
a reunir com os responsáveis da empresa que está a realizar a obra da
piscina aquecida. ------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente disse que essa reunião foi realizada estando presentes
representantes da Câmara, da empresa Castanheira e Soares e o fiscal da
obra mas falta, por parte da empresa Castanheira e Soares, assinar a acta
dessa reunião para poder accionar o que está estipulado na lei. ------------------- O Sr. Vereador Luís Maciel questionou em relação à inspecção que
esteve na Câmara à uns meses atrás se já mandaram o relatório. -------------2

----- O Sr. Presidente respondeu que ainda não recebeu nenhum relatório. –
----- O Sr. Vereador José Floriberto Lourenço disse que o relatório já foi
elaborado e será remetido pela auditoria directamente a cada vereador. ----------------------------------- ORDEM DO DIA --------------------------------------- Procedeu-se então à leitura das actas número vinte e sete e vinte e oito,
da reunião ordinária e extraordinária, celebradas nos dias 05 e 12 de
Dezembro do corrente ano respectivamente, que foram submetidas a
votação da qual resultou a sua aprovação por unanimidade. --------------------------------------- LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO --------------------------- Esteve presente um requerimento, para ratificação, por parte da
Senhora Sara Filipa Neto do Rosário, solicitando licença especial de ruído
até à 01h da manhã para o dia 17 de Dezembro do corrente ano para
realização de festa no polivalente da Casa do Povo das Lajes das Flores. ------- Foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------- Esteve presente por parte do Clube Naval das Lajes das Flores um
requerimento solicitando licença especial de ruído até às 04h da manhã
para realização de desfile e concerto no dia 23 de Dezembro no salão da
Casa do Povo das Lajes das Flores. ---------------------------------------------------- O solicitado foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------ Também esteve presente um requerimento por parte da Sr.ª Gabriela
Maria Melo Cabeceira Vieira a solicitar licença especial de ruído até às 04h
da manhã para o dia 31 de Dezembro afim de realizar baile/karaoke na sede
do Sport Marítimo Lajense. ----------------------------------------------------------------------------------- OBRAS PARTICULARES ------------------------------- Esteve presente por parte do Sr. Roque Pedro Inocêncio um pedido de
não viabilidade de construção num prédio rústico na Rua da Terra Chã na
freguesia da Lomba. --------------------------------------------------------------------- Foi aprovado por unanimidade conforme parecer técnico no qual
indica que o prédio em causa é contornado por uma linha de água o que
inviabiliza a construção na sua margem e o acesso ao prédio é estreito e
localizado entre duas edificações. ------------------------------------------------------ Esteve também presente um pedido de licenciamento, por parte do Sr.
William Resendes Braga, para construção de um edifício misto na Rua das
Courelas na freguesia da Fajã Grande. ------------------------------------------------ Após apreciação do projecto foi aprovado por unanimidade autorizar o
licenciamento da obra em questão. ---------------------------------------------------------------------- OBRAS – TRABALHOS A MAIS -------------------------- Esteve presente, por parte da Empresa Tecnovia Açores, uma relação
de trabalhos a mais e não previstos, na freguesia da Fajã Grande,
nomeadamente: a execução de um acesso ao Poço do Bacalhau,
levantamento dos perfis transversais do passeio a executar desde a estrada
até ao caminho pedonal no total de 117,30 m2. O Custo para regularizar a
margem direita da ribeira, em pedra local, será de 10 157,40 € (dez mil e
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cento e cinquenta e sete euros e quarenta cêntimos). As medições serão
retificadas em obra de acordo com os trabalhos executados. ---------------------- Após análise do orçamento foi aprovado por unanimidade autorizar as
obras mencionadas pelo valor indicado. ------------------------------------------------------------------------ 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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