
Reclamante/Exponente N.º Registo Data Reclamação/Exposição Registo  da Tramitação 

Processual

Situação do 

Processo
José Luís Amaral Abrantes telefónico 30-dez-13 Reclamação sobre um aqueduto obstruído 

existente no caminho do Rego dos Frades 

em Beijós, com a consequente invasão de 

águas para os seus terrenos 

20-jan-14 - Foi efetuada ordem de serviço 

no sentido reparar o aqueduto para que 

não volte a acontecer

Decidido. Encerrado

Maria Adelaide Mota Lima de Oliveira

Cunha

192 09-jan-14 Reclamação, no âmbito do loteamento da 

urbanização da Nossa Senhora das 

Febres.

09-jan-14– Aos serviços da DOMA para 

informar. 17-jan-14 - Feita informação. 17-

jan-14 - Remetida aos serviços jurídicos.  

12-ago-14 - Despacho cumprido. 

Decidido. Encerrado

Jaime de Barros Rodrigues 628 28-jan-14 Reclamação sobre uma oficina (fábrica de 

mobiliário) junto a  habitação

28-jan-14 – À Fiscalização para informar Pendente. Aguarda pela 

apresentação de 

documentos para 

legalização da fábrica 

de móveis

Susana Isabel Nunes dos Santos 1059 11-fev-14 Reclamação da queda de uma árvore, ao 

km 71 da exEN234, tendo apanhado a 

sua viatura e causado danos na mesma

12-fev-14 – Aos serviços jurídicos. 17-fev-

14 - Foi emitido parecer. 03-mar-14 - Foi 

feita comunicação. 09-jul-14 - A municipe 

pediu reapreciação do processo. 25-ago-

14 - Foi comunicada a decisão

Decidido. Encerrado.

Anónimo 1062 12-fev-14 Reclamação sobre o funcionamento d 

Centro Educativo Nuno Álvares

13-fev-14 –  O Vice-presidente tomou 

conhecimento. 18-fev-14- O chefe da 

DAG tomou conhecimento e mandou 

arquivar

Decidido. Encerrado

Freguesia de Oliveira do Conde 1130 13-fev-14 Reclamação da municipe Patrícia Clara 

Fidalgo da Silva Freitas, relativamente ao 

mau estado da Rua do Outeiro, em 

Alvarelhos que provocou danos na sua 

viatura

14- fev-14 –  Aos serviços jurídicos. 18-

fev-14 – Emissão de parecer. 27-fev-14 – 

comunicada decisão

Decidido. Encerrado

Maria João Costa Correia Livro de 

reclamações

20-fev-14 Reclamação sobre a impossibilidade de 

efetuar impressões e fotocópias na 

Biblioteca Municipal

Efetuada a impressão a custo zero Decidido. Encerrado

Anónimo 1842 12-mar-14 Reclamação sobre plantações de 

eucaliptos

13-mar-14 -  À Fiscalização para analisar 

e informar. 21 mar-14 – Informado pela 

Fiscalização

Decidido. Encerrado
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Antonio Cândido Marques 2759 17-abr-14 Danos causados em viatura, no montante 

de €55, mais IVA quando circulava no IC 

12, entre os quilómetros 9 e 10, devido ao 

mau estado do pavimento 

17-abr-14 – Aos serviços para responder. 

22-abr-14 - Respondido 

Decidido. Encerrado

Luciana Lopes da Costa 2890 28-abr-14 Reclamação sobre o aumento do preço 

das entradas nas Piscinas Municipais

Proferido despacho Decidido. Encerrado

Freguesia de Currelos, Papízios e Sobral 3317 13-mai-14 Reclamação de munícipes relacionada 

com o estacionamento no Largo 5 de 

outubro, em Carregal do Sal

O assunto foi analisado na Reunião 

Comissão de Trânsito de 06-10-14, tendo 

sido decidido colocar no local um sinal de 

Parque de Estacionamento, com a 

informação adicional “2 lugares”. 20-11-14 

– Foi emitida ordem do serviço. Foi feito 

concurso de aquisição de sinalização, e 

colocado o sinal.

Decidido. Encerrado

Sónia Isabel Abrantes da Silva 3455 19-mai-14 Reclamação sobre a falta de limpeza de 

um terreno junto à sua habitação

19-mai-14 – À Fiscalização para analisar e 

informar. 17-jun-14 - Foi feita informação. 

20-jun-14 – Foi notificada a infratora

Decidido. Encerrado

Amabília Fernandes Nunes 3631 26-mai-14 Reclamação sobre o barulho de um 

canídeo do vizinho - habitação social 

Oliveira do Conde

27-mai-14 – Aos serviços jurídicos para 

informar. 04-jun-14 – Foi emitido parecer. 

06-jun-14 – Foi notificada o vizinho da 

reclamante. 18-jun-14 - Foi dada 

informação à reclamante do andamento 

do processo

Decidido. Encerrado

José Pereira de Campos 3701 28-mai-14 Reclamação sobre a reconstrução de uma 

habitação em Alvarelhos- Vítor Manuel 

Correia de Campos

28-mai-14 – À Fiscalização Municipal. 11-

ago-14 - À Edificação e Urbanização. 28-

ago-14 – Aos serviços jurídicos. 03-set-14 

– Emitido parecer. 08-set-14 – Foi 

prestada a informação 

Pendente.

Luciano Marques Pereira 3630 26-mai-14 Reclamação sobre águas pluviais do 

Bairro do Pombal, que invadem 

propriedade do municipe

26-mai-14 - À DOMA para informar. 22-out-

14 - Feita informação com despacho de 

autorização para a realização dos 

trabalhos solicitados, no valor de € 

1650,00 + IVA.

Decidido. Encerrado

Rosa Maria Almeida Macedo  I 902 (livro de 

reclamações

24-jun-14 Reclamação sobre o encerramento nos 

meses de julho e agosto  da Piscina 

interior.

25-jun-14 – Informação prestada pelo 

chefe da DAG. 25-jun-14 – Assunto 

agendado na ordem do dia da reunião da 

Câmara Municipal. 25-jun-14 – Assunto 

agendado na ordem do dia da reunião da 

Câmara Municipal. 26-jun-14 – A Câmara 

Municipal tomou conhecimento.01-jul-14 – 

O assunto foi dado por encerrado 

Decidido. Encerrado



Encarnação Rocha da Costa Lopes I 913 (livro de 

reclamações)

27-jun-14 Reclamação sobre o encerra-mento nos 

meses de julho e agosto  da Piscina 

interior.

25-jun-14 – Informação prestada pelo 

chefe da DAG. 25-jun-14 – Assunto 

agendado na ordem do dia da reunião da 

Câmara Municipal. 26-jun-14 – A Câmara 

Municipal tomou conhecimento. 01-jul-14 

– O assunto foi dado por encerrado 

Decidido. Encerrado

Maria Fernanda Soares Rodrigues I 914 (livro de 

reclamações)

27-jun-14 Reclamação sobre o encerramento nos 

meses de julho e agosto  da Piscina 

interior.

25-jun-14 – Informação prestada pelo 

chefe da DAG. 25-jun-14 – Assunto 

agendado na ordem do dia da reunião da 

Câmara Municipal. 26-jun-14 – A Câmara 

Municipal tomou conhecimen-to. 01-jul-14 

– O assunto foi dado por encerrado 

Decidido. Encerrado

Freguesia de Beijós 4713 08-jul-14 Atribuição dos direitos de exploração de 

quartzo e feldespato na freguesia de 

Beijós 

Reunião conjunta, com repreesentante da 

firma interessada na exploração, 

Presidente da Junta de Freguesia de 

Beijós e Presidente da Câmara Municipal

Decidido. Encerrado

Maria Lucília Santos Costa 4933 11-jul-14 Existência de mato junto à sua casa de 

habitação

14-jul-14 – Aos serviços para analisar e 

informar. 19-jul-14 – Informação prestada 

no sentido de não haver razão para os 

serviços atuarem. 25-jul-14 – Foi  

comunicado à irmã da reclamante, por 

esta se encontrar ausente nos EUA, 

dando nota de que não havia motivos para 

os serviços atuarem

Decidido. Encerrado

Aníbal de Jesus dos Santos 5174 23-jul-14 Canal de águas pluviais que atravessa a 

sua propriedade e afeta as culturas

24-jul-14 - Aos serviços para analisarem e 

informarem. 06-ago-14 - Foi prestada 

informação. 07-ago-14 - Enviada aos 

serviços jurídicos. 08-ago-14 - Despacho 

de concordância e comunicação. 08-set-

14 - comunicação da decisão para 

reparação do canal de drenagem de 

águas pluviais

Decidido. Encerrado

Adelino Soares I 1182  sugestão/ 

reclamação do 

Portal

18-ago-14 Reclamação sobre desatualização do 

horário e das taxas de acesso às Piscinas 

Municipais, constante do portal da 

Câmara Municipal 

18–ago–2014 – Aos respetivos serviços 

para verificar e retificar se for o 

caso.20–ago–2014  – Informação 

prestada. 20–ago–2014 – Despacho 

proferido

20-ago_2014 -15:25 

resposta dada. 

Encerrado



António Mário Amaral dos Santos 6013 04-set-14 Reclamação sobre a necessidade de 

colocação de ecopontos na localidade de 

Laceiras

Foi pedida informação à Junta de 

freguesia de Cabanas de Viriato que nos 

informou da não necessidade de 

colocação de eco-pontos.17-out-2014 – 

Foi feita comunicação 

Decidido. Encerrado

João Pinto de Brito 6499 23-set-14 Reclamação de uma caixa de esgoto junto 

à porta de sua casa

23-set-14 – Aos serviços. Na deslocação 

ao local foi acordada com o proprietário a 

execução de uma grelha de escoamento 

frontal ao portão. O trabalho foi executado 

em 28/05/2015

 Decidido. Encerrado

Armindo Manuel Castanheira Figueiredo 6678 01-out-14 Reclamação sobre uma ribeira que lhe 

prejudica um muro

01-out-14 – Aos serviços. 03-out-14 – 

Emitida ordem de serviço para verificar a 

situação. 29-10-14 – Resolução do 

assunto

Decidido. Encerrado

Suzette Ferreira Lourenço do Céu 7344 23-out-14 Reclamação sobre um edifício em ruina 

junto à sua propriedade

23-out-14 – Aos serviços.  Foram feitas 

tentativas dos serviços via email, tendo 

em vista a resolução. Aguarda-se a 

receção de elementos para o efeito, por 

parte do particular

Pendente.

Gelásio Simões Ferreira Teles 8023 17-nov-14 Reclamação por ocupação indevida de 

terreno por parte utente da habitação 

social

17-nov-14 – Aos serviços jurídicos para 

analisar e informar. 28-nov-14 – 

Informação prestada. 28-nov-14 – 

Despacho de concordância proferido. 03-

12-14 – Notificação efetuada Remessa de 

oficio notificação à prevaricadora

Decidido. Encerrado

António Filipe Duarte Pereira - Tipografia 

Carregalense 8281 27-nov-14
Reclamação da não adjudicação da

execução de 2 trabalhos gráficos

27-nov-14 – Aos respetivos serviços. 27-

nov-14 – Foi comunicado
Decidido. Encerrado

Luis Carlos Fernandes Lousada 1789 27-nov-14 Reclamação do pagamento da limpeza 

pela utilização da cisterna

27-nov-14 – Aos serviços para analisarem 

e informarem. 19-nov-14 – Notificação do 

munícipe sobre o valor a pagar – ofício n.º 

3528. Procedeu ao pagamento em 

26/01/2015

Decidido. Encerrado

01-dez-14 Remete reclamação emanada do Centro 

Social Prof Elisa Barros Silva, relacionada 

com gatos que deambulavam junto às 

suas instalações

01-dez-2014 – Aos serviços para 

analisarem e informarem

Decidido. EncerradoCentro de Saúde de Carregal do Sal 8366



Ministério do Ambiente, do Ordenamento 

do Território e Energia

8401 02-dez-14 Reclamação de Jaime Fernandes Nunes 

sobre o mau funcionamento da ETAR de 

Azenha - maus cheiros e problemas de 

saúde

02-dez-14 -  Aos serviços 04-dez-14 – Foi 

prestada informação 10-dez-14 – Foi 

pedida a intervenção dos serviços 

jurídicos. 15-12-14 – Foi feito oficio da 

APA a solicitar a submissão de 

requerimento 19-02-2015 – Emitido 

parecer. de licença de utilização de RH. 

em 19-02-2015 Remetido estudo à APA

Decidido. Encerrado

Sandra Cristina Fernandes dos Santos 

Silva

8284 27-nov-14 Reclamação sobre passadeira para peões 

com sinalização luminosa intermitente que 

não funciona 

27-nov-14 – Aos serviços para analisar e 

informar com urgência.05-dez-14 – Feita 

informação.09-dez-14 – Feita substituição 

das baterias da sinalização luminosa da 

passadeira

Decidido. Encerrado

Sílvio Fernandes Borges 5646 18-ago-14 Rebentamento de um pneu devido a um 

buraco na via, em Vila Meã

19-ago-14 – Aos serviços. 28-ago-14 – 

Foi informado. 29-ago-14 – Foi enviado 

aos serviços jurídicos. 02-set-14 – Foi 

emitido parecer . 03-set-14 – Enviado à 

DFP  para pagamento.17-set-14 – Foi 

feito o pagamento 

Decidido. Encerrado

Anónimo 269 13-jan-15 Reclamação sobre obras de alteração da 

fachada num barracão de arrumos, na 

Avenida Sá Carneiro, em Parada.

13-jan-2015 - Aos Serviços de 

Fiscalização para analisarem e 

informarem com urgência. 23-jan-2015 – 

Feita infor-mação que foi enviado à 

Jurista. 29-jan-2015 – Emitido parecer. 29-

jan-2015 – Despacho no sentido de ser 

Decidido. Encerrado.

Ana Paula Gomes Santana & Bruno Silva

Lopes - Advogados

656 29-jan-15 Reclamação de localização de caixote do 

lixo, N/ Cliente: António Manuel Pereira 

dos Santos.

02-fev-15 – Aos serviços jurídicos para

analisarem e informarem. 09-fev-15 –

Emissão de parecer no sentido de

notificar os infratores. 09-fev-15 – Assunto

tratado pela Junta de Freguesia de

Oliveira do Conde. 

Decidido. Encerrado

Freguesia de Parada 753 03-fev-15 Reclamação sobre lixo depositado na 

zona da Portela, junto ao Lagar de Varas, 

em Parada

04-fev-15 - Aos serviços de Fiscalização

para analisarem e informarem. 18-fev-15 -

Feita Informação. 19-fev-15 – Notificado o

infrator

Decidido. Encerrado


