
N.º %

1 Águas: pluviais/residuais/ligações ilegais 41 7,0%

2 Ambiente 19 3,2%

3 Habitação social 42 7,2%

4 Iluminação pública 81 13,8%

5 Licenciamentos 35 6,0%

6 Limpeza de terrenos 115 19,6%

7 Pavimentação da via pública 62 10,6%

8 Pedidos de indemnização 33 5,6%

9 RSU: contentores 30 5,1%

10 Trânsito e sinalética 26 4,4%

11 Vespa asiática 47 8,0%

12 Outros 55 9,4%

586 100,0%

NOTA EXPLICATIVA:

7. -----

10. Exposições referentes a problemas de visibilidade na circulação rodoviária, bem como pedidos de alteração/colocação de

sinais de trânsito.

11. ----

12. Queixa contra a falta de climatização na Biblioteca Municipal(1); Reclamação relativa à perigosidade do espaço infantil do

Parque Urbano da cidade(1); Denúncia de infiltrações em apartamento(2); Queixa por falta de notificação para reembolso de

manuais escolares(1); Queixa referente a multa por estacionamento(1); Alerta para casa devoluta em risco iminente de

derrocada(2); Denúncia de ocupação indevida de terreno camarário(1); Roubo de gasóleo no parque de estacionamento

subterrâneo da Câmara(1); Obstrução de caminho público(3); Reclamações relacionadas com cães errantes(10); Reivindicação

de prémio ganho no âmbito do concurso "Capital Criativa 2011"(1); Queixa relativa a casa devoluta frequentada por

marginais(1); Queixas de excesso de ruído, normalmente proveniente de estabelecimentos de diversão nocturna(18); Falta de

atribuição de número de polícia(1); Queixa contra os serviços prestados pela câmara(2); Ocupação não autorizada, por parte

da câmara, de terreno particular(1); Queixa relativa a venda ambulante sem autorização camarária(3); Pedido de anulação de

reclamação(1); Queixa por cobrança indevida de taxa para consulta de um processo de loteamento(1); Pedido de

identificação de denunciante(1); Denúncia de uso indevido de logradouro de prédio(1); Ocupação indevida da via pública(1);

3. Grande parte destas reclamações prende-se com pedidos de pequenas reparações, tais como: conserto de persianas, de

caleiras, de autoclismo, de antenas, campainhas, colocação de lâmpadas em áreas comuns, etc. Com menor expressão, há a

considerar ainda pedidos de obras: reparação de telhado, problemas de humidade e pintura de tectos e paredes.

4. Pedidos de ligação de lâmpadas de postes de electricidade.

5. Este item diz respeito a denúncias por falta de licenciamento para execução de obras, quer particulares, quer de indústrias

e estabelecimentos comerciais.

6. Para além das limpezas de terreno, foram incluídas nesta categoria as denúncias contra proprietários de árvores, cujos

ramos pendem para os terrenos dos reclamantes ou para a via pública(9)

8. Pedidos de indemnização resultantes de acidentes na estrada provocados, geralmente, por buracos de grande dimensão

não sinalizados.

1. Neste campo, incluem-se queixas relativas a entupimento de condutas, reparação de tampas, descarga de águas pluviais

/residuais para a via pública e pedidos de instalação de condutas de águas pluviais.

2. Reclamações da seguinte natureza: incumprimento, por parte de indústrias, das normas ambientais; deposição de resíduos

industriais nos contentores de RSU; lixeiras a céu aberto; queimadas de resíduos; ruído excessivo proveniente de fábricas;

 RECLAMAÇÕES: assuntos

9. Pedido de mais contentores, de aumento do número de recolhas e de deslocação dos mesmos. Incluem-se também neste

campo denúncias a vizinhos, no sentido de fiscalizar se pagam ou não tarifa de RSU.






