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MUNICÍPIO DAS VELAS
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Contribuinte n.º 512075506

A C T A Nº 2/10

Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal das Velas, realizada no dia 18 de
Janeiro do ano 2010:----------------------------------------------------------------------------------------Aos dezoito dias do mês de Janeiro do ano dois mil e dez, no Edifício dos
Paços do Município, se reuniu a Câmara Municipal das Velas, sob a Presidência
de Manuel Soares da Silveira, Presidente da Câmara e com a comparência dos
Vereadores Maria Isabel Góis Teixeira, Luís Filipe Bettencourt de Oliveira, António
Manuel da Silveira Azevedo e Amaro Filipe Tavares Azevedo.----------------------------------Pelas dez horas e cinco minutos o senhor Presidente declarou aberta esta
reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Sendo esta reunião pública verificou-se não se encontrar público na Sala.-----------A Câmara deliberou por unanimidade considerar justificada a falta do
Vereador Amaro Filipe Tavares Azevedo à reunião de 4 de Janeiro corrente, o
qual apresentou ofício de justificação da falta. O referido Vereador não participou
nesta deliberação, tendo-se retirado da Sala antes da decisão e regressado após
a mesma.--------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida foi apresentado o seguinte, conforme “ordem do dia”
comunicada aos Vereadores por ofícios nºs 35 a 38, em data de 12 de Janeiro
corrente, publicitada por edital nº 34, da mesma data:--------------------------------------– ACTAS:------------------------------------------------------------------------------------------------ Acta da reunião ordinária de 04/01/2010:---------------------------------------------------------Submetida a aprovação, cuja leitura foi dispensada uma vez que a mesma foi
distribuída, com antecedência, pelos membros do Executivo, foi a mesma
aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------II – ORÇAMENTO:-------------------------------------------------------------------------------------------Pelo Presidente da Câmara foram apresentados os seguintes documentos:-
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- Resumo Diário da Tesouraria de 30 de Dezembro passado, o qual apresenta
os seguintes saldos:---------------------------------------------------------------------------------Total de movimentos de tesouraria: € 222.541,85 (duzentos vinte e dois mil
quinhentos quarenta e um euros e oitenta e cinco cêntimos); sendo em
documentos € 92.200,50 (noventa e dois mil duzentos euros e cinquenta
cêntimos), de operações orçamentais € 120.686,33 (cento e vinte mil seiscentos
oitenta e seis euros e trinta e três cêntimos) e de operações não orçamentais €
9.655,02 (nove mil seiscentos cinquenta e cinco euros e dois cêntimos),
documento que se anexa a esta acta e dela faz parte integrante.------------------------ Lista contendo a posição actual do orçamento da receita do ano 2010, em
data de 12 de Janeiro, documento que se anexa a esta acta e dela faz parte
integrante.------------------------------------------------------------------------------------------------- Lista contendo a posição actual do orçamento da despesa do ano 2010,
em data de 12 de Janeiro, documento que se anexa a esta acta e dela faz parte
integrante.------------------------------------------------------------------------------------------------- Balancete das Grandes Opções do Plano por Objectivos e Programas para
o ano de 2010, em data de 12 de Janeiro, documento que se anexa a esta acta e
dela faz parte integrante.---------------------------------------------------------------------------- Lista contendo a dívida por entidade credora para 2010 em data de 12 de
Janeiro de 2010, documento que se anexa a esta acta e dela faz parte integrante.III – OFÍCIOS:------------------------------------------------------------------------------------------ Ofício datado de 22 de Dezembro passado, de Nelson Cardoso Correia,
residente nesta Vila, informando ter sido convidado pelo Director do Hospital
Baptista Sousa na Ilha de São Vicente, Cabo Verde, para realização de estágio a
decorrer de Fevereiro a Junho de 2010 e solicitando, para o efeito, o apoio desta
Autarquia com uma passagem aérea de São Jorge/São Vicente/São Jorge.
Encontra-se exarada informação da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira
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e em anexo ficha de cabimento de verba.-------------------------------------------------------------A Câmara deliberou informar que, face à restrição financeira, não apoia o
solicitado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------- Ofício datado de 4 de Janeiro corrente, de Odete Antunes, solicitando o apoio
desta Autarquia, com passagens aéreas e alojamento para uma enfermeira, uma
nutricionista e uma médica da Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal
(APDP), com vista à realização do projecto “Diabetes – Crescer em Segurança” na
Escola Básica e Integrada de Velas. Encontra-se exarada informação da Chefe de
Divisão Administrativa e Financeira.-----------------------------------------------------------------A Câmara deliberou solicitar o envio do projecto “Diabetes – Crescer em
Segurança”, a fim de se pronunciar em futura reunião.--------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade.----------------------------------------------------------------------------------------- Ofício nº 49, datado de 31 de Dezembro passado, do Presidente da Assembleia
Municipal das Velas, informando dos seguintes membros daquela Assembleia
para a comissão de análise das bolsas de estudo: Susana Patrícia Borges Pereira
da Silva, como membro efectivo e Margarida Augusta Rodrigues Fernandes, como
membro suplente.--------------------------------------------------------------------------------------- Ofício nº 1, datado de 4 de Janeiro corrente, do Presidente da Assembleia
Municipal das Velas, anexando Informação, que aqui se dá por integralmente
reproduzida para os devidos e legais efeitos, sobre a necessidade de fundo de
maneio para fazer face a despesas de restauração em Representação da
Assembleia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara, reconhecendo a necessidade deste fundo de maneio, deliberou
aprovar, nos termos dos artºs 64º a 74º do Regulamento do Sistema de Controlo
Interno, a sua constituição, na rubrica 0101 020211 com uma dotação mensal de
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quinhentos euros (€ 500,00), ficando o Presidente da Assembleia Municipal,
António Frederico Correia Maciel, responsável pelo mesmo, devendo na última
semana de cada mês proceder-se à sua reconstituição, de acordo com o artº 6º do
Regulamento de Fundos de Maneio.----------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade.-----------------------------------------------------------------------------------------------Estes documentos ficam arquivados na Secção de Contabilidade.--------------IV – INFORMAÇÕES:-------------------------------------------------------------------------------- Constituição de fundos de maneio:----------------------------------------------------------- Informação nº 187, da Assistente Técnica, Paula Alexandra Blayer Soares
Marques, que aqui se dá por integralmente reproduzida para os devidos e legais
efeitos, sobre a necessidade de fundos de maneio. Encontra-se exarada
informação da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira.-----------------------------------A Câmara deliberou aprovar a constituição dos seguintes fundos de maneio,
nos termos dos artºs 64º a 74º do Regulamento do Sistema de Controlo Interno,
ficando responsável a Assistente Técnica, Paula Alexandra Blayer Soares
Marques, e em sua substituição a Coordenadora Técnica, Teresa Paula Blayer
Góis, devendo na última semana de cada mês proceder-se à sua reconstituição,
de acordo com o artº 6º do Regulamento de Fundos de Maneio:------------------------- Aquisição de consumos de secretaria, rubrica 0102 020108 – cinquenta euros
mensais (€ 50,00):-------------------------------------------------------------------------------------- Despesas com transportes de correio, incluindo cartas-porte da SATA, rubrica
0102 020209 – setenta euros mensais (€ 70,00);--------------------------------------------- Despesas com inspecção de viaturas, rubrica 0102 022509 – duzentos e
cinquenta euros mensais (€ 250,00);-------------------------------------------------------------- Despesas a efectuar na Conservatória do Registo Civil, Predial e Cartório
Notarial, rubrica 0102 022509 - duzentos e cinquenta euros mensais (€ 250,00).----
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------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade.-----------------------------------------------------------------------------------------------Este documento fica arquivado na Secção de Contabilidade.---------------------V- PROPOSTAS DE DELIBERAÇÃO:---------------------------------------------------------- Empréstimo de curto prazo:---------------------------------------------------------------------------Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta: --------------------“Considerando a aprovação da proposta de deliberação para a contracção de um
empréstimo de curto prazo, até ao valor de 400.000,00 euros, na reunião de
Câmara de 15 de Dezembro de 2009, e posterior aprovação nas mesmas
condições, por maioria e em minuta em reunião ordinária da Assembleia Municipal
de 30 de Dezembro de 2009.----------------------------------------------------------------------- PROPONHO:-------------------------------------------------------------------------------------------Que a Câmara Municipal das Velas delibere:--------------------------------------------------a) CONSULTAR AS SEGUINTES INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS:-----------------------1. BANIF – Banco Internacional do Funchal.---------------------------------------------------2. Caixa Económica do Montepio Geral.--------------------------------------------------------3. Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo.-----------------------------4. Caixa de Crédito Agrícola Mútua de Velas.-------------------------------------------------5. Caixa Geral de Depósitos.----------------------------------------------------------------b) PARÂMETROS DO EMPRÉSTIMO:---------------------------------------------------------1. Natureza do Empréstimo: Curto Prazo.----------------------------------------------------2. Montante: até ao valor de 400.000.00 euros.----------------------------------------------3. Finalidade: Ocorrer a dificuldades de tesouraria conforme previsto no nº 3 do
Artigo 38º da Lei 2/2007, de 15 de Janeiro.----------------------------------------------------4. Prazo: Da data do contrato até 31 de Dezembro de 2010.-----------------------------5. Taxa de Juro: A taxa nominal correspondente à média da EURIBOR a 6 meses
(base 360 dias).----------------------------------------------------------------------------------------
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6. Pagamento de juros: Calculados dia a dia sobre o saldo devedor e pagos
trimestralmente.---------------------------------------------------------------------------------------7. Utilização: O crédito será utilizado em regime de conta corrente, mas
salvaguardando que em caso de necessidade, o Município possa libertar
integralmente o produto do empréstimo.--------------------------------------------------------8. Reembolso do capital: Durante a vigência da operação o Município poder
efectuar reembolsos e reutilização de verbas. O saldo devedor remanescente terá
de ser liquidado até 31/12/2010.-----------------------------------------------------------------9. Garantias: O empréstimo é garantido nos termos gerais de direito, ou pelos
mecanismos previstos no artigo 34º da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro---------------10. Entrega das propostas: As propostas devem ser entregues na Secção de
Administração Geral deste Município até às 10,00 horas do dia 25 de Janeiro de
2010.-----------------------------------------------------------------------------------------------------11. Abertura das propostas: A abertura das propostas será realizada no dia 25
de Janeiro de 2010, pelas 10,30.------------------------------------------------------------------c) NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISE DO PROCEDIMENTO:---------------Que a comissão de análise tenha a seguinte constituição:--------------------------------Membros efectivos:------------------------------------------------------------------------------------• Maria Margarida Gambão Soares Cordeiro Bettencourt (Chefe de Gabinete de
Apoio Pessoal à Presidência).---------------------------------------------------------------------- • Jorge Humberto Mendonça Duarte Simões Henriques (Chefe da Divisão da
Cultura, Turismo, Desporto e Acção Social).--------------------------------------------------- • Luísa Beatriz Oliveira Prudêncio (Secretária do Gabinete de Apoio Pessoal ao
Vereador a tempo inteiro).---------------------------------------------------------------------------Membro suplente:-------------------------------------------------------------------------------------- • José Júlio Maciel Rodrigues (Adjunto do Gabinete de Apoio Pessoal à
Presidência)”.-------------------------------------------------------------------------------------------
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--------A Câmara concordou com a presente proposta de deliberação.-------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade.---------------------------------------------------------------------------------------- Alteração de denominação da Comissão de Análise de Projectos:---------------------Pelo Vereador a tempo inteiro foi apresentada a seguinte proposta:------------“Considerando que em reunião do Executivo de 15 de Dezembro de 2009 foi
aprovada a constituição da Comissão de Análise de Projectos;--------------------------- Considerando que, face à legislação actual e às necessidades do Município, a
denominação da referida Comissão, tal como se encontra constituída, não se
encontra consentânea com as funções dos elementos da mesma,---------------------Propõe-se à Câmara Municipal que altere a referida denominação para “Comissão
de Apoio à Secção de Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos”.------------------------------A Câmara aprovou a presente proposta.--------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade.---------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO:------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo outros assuntos a tratar o senhor Presidente declarou
encerrada a reunião, eram onze horas.----------------------------------------------------------

O Presidente,

A Chefe de Divisão Administrativa e Financeira,

