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Contribuinte n.º 512075506

A C T A Nº 11/10

Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal das Velas, realizada no dia 03 de
Maio do ano 2010:-------------------------------------------------------------------------------------------Aos três dias do mês de Maio 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 dez minutos o senhor Presidente declarou aberta esta
reunião.--------------------------------------------------------------------------------------------------Período antes da ordem do dia:------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente propôs que fosse incluído, por aditamento, na agenda
de trabalhos desta reunião, a fim da Câmara analisar e votar na altura própria, o
seguinte assunto:-------------------------------------------------------------------------------------- Proposta de Deliberação para nomeação de delegado municipal das touradas à
corda, época taurina de 2010.----------------------------------------------------------------------------A Câmara, procedendo à votação, deliberou, por unanimidade, aprovar a
admissão do referido ponto.------------------------------------------------------------------------------De seguida foi, pelo senhor Presidente, apresentado o seguinte, conforme
“ordem do dia” comunicada aos vereadores por ofícios nºs 1381 a 1384, em data
de 28 de Abril passado:-----------------------------------------------------------------------------I – ACTAS:---------------------------------------------------------------------------------------------- Acta da reunião ordinária de 19/04/2010:---------------------------------------------------------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 maioria, com os votos favoráveis do Presidente da Câmara e do
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Vereador Luís Filipe Bettencourt de Oliveira, eleitos pelo Partido Socialista e dos
Vereadores Maria Isabel Góis Teixeira e António Manuel da Silveira Azevedo,
eleitos pelo Partido Social Democrata e a abstenção do Vereador eleito pelo
Partido Socialista, Amaro Filipe Tavares Azevedo, por não ter estado presente na
referida reunião.---------------------------------------------------------------------------------------II – ORÇAMENTO:------------------------------------------------------------------------------------------Pelo Presidente da Câmara foram apresentados os seguintes documentos:--- Resumo Diário da Tesouraria de 26 de Março passado, o qual apresenta os
seguintes saldos:-------------------------------------------------------------------------------------Total de movimentos de tesouraria: € 527.368,14 (quinhentos vinte sete mil
trezentos sessenta e oito euros e catorze cêntimos); sendo em documentos €
84.706,98 (oitenta e quatro mil setecentos e seis euros e noventa e oito cêntimos),
de operações orçamentais € 425.197,24 (quatrocentos vinte cinco mil cento
noventa e sete euros e vinte e quatro cêntimos) e de operações não orçamentais €
17.463,92 (dezassete mil quatrocentos sessenta e três euros e noventa 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 01 de Janeiro a 27 de Abril, 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 01 de Janeiro a 27 de Abril, 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 01 de Janeiro a 27 de Abril, documento que se anexa a
esta acta e dela faz parte integrante.-----------------------------------------------------------
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- Lista contendo a dívida por entidade credora para 2010 em data de 01 de
Janeiro a 27 de Abril, documento que se anexa a esta acta e dela faz parte
integrante.----------------------------------------------------------------------------------------------- Lista contendo o registo de ordens de pagamento em data de 14 de Abril a
26 de Abril de 2010: nºs 531 a 440 (Operações Orçamentais), as quais totalizam a
importância de € 188.655,35 (cento oitenta e oito mil seiscentos cinquenta e cinco
euros e trinta e cinco cêntimos), documento que se anexa a esta acta e dela faz
parte integrante.---------------------------------------------------------------------------------------III – CONTRATOS:------------------------------------------------------------------------------------ Minuta do contrato a celebrar com a empresa Tecnovia – Açores, Sociedade de

Empreitadas, S. A., referente à “Colocação de piso sintético no campo de futebol
da Urzelina, Concelho das Velas, Ilha de S. Jorge”.------------------------------------------------A Câmara aprovou por unanimidade, e em minuta para imediata
executoriedade, o presente documento.--------------------------------------------------------IV – OFÍCIOS:------------------------------------------------------------------------------------------ Ofício sem número, datado de 22 de Abril passado, de Eduardo Manuel Soares,
solicitando a cedência, a título provisório, de espaço na zona do aterro para a
actividade de técnico pela operação de resíduos, dado que o local que
actualmente utiliza, no lugar da Queimada, é prejudicial para o turismo e
população residente.----------------------------------------------------------------------------------------A Câmara, considerando o interesse municipal de que a actividade em causa
seja exercida no aterro sanitário, deliberou deferir o solicitado, pelo período de um
ano, sendo o espaço definido pelos responsáveis pelo Aterro Sanitário.---------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------- Ofício sem número, datado de 20 de Abril passado, de Albano Santos da Silva,
solicitando informação da possibilidade de renovação da sua licença de táxi para
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uma viatura de sete lugares. Encontra-se exarada informação do Coordenador
Técnico de Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos.----------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, informar ser possível a renovação
pretendida.----------------------------------------------------------------------------------------------- Ofício sem número, datado de 28 de Setembro passado, do Presidente da
Sociedade Recreio Amarense, solicitando redução de taxas de licenciamento.
Encontra-se exarada informação do Coordenador Técnico de Taxas e Licenças,
Obras e Loteamentos.--------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, informar não ser possível o
pretendido face à actual situação financeira do Município.--------------------------------- Ofício sem número, datado de 2 de Dezembro passado, do Presidente da
Direcção da Casa do Povo Beira/Velas, solicitando redução de taxas de
licenciamento. Encontra-se exarada informação do Coordenador Técnico de Taxas
e Licenças, Obras e Loteamentos.--------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, informar não ser possível o
pretendido face à actual situação financeira do Município.--------------------------------V – PROTOCOLOS:---------------------------------------------------------------------------------- Protocolo de cooperação entre o Município das Velas e o Judo Clube S. Jorge,
celebrado no seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal em
reunião de 12 de Abril passado.-------------------------------------------------------------------------A Câmara aprovou por unanimidade o presente protocolo.------------------------- Protocolo de cooperação entre o Município das Velas e a Associação Cultural
de Velas, celebrado no seguimento da deliberação tomada por esta Câmara
Municipal em reunião de 19 de Abril passado.-------------------------------------------------------A Câmara aprovou por unanimidade o presente protocolo.------------------------VI - REQUERIMENTOS:----------------------------------------------------------------------------Projectos de Arquitectura:------------------------------------------------------------------------
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- de Almeida & Azevedo, Lda., com sede na Avenida do Livramento, nesta Vila,
projecto de construção de armazéns de apoio a superfície comercial. Encontra-se
anexo o parecer favorável da Comissão de Apoio à Secção de Taxas e Licenças,
Obras e Loteamentos.--------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou informar o requerente da sua intenção de indeferimento,
uma vez que a obra em causa viola o disposto no Plano Director Municipal, não
devendo, por esse motivo, ser executada nesta Vila, podendo realizar-se no
Parque Industrial, ou noutro local em que a lei o permita. O requerente poderá
informar por escrito, no prazo de dez dias da notificação desta deliberação, o que
se lhe oferecer. Mais, deverá retirar os contentores existentes na zona da
superfície comercial onde pretende a construção de armazém, procurando
embelezá-la de forma que não pareça uma zona industrial. Deliberou, ainda,
chamar a atenção da Comissão para que esteja atenta à legislação em vigor.-------------Esta deliberação foi aprovada por maioria, e em minuta para imediata
executoriedade, com os votos favoráveis dos eleitos pelo Partido Socialista e a
abstenção dos eleitos pelo Partido Social Democrata, Maria Isabel Góis Teixeira e
António Manuel da Silveira Azevedo.------------------------------------------------------------- de Hélder José Lino, residente na Rua Dr. João Teixeira, nº 33, nesta Vila,
projecto de arquitectura para construção de moradia na Estrada Regional 1ª 2ª
Beira. Encontra-se anexa informação da Comissão de Apoio à Secção de Taxas e
Licenças, Obras e Loteamentos.------------------------------------------------------------------------A Câmara aprovou por unanimidade, e em minuta para imediata
executoriedade, o projecto de arquitectura, devendo o requerente apresentar, no
prazo de seis meses, as especialidades indicadas na referida informação.----------- de Helena dos Santos Silveira Vitorino, residente na Ribeira do Belo, Rosais,
projecto de arquitectura para construção de garagem para apoio à actividade agro-
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pecuária. Encontra-se anexa informação da Comissão de Apoio à Secção de
Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos.-------------------------------------------------------------A Câmara aprovou por unanimidade, e em minuta para imediata
executoriedade, o projecto de arquitectura, devendo a requerente apresentar, no
prazo de seis meses, as especialidades indicadas na referida informação.----------- de Sónia Patrícia Cardoso Soares, residente na Urzelina, projecto de arquitectura
para ampliação de moradia no Caminho das Árvores. Encontra-se anexa
informação da Comissão de Apoio à Secção de Taxas e Licenças, Obras e
Loteamentos.-------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara aprovou por unanimidade, e em minuta para imediata
executoriedade, o projecto de arquitectura, devendo a requerente apresentar, no
prazo de seis meses, as especialidades indicadas na referida informação.----------Licenciamento de obras particulares:--------------------------------------------------------- de Agrogema – Agricultura e Pecuária, Lda., com sede no Parque Industrial das
Levadas, projecto de arquitectura e projectos de especialidades, de construção de
armazém. Encontra-se anexo o parecer desfavorável da Comissão de Apoio à
Secção de Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos.----------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade, e em minuta para imediata
executoriedade, informar a requerente da sua intenção de indeferimento e remeter
cópia do parecer, para que informe por escrito o que se lhe oferecer, no prazo de
dez dias.-------------------------------------------------------------------------------------------------- de Alberto Jorge Maciel Rodrigues, residente nesta Vila, projectos de
especialidades referentes a ampliação de moradia na Avenida do Livramento.
Encontra-se anexa informação da Comissão de Apoio à Secção de Taxas e
Licenças, Obras e Loteamentos.------------------------------------------------------------------------A Câmara aprovou por unanimidade, e em minuta para imediata
executoriedade, os projectos de especialidades.----------------------------------------------
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- de Andreia Maria Santos Vitorino, residente em S. António, projectos de
arquitectura e de especialidades referentes a construção de moradia unifamiliar,
no Caminho Novo, Urzelina. Encontra-se anexa informação da Comissão de Apoio
à Secção de Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos.-----------------------------------A Câmara aprovou por unanimidade, e em minuta para imediata
executoriedade, os projectos apresentados.---------------------------------------------------- de Luís Fernando Silvestre Monteiro, residente na Rua das Árvores, Urzelina,
projecto de aditamento ao processo nº 27/2008, de construção de moradia.
Encontra-se anexa informação da Comissão de Apoio à Secção de Taxas e
Licenças, Obras e Loteamentos.------------------------------------------------------------------------A Câmara aprovou por unanimidade, e em minuta para imediata
executoriedade, o solicitado.------------------------------------------------------------------------ de Maria Amélia Baptista de Sousa Furtado Pereira, residente no Largo Dr. João
Pereira, nº 9, nesta Vila, projectos de arquitectura e de especialidades referentes a
alteração e ampliação de moradia e construção de garagem, na Rua Guilherme da
Silveira, Velas. Encontra-se anexa informação da Comissão de Apoio à Secção de
Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos.----------------------------------------------A Câmara aprovou por unanimidade, e em minuta para imediata
executoriedade, os projectos apresentados.---------------------------------------------------- de Maria da Graça Furtado Simões Roque, residente em Coimbra, projecto ITED
referente ao processo do projecto de arquitectura de remodelação e reconstrução
da Quinta dos Mistérios. Encontra-se anexa informação da Comissão de Apoio à
Secção de Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos.----------------------------------------------A Câmara deliberou informar a requerente que deve regularizar este
processo de acordo com a informação acima referida.--------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por maioria, e em minuta para imediata
executoriedade, com os votos favoráveis dos eleitos pelo Partido Socialista e pelo
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vereador eleito pelo Partido Social Democrata, António Azevedo, e a abstenção da
vereadora eleita pelo Partido Social Democrata, Isabel Teixeira.--------------------- de Sandrina Niza Ferreira, residente em Belas, pedido de licenciamento de
“obras simples de remodelação”, referentes ao processo nº 07/2010/347, no lugar
de Transversal, Urzelina. Encontra-se anexa informação da Comissão de Apoio à
Secção de Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos.----------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade, e em minuta para imediata
executoriedade, deferir o solicitado.-------------------------------------------------------------Destaques:----------------------------------------------------------------------------------------------- de Armando Victor Medeiros, residente na Urzelina, pedido de destaque de
uma parcela de terreno nos termos do requerimento que aqui se dá por
integralmente reproduzido, para os devidos e legais efeitos, e fica cópia arquivada
em pasta anexa a esta acta. Encontra-se anexa informação da Comissão de Apoio
à Secção de Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos.--------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade, e em minuta para imediata
executoriedade, deferir o solicitado.-------------------------------------------------------------- de Humberto dos Reis Bettencourt, residente na Urzelina, pedido de destaque de
uma parcela de terreno, nos termos do requerimento que aqui se dá por
integralmente reproduzido para os devidos e legais efeitos e fica cópia arquivada
em pasta anexa a esta acta. Encontra-se anexa informação da Comissão de Apoio
à Secção de Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos.-----------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade, e em minuta para imediata
executoriedade, deferir o solicitado.-------------------------------------------------------------- de Miguel Alexandre Barbosa Sequeira, residente nas Velas e Rosa Pereira de
Sousa da Cunha Bettencourt, representada pelo seu procurador João Machado
Brasil, residente em Santa Bárbara, Manadas, pedido de destaque de uma parcela
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de terreno. Encontra-se anexa informação da Comissão de Apoio à Secção de
Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos.----------------------------------------------Tendo surgido dúvidas relativamente a este processo, uma vez que a
informação referida indica como requerentes Miguel Alexandre Barbosa Sequeira
e herdeiros de José Joaquim Terra, a Câmara deliberou por unanimidade, e em
minuta para imediata executoriedade, solicitar à Comissão de Apoio à Secção de
Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos que verifique esta situação.------------------Obras isentas de licença:-------------------------------------------------------------------------- de Francisco José Goes Nunes, residente no Caminho de Baixo, Rosais,
informando que irá proceder à colocação de portas e janelas, tecto e acabamentos
interiores no seu prédio inscrito na matriz sob o nº 48, da freguesia de Rosais e
descrito na Conservatória do Registo Predial de Velas, sob o nº 1986. Encontra-se
anexa informação favorável da Comissão de Apoio à Secção de Taxas e Licenças,
Obras e Loteamentos.--------------------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade, e em minuta para imediata
executoriedade, informar que nada tem a opor.----------------------------------------------- de Stoplevadas – Comércio, Representações e Serviços, Lda., solicitando
autorização para a troca dos vidros da montra e da porta da loja no nº 17 e 19 da
Rua Francisco Lacerda, nesta Vila, por montra e porta em vidro temperado, com
isenção de licença. Encontra-se anexa informação favorável da Comissão de
Apoio à Secção de Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos.-----------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade, e em minuta para imediata
executoriedade, solicitar a apresentação de certidão de teor do prédio em causa.-Diversos:------------------------------------------------------------------------------------------------ de Álvaro Bettencourt Amarante, residente na Rua da Capela, nº 21, nesta Vila,
solicitando o parecer e emissão de certidão de localização necessária à instrução
do processo de licenciamento de exploração de bagacina, que pretende realizar
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no lugar das Levadas, para o que junta plantas de localização. Encontra-se anexa
informação da Comissão de Apoio à Secção de Taxas e Licenças, Obras e
Loteamentos.-------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade, e em minuta para imediata
executoriedade, dar parecer favorável e mandar passar a certidão solicitada.-------- de Carlos Manuel da Silva Cabral, residente na Canada do Mistério, Urzelina,
solicitando emissão de certidão comprovativa da não viabilidade de construção no
prédio rústico, sito no Outeiro, Ribeira do Nabo, inscrito na Repartição de Finanças
das Velas sob o artº nº 887 e na Conservatória do Registo Predial das Velas sob o
nº 988/230600, constituído por Terra e Biscoito, com a área de 3872m2. Encontrase anexa informação da Comissão de Apoio à Secção de Taxas e Licenças, Obras
e Loteamentos.--------------------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade, e em minuta para imediata
executoriedade, deferir o solicitado.-------------------------------------------------------------- da Empresa de Electricidade dos Açores, sita no Caminho Novo, Urzelina,
projecto de arquitectura de construção de garagem, naquele lugar. Encontra-se
anexa informação da Comissão de Apoio à Secção de Taxas e Licenças, Obras e
Loteamentos.-------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara concordou com o projecto apresentado.------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------VII – INFORMAÇÕES:------------------------------------------------------------------------------- Abate de equipamento:----------------------------------------------------------------------------------Pelo vereador a tempo inteiro foi apresentada informação para abate do
seguinte equipamento: autobetoneira recarregável (código 2460) e Audi VA-36-88
(código 2059). Encontram-se anexas fichas de cadastro.-----------------------------------------A Câmara deliberou, para efeitos da alínea c) do artº 88º do Regulamento do
Sistema de Controlo Interno, proceder ao abate do referido equipamento.------------
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-------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------VIII - Assuntos não incluídos na “ordem do dia” e aceites por todos os
membros nos termos do art.º 83º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro:----------------------------------------------------------------------------------------------- Nomeação de delegado municipal das touradas à corda – época taurina de
2010:------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a seguinte proposta,
acompanhada de fichas de inscrição:-----------------------------------------------------------“Considerando o disposto no número 1 do artigo 77º do Decreto Legislativo
Regional 37/2008/A, de 05 de Agosto, alterado pelo Decreto Legislativo Regional
12/2010/A, de 30 de Março “A Câmara Municipal nomeia um delegado municipal
por cada tourada, por sorteio com garantia de rotatividade, mediante a
organização prévia de uma lista de pessoas idóneas, com reconhecida
competência na matéria”;---------------------------------------------------------------------------- Considerando que pelo edital nº 1221/2.8.8 de 15 de Abril de 2010, foram
abertas inscrições até ao dia 27 de Abril findo para Delegado Municipal das
Touradas à Corda, época taurina de 2010;----------------------------------------------------- Considerando que durante aquele período se inscreveram os senhores Paulo
Manuel da Silveira, Alberto Jorge Bettencourt e Jorge Manuel Machado Silveira;--- Considerando que os mesmos cumprem os requisitos necessários para a sua
nomeação,----------------------------------------------------------------------------------------------- Proponho:---------------------------------------------------------------------------------------------- Que sejam nomeados Delegado Municipal das Touradas à Corda, época taurina
de 2010, os senhores Paulo Manuel da Silveira, Alberto Jorge Bettencourt e Jorge
Manuel Machado Silveira.---------------------------------------------------------------------------------A Câmara aprovou por unanimidade, e em minuta para imediata
executoriedade, a presente proposta de deliberação.----------------------------------------
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ENCERRAMENTO:-----------------------------------------------------------------------------------------Não havendo outros assuntos a tratar o senhor Presidente declarou
encerrada a reunião, eram doze horas e quarenta e cinco minutos.---------------------

O Presidente,

A Chefe de Divisão Administrativa e Financeira,

