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A C T A Nº 23/11

Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal das Velas, realizada no dia 03 de
Outubro do ano 2011: ------------------------------------------------------------------------------------Aos três dias do mês de Outubro do ano dois mil e onze, no Edifício dos
Paços do Município, reuniu-se 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 e Ana Paula Ferreira Tavares Bettencourt-------Não compareceram a esta reunião os vereadores Amaro Filipe Tavares
Azevedo e António Manuel da Silveira Azevedo. ---------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade considerar justificada a falta do
vereador Amaro Filipe Tavares Azevedo à reunião de hoje, por se encontrar de
férias, ausente de S. Jorge. Por a vereadora Ana Paula Ferreira Tavares
Bettencourt não poder votar a justificação da sua falta à reunião do dia 19 de
Setembro passado, dando origem a falta de quórum, a mesma não foi justificada
nesta reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------Pelas dez horas e quinze minutos o senhor Presidente declarou aberta esta
reunião e apresentou o seguinte, conforme “ordem do dia” comunicada por ofícios
nºs 3298 a 3301, em data de 28 de Setembro passado: ----------------------------------I – ACTAS: --------------------------------------------------------------------------------------------- Acta da reunião ordinária de 19/09/2011: --------------------------------------------------------Foi lida e aprovada por unanimidade a acta da reunião ordinária de 19 de
Setembro passado. ----------------------------------------------------------------------------------II – ORÇAMENTO: ----------------------------------------------------------------------------------- Resumo Diário da Tesouraria de 26 de Setembro passado, o qual apresenta os
seguintes saldos: ------------------------------------------------------------------------------------
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Total de movimentos de tesouraria: € 294.860,26 (duzentos noventa e quatro mil
oitocentos e sessenta euros e vinte seis cêntimos); sendo em documentos €
93.602,13 (noventa e três mil seiscentos e dois euros e treze cêntimos), de
operações orçamentais € 183.604,78 (cento oitenta e três mil seiscentos e quatro
euros e setenta e oito cêntimos) e de operações não orçamentais € 17.653,35
(dezassete mil seiscentos cinquenta e três euros e trinta e cinco cêntimos),
documento que fica arquivado na pasta de anexos à acta e dela faz parte
integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Lista contendo o registo de ordens de pagamento em datas de 13 de
Setembro de 2011 a 27 de Setembro de 2011: nºs 1108 a 1174 (Operações
Orçamentais), as quais totalizam a importância de € 350.756,71 (trezentos e
cinquenta mil setecentos cinquenta e seis euros e setenta e um cêntimos),
documento que fica arquivado na pasta de anexos à acta e dela faz parte
integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Lista contendo o registo de ordens de pagamento em data de 26 de
Setembro de 2011, nº 200 (Operações de Tesouraria), a qual totaliza a
importância de € 1,99 (um euro e noventa e nove cêntimos), documento que fica
arquivado na pasta de anexos à acta e dela faz parte integrante. ----------------------- Balancete das Grandes Opções do Plano por Objectivos e Programas para
o ano de 2011, no período de 1 de Janeiro a 27 de Setembro, documento que fica
arquivado na pasta de anexos à acta e dela faz parte integrante. ----------------------- Lista contendo a posição actual do orçamento da receita do ano 2011, no
período de 1 de Janeiro a 27 de Setembro, documento que fica arquivado na
pasta de anexos à acta e dela faz parte integrante. ----------------------------------------- Lista contendo a posição actual do orçamento da despesa do ano 2011, no
período de 1 de Janeiro a 27 de Setembro, documento que fica arquivado na
pasta de anexos à acta e dela faz parte integrante. -----------------------------------------
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- Lista contendo a dívida por entidade credora para 2011, a qual totaliza a
importância de € 1.135.059,58 (um milhão cento trinta e cinco mil e cinquenta e
nove euros e cinquenta e oito cêntimos), documento que fica arquivado na pasta
de anexos à acta e dela faz parte integrante. -------------------------------------------------III – OFÍCIOS: ------------------------------------------------------------------------------------------ Mail recebido de Ana Ferreira, produtora executiva na empresa Portugal Industry,
de Lisboa, convidando esta Autarquia a participar numa série temática de
promoção do turismo dos Açores de uma mini série de cinco programas de 2
minutos cada, com emissão na TVI, sendo o valor de custos de produção técnica
de realização de € 3.950,00.------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou informar que, dada a indisponibilidade orçamental, não é
possível a sua participação na referida série temática. ------------------------------------- Ofício nº 27, datado de 19 de Setembro passado, do delegado de Ilha da
Federação de Bandas Filarmónicas dos Açores, solicitando um apoio financeiro de
€ 2.600,00 para a realização em 2012 de um curso de formação musical,
destinado ao aperfeiçoamento dos executantes das bandas filarmónicas de S.
Jorge. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, contemplar a referida verba no
orçamento do próximo ano. ------------------------------------------------------------------------ Mail recebido de João Luís Silva, do departamento comercial da Gazeta Rural,
propondo um trabalho sobre a Cooperativa Agrícola Leiteira da Beira, o qual
pretende dar a conhecer um pouco a história desta cooperativa. ------------------------------O senhor presidente solicitou que este assunto fosse retirado da ordem de
trabalhos uma vez que já foi deliberado em reunião de 19 de Setembro passado. --------A Câmara deliberou por unanimidade retirar o referido mail da ordem de
trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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- Ofício sem número, datado de 1 de Setembro passado, de Foto Almeida de
Rogério de Almeida, com sede em Porto de Mós, apresentando proposta para
aquisição de brindes por parte desta Autarquia e respectivo orçamento. --------------------A Câmara deliberou informar que, dada a indisponibilidade orçamental, não é
possível durante o corrente ano adquirir brindes. --------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------IV – INFORMAÇÕES: ------------------------------------------------------------------------------- Informação nº 42, subscrita pelo vereador Amaro Filipe Tavares Azevedo, do
seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------------------“Considerando que é necessário efectuar um levantamento topográfico ao prédio
do Sr. Carlos Martinho Teixeira de Sousa, (zona de protecção parcial do aeroporto
de S. Jorge), no lugar da Queimada, Freguesia de Sto Amaro, onde pretende
concluir a construção licenciada por esta Câmara Municipal; ----------------------------- Considerando que não possui no quadro de pessoal deste Município, um
Topógrafo; ---------------------------------------------------------------------------------------------Determino que seja requisitado os serviços dos Sr. António Pedroso, a fim de
efectuar o referido levantamento topográfico, estimando-se para o efeito 230,16€”.
Encontra-se anexa proposta de António Homem Pedroso, na quantia de 274,00€ e
o prazo de execução de sete dias úteis a contar da data da adjudicação, bem
como a posição actual do orçamento da despesa do ano 2011 na rubrica 0102
020220, outros trabalhos especializados, verificando-se um saldo de 3.214,11€,
apresentada pela unidade orgânica de finanças e património. ----------------------------------Verificando-se, pela posição orçamental, a existência de disponibilidade
financeira a Câmara deliberou contratar os referidos serviços. ---------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade. ---------------------------------------------------------------------------------------
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-------A Chefe de Divisão de Administração Geral alertou o executivo para a
necessidade de informação dos competentes serviços para melhor fundamentar a
deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------V – REQUERIMENTOS: ---------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE ESPAÇO NO ARMAZÉM MUNICIPAL: --------------------------------------- De Sara Araújo Cabral da Silveira Soares, residente nesta Vila, solicitando um
espaço ao ar livre, de cerca de trinta metros quadrados, para executar tarefas
terapêuticas no programa S.O.S. cagarro, na qualidade de médica veterinária,
durante os meses de Outubro e Novembro do corrente ano. ------------------------------------

-------A Câmara, considerando o interesse municipal, deferiu o solicitado. ------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade. --------------------------------------------------------------------------------------CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE: -------------------------------------------------- De Maria de Fátima Pereira da Cunha Terra, residente em S. José, Califórnia,
requerendo, nos termos do art. 54º, nº 1 da Lei nº 91/95, de 2 de Setembro, na
redacção do Decreto-Lei nº 64/2003, de 23 de Agosto, parecer relativamente à
possibilidade de vir a ser constituída compropriedade sobre os prédios 1218, 1224
e 1225 da freguesia de Velas, descrito na Conservatória do Registo Predial das
Velas sob o nº 167320100219, com a área de 36,30 ares, que por via da
celebração de negócio jurídico ficará a pertencer às seguintes pessoas: 1/3 a
Ângela Pereira da Cunha Bilich, 1/3 a Rosa Pereira da Cunha Bettencourt e 1/3 a
Maria Ascenção Pereira da Cunha Carthy. Encontram-se anexos ao requerimento
planta de localização, certidões, procuração e informação nº 68 do Fiscal
Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade, dar parecer favorável à constituição de compropriedade
pretendida com fundamento na informação referida. ----------------------------------------
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OBRAS PARTICULARES: ------------------------------------------------------------------------- Da gestora de procedimento a seguinte informação, acompanhada do respectivo
projecto: ------------------------------------------------------------------------------------------------“Venho informar V. Exa. que o Sr. António Augusto Senos Vizinho, requerente do
processo supra mencionado, não anexou os elementos solicitados, através do
ofício nº 1036/12.9, datado de 04/04/2011, pelo que proponho que o processo seja
arquivado”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, arquivar este processo, com
fundamento na presente informação. -----------------------------------------------------------ENCERRAMENTO: ----------------------------------------------------------------------------------------Não havendo outros assuntos a tratar o senhor Presidente declarou
encerrada a reunião, eram onze horas e quarenta minutos. -------------------------------

O Presidente,

A Chefe de Divisão de Administração Geral,

