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A C T A  Nº 12/10 

 

Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal das Velas, realizada no dia 17 de 

Maio do ano 2010:------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Aos dezassete 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 cinco minutos o senhor Presidente declarou aberta esta 

reunião e apresentou o seguinte, conforme “ordem do dia” comunicada aos 

vereadores por ofícios nºs 1471 a 1474, em data de 10 de Maio corrente, e 

publicitada por edital nº 1470, da mesma data:------------------------------------------------ 

I – ACTAS:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Acta da reunião ordinária de 03/05/2010:--------------------------------------------------- 

-------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:---   

- Resumo Diário da Tesouraria de 07 de Maio corrente, o qual apresenta os 

seguintes saldos:-------------------------------------------------------------------------------------- 

Total de movimentos de tesouraria: € 443.884,85 (quatrocentos quarenta e três mil 

oitocentos oitenta e quatro euros e oitenta e cinco cêntimos); sendo em 

documentos € 8.217,72 (oito mil duzentos e dezassete euros e setenta e dois 

cêntimos), de operações orçamentais € 427.037,17 (quatrocentos vinte sete mil 

trinta e sete euros e dezassete cêntimos) e de operações não orçamentais € 
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8.629,96 (oito mil seiscentos vinte e nove euros e noventa e seis 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 10 de Maio, 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 10 de Maio, 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 10 de Maio, documento que se anexa 

a esta acta e dela faz parte integrante.---------------------------------------------------------- 

- Lista contendo a dívida por entidade credora para 2010 em data de 01 de 

Janeiro a 10 de Maio, documento que se anexa a esta acta e dela faz parte 

integrante.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Lista contendo o registo de ordens de pagamento em data de 27 de Abril a 

10 de Maio de 2010: nºs 441 a 497 (Operações Orçamentais), as quais totalizam a 

importância de € 408.611,11 (quatrocentos e oito mil seiscentos e onze euros e 

onze cêntimos), documento que se anexa a esta acta e dela faz parte integrante.--

- Lista contendo o registo de ordens de pagamento em data de 3 de Maio de 

2010: nºs 54 a 67 (Operações de Tesouraria), as quais totalizam a importância de 

€ 9.215,08 (nove mil duzentos e quinze euros e oito cêntimos), documento que se 

anexa a esta acta e dela faz parte integrante.-------------------------------------------------- 

III – OFÍCIOS:------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Ofício nº 128, datado de 04 de Maio corrente, da Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens de Velas, informando que se realizará, de 7 a 9 de Junho, o 

“Encontro Nacional de Avaliação da Actividade das CPCJ’s, em Ponta Delgada, e 

solicitando que esta Autarquia assegure o pagamento das despesas de 
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deslocação da Presidente para participação naquele evento. Encontra-se exarada 

informação da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira e em anexo ficha da 

posição actual do orçamento da despesa na rubrica correspondente a esta 

despesa.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deferiu o solicitado.-------------------------------------------------------------- 

-------Esta deliberação foi aprovada por maioria e em minuta para imediata 

executoriedade, com os votos favoráveis dos eleitos pelo Partido Socialista e do 

vereador António Azevedo, eleito pelo Partido Social Democrata e com a 

abstenção da vereadora Isabel Teixeira, eleita pelo Partido Social Democrata.------ 

- Ofício nº 482, datado de 28 de Abril passado, do Presidente do Conselho 

Executivo da Escola Básica e Secundária da Calheta, remetendo um pedido de 

apoio financeiro, efectuado pela Coordenadora do Núcleo de Educação Especial 

daquela Escola, destinado ao transporte e/ou estadia de um técnico para a 

realização da “II Feira de Capacidades”. Encontra-se exarada informação da 

Chefe de Divisão Administrativa e Financeira e em anexo ficha da posição actual 

do orçamento da despesa na rubrica correspondente a esta despesa.----------------- 

-------A Câmara deliberou, por unanimidade, informar não ser possível apoiar 

financeiramente o pretendido por indisponibilidade orçamental.-------------------------- 

- Ofício nº 592, datado de 04 de Maio corrente, do Conselho Executivo da Escola 

Básica e Secundária de Velas, solicitando apoio financeiro destinado ao 

pagamento das refeições dos alunos da turma A do 11º e 12º anos que se 

deslocam às Ilhas do Pico e do Faial, nos dias 13 e 14 de Maio corrente, 

integrados no projecto “Triângulo – um potencial geológico em ascensão”. 

Encontra-se exarada informação da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira 

e em anexo ficha da posição actual do orçamento da despesa na rubrica 

correspondente a esta despesa.------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DAS VELAS 

Rua de São João – 9800 - 539 Velas (Açores) 

Telefs. (295) 412882 / (295) 412214 / Fax (295) 412351 

Contribuinte n.º 512075506 
 
 

4

-------A Câmara deliberou, por unanimidade, informar não ser possível apoiar 

financeiramente o pretendido uma vez que a deslocação já se efectuou.-------------- 

- Ofício nº 40, datado de 28 de Abril passado, do Presidente da Direcção do 

Instituto de Santa Catarina, sito na Urzelina, informando, em resposta ao nosso 

ofício nº 1322/2.11, datado de 19 de Abril, na sequência da deliberação tomada 

por esta Câmara Municipal em reunião de 12 de Abril passado, que a solicitação 

da cedência definitiva do edifício da Boa Hora, onde actualmente funciona o jardim 

de infância, “é porque o IAS não nos concede qualquer apoio financeiro para as 

remodelações exigidas pela inspecção sem o edifício ser propriedade do Instituto 

de Santa Catarina, e obras essas que são de custos elevados”.-------------- 

-------Antes da apreciação deste pedido retirou-se da Sala o Vereador Amaro Filipe 

Tavares Azevedo que alegou incompatibilidade por parentesco com o Presidente 

da Direcção daquele Instituto.------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou, por unanimidade, reunir com a Secretaria Regional do 

Trabalho e Solidariedade Social e com o Instituto de Santa Catarina, a fim de se 

encontrar a melhor solução para o pretendido, sem a necessidade da cedência a 

título definitivo do edifício propriedade deste Município.------------------------------------- 

-------Após esta deliberação regressou à Sala o referido Vereador.---------------------- 

IV – REQUERIMENTOS:---------------------------------------------------------------------------- 

Licença especial de ruído:------------------------------------------------------------------------ 

- De Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A., solicitando licença de 

ruído para a empreitada de construção do núcleo de pescas do porto das Velas, 

com horário compreendido entre as 08.00h e as 19.00h de Segunda a Sexta-Feira 

e aos Sábados entre as 08.00h e as 17.00h, de Maio a Setembro de 2010. 

Encontra-se exarada informação do Coordenador Técnico de Taxas e Licenças, 

Obras e Loteamentos.-------------------------------------------------------------------------------- 
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-------A Câmara deliberou, por unanimidade, e em minuta para imediata 

executoriedade, deferir o solicitado, com a ressalva de que ao Sábado o horário 

será das 10.00h às 17.00h.------------------------------------------------------------------------- 

Destaques:---------------------------------------------------------------------------------------------

--- de Miguel Alexandre Barbosa Sequeira, residente nesta Vila e Rosa Pereira de 

Sousa da Cunha Bettencourt, representada por seu procurador João Machado 

Brasil, residente em Santa Bárbara, 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 deferiu nos termos solicitados devendo ser emitida a respectiva 

certidão.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata 

executoriedade.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Obras isentas de licença:-------------------------------------------------------------------------- 

- do Núcleo empresarial de S. Jorge, com sede nesta Vila, solicitando a emissão 

de declaração de isenção de licença de obras, para candidatura ao ProRural do 

amanho/restauração da casa de banho da cave do edifício onde funcionam os 

serviços da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, bem como colocação de 

pavimento em tijoleira no pátio das mesmas instalações. 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, emitir a referida declaração.-------------------------------------------------- 

Diversos:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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- de António Teixeira, residente nesta Vila, solicitando emissão de certidão 

comprovativa da não viabilidade de construção nos seguintes prédios rústicos: 

Topete, prédio inscrito na Repartição de Finanças das Velas sob o artº nº 1789 da 

freguesia de Santo Amaro, constituído por charneca, com a área de 6776m2; 

Queimada, prédio inscrito na Repartição de Finanças das Velas sob o artº nº 2028 

da freguesia de Santo Amaro, constituído por mato de faias, com a área de 484m2 

e À Presa, prédio inscrito na Repartição de Finanças das Velas sob o artº nº 3087 

da freguesia de Santo Amaro, constituído por charneca, com a área de 484m2. 

Encontra-se anexa informação da Comissão de Apoio à Secção de Taxas e 

Licenças, Obras e Loteamentos.----------------------------------------------------------------- 

-------Antes da apreciação deste pedido retirou-se da Sala a Vereadora Maria 

Isabel Góis Teixeira, por parentesco com o requerente. ------------------------------------ 

-------A Câmara deliberou por unanimidade, e em minuta para imediata 

executoriedade, deferir o solicitado para os prédios inscritos sob os artigos 1789 e 

2028, não podendo ser emitida certidão de não viabilidade de construção no 

prédio inscrito sob o artigo 3087, uma vez que lá existe uma construção.------------- 

-------Após esta deliberação regressou à sala a referida vereadora.--------------------- 

- de Maria Piedade de Sousa, residente na Beira, solicitando emissão de certidão 

comprovativa da não viabilidade de construção nos seguintes prédios rústicos: 

Canada do Ribeirinho, prédio inscrito na Repartição de Finanças das Velas sob o 

artº nº 170 da freguesia das Velas, e na Conservatória do Registo Predial das 

Velas sob o nº 27/19850221, constituído por terra lavradia, com a área de 121m2; 

Canada do Ribeirinho, prédio inscrito na Repartição de Finanças das Velas sob o 

artº nº 171 da freguesia das Velas, e na Conservatória do Registo Predial das 

Velas sob o nº 27/19850221, constituído por terra lavradia, com a área de 121m2 

e Poente da Ribeira, prédio inscrito na Repartição de Finanças das Velas sob o 

artº nº 1004 da freguesia das Velas, e na Conservatória do Registo Predial das 
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Velas sob o nº 25/19850221, constituído por terra lavradia, com a área de 

3146m2. 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.-------------------------------------------------------------- 

V – INFORMAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------------- 

- Dívidas de consumo de água e serviço de recolha de lixo:-------------------------- 

-------Pelo Coordenador Técnico de Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos foi 

apresentada informação, acompanhada de listagem, em cumprimento da 

deliberação camarária de 19 de Abril de 2010, documentos que aqui se dão por 

integralmente reproduzidos, para os devidos e legais efeitos e ficam anexos a esta 

acta.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:---------------------------------------------------------- 

-------Pelo vereador Amaro Filipe Tavares Azevedo foi apresentada proposta para 

rectificação da proposta para recolha de resíduos sólidos urbanos 2010 aprovada 

em reunião de 9 de Abril passado, documento que aqui se dá por integralmente 

reproduzido, para os devidos e legais efeitos e fica anexo a esta acta.-----------------  

-------A Câmara deliberou aprovar a presente proposta de rectificação, com efeitos 

a 1 de Maio, uma vez que o serviço em causa já está sendo prestado desde essa 

data, devendo publicitar-se por edital e na página electrónica do Município, por 

maioria e em minuta para imediata executoriedade, com os votos favoráveis dos 

eleitos pelo Partido Socialista e o voto contra dos vereadores eleitos pelo Partido 

Social Democrata, Maria Isabel Góis Teixeira e António Manuel da Silveira 

Azevedo, por não concordarem com um aumento tão brusco devido às 

dificuldades financeiras que a população enfrenta.------------------------------------------- 

ENCERRAMENTO:----------------------------------------------------------------------------------- 
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-------Não havendo outros assuntos a tratar o senhor Presidente declarou 

encerrada a reunião, eram doze horas e vinte minutos.------------------------------------- 

 

O Presidente, 

 

 

A Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, 


