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Contribuinte n.º 512075506

A C T A Nº 23/10

Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal das Velas, realizada no dia 18 de
Outubro do ano 2010:--------------------------------------------------------------------------------------Aos dezoito dias do mês de Outubro 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 e Amaro
Filipe Tavares Azevedo.-----------------------------------------------------------------------------------Não compareceu a esta reunião o vereador António Manuel da Silveira
Azevedo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Sendo esta reunião pública verificou-se não se encontrar público na Sala.-----------A Câmara deliberou por unanimidade considerar justificada a falta do
vereador António Manuel da Silveira Azevedo à reunião de quatro de Outubro
corrente, por motivos profissionais, conforme justificação apresentada.----------------------Pelas dez horas e quinze 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:------------------------------------------------------------------------------------------------- Ofício nº 2, datado de 23 de Setembro passado, do Grupo Desportivo Velense,
solicitando apoio para concretização do projecto de arquitectura da nova sede
social.----------------------------------------------------------------------------------------------------- Ofício nº 5, datado de 14 de Outubro corrente, do Delegado de Ilha da
Federação de Bandas Filarmónicas dos Açores, solicitando a colaboração desta
Autarquia com os transportes dos candidatos deste Concelho a um curso para
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regentes, a realizar em Angra do Heroísmo de 27 de Novembro a 4 de Dezembro.----------------------------------------------------------------------------------------------- Ofício nº 12, datado de 10 de Setembro passado, recebido a 14 de Outubro
corrente, da empresa Tecnovia Açores – Sociedade de Empreitadas, SA,
solicitando licença especial de ruído até 26 de Julho de 2011.----------------------------------A Câmara, procedendo à votação, deliberou, por unanimidade, aprovar a
admissão dos referidos pontos.--------------------------------------------------------------------------De seguida foi, pelo senhor Presidente, apresentado o seguinte, conforme
“ordem do dia” comunicada aos vereadores por ofícios nºs 3383 a 3386 e
publicitada por edital nº 3382, tudo em data de 13 de Outubro corrente:--------------I – ACTAS:---------------------------------------------------------------------------------------------- Acta da reunião ordinária de 04/10/2010:---------------------------------------------------------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 11 de Outubro corrente, o qual apresenta os
seguintes saldos:-------------------------------------------------------------------------------------Total de movimentos de tesouraria: € 180.103,26 (cento oitenta mil cento e três
euros e vinte seis cêntimos); sendo em documentos € 8.791,95 (oito mil
setecentos noventa e um euros e noventa e cinco cêntimos), de operações
orçamentais € 169.370,99 (cento sessenta e nove mil trezentos setenta euros e
noventa e nove cêntimos) e de operações não orçamentais € 1.940,32 (mil
novecentos e quarenta euros e trinta e dois cêntimos), documento que se anexa a
esta acta e dela faz parte integrante.-------------------------------------------------------------
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- Lista contendo a posição actual do orçamento da receita do ano 2010, em
data de 01 de Janeiro a 12 de Outubro, 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 12 de Outubro, 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 12 de Outubro, 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 12 de Outubro, que totaliza a importância de um milhão quinhentos e
treze mil duzentos e dezoito euros e nove cêntimos (€ 1.513.218,09), documento
que se anexa a esta acta e dela faz parte integrante.---------------------------------------- Lista contendo o registo de ordens de pagamento em datas de 29 de
Setembro a 12 de Outubro de 2010: nºs 2186 a 2256 (Operações Orçamentais),
as quais totalizam a importância de € 505.931,50 (quinhentos e cinco mil
novecentos trinta e um euros e cinquenta cêntimos), documento que se anexa a
esta acta e dela faz parte integrante.------------------------------------------------------------- Lista contendo o registo de ordens de pagamento em datas de 04 de Outubro
a 08 de Outubro de 2010: nºs 125 a 140 (Operações de Tesouraria), as quais
totalizam a importância de € 17.442,99 (dezassete mil quatrocentos quarenta e
dois euros e noventa e nove cêntimos), documento que se anexa a esta acta e
dela faz parte integrante.-------------------------------------------------------------III – OFÍCIOS:------------------------------------------------------------------------------------------ Ofício sem número, datado de 22 de Setembro passado, de Fátima Teixeira
Viegas, informando que pretende criar um espaço particular, numa dependência
da sua casa sita na Rua de S. João, nº 17, nesta Vila, para exposição de objectos
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relacionado com a arte da baleação em S. Jorge, e solicitando o apoio do
Município das Velas para a concretização deste projecto. Encontra-se exarada
informação da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, bem como em anexo
cópia da informação nº 89/DA//2010, já presente à reunião de 16 de Agosto
passado, relativa a concessão de apoios.-------------------------------------------------------------A Câmara, considerando o interesse municipal, deliberou apoiar o solicitado
com mão de obra, a acordar com o sr. Presidente ou o vereador Amaro Azevedo,
no início das obras.-------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------- Ofício sem número, datado de 11 de Outubro corrente, do grupo Tributo –
Música Popular Portuguesa, solicitando a concessão de apoio financeiro para
gravação de novo CD. Encontra-se exarada informação da Chefe de Divisão
Administrativa e Financeira e em anexo posição actual do orçamento da despesa
na rubrica correspondente.--------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar a apresentação de orçamento
previsto para o efeito, pronunciando-se em futura reunião.----------------IV – REQUERIMENTOS – Obras particulares:--------------------------------------------- de Fernando Goulart Bettencourt e Ávila, projectos de especialidades de
construção de apartamentos e garagem na Rua Roque Afonso, nesta Vila,
acompanhados dos elementos solicitados pelo nosso ofício nº 1733/12.9, de 21 de
Maio de 2010. Encontra-se anexa informação da comissão de apoio à secção de
taxas e licenças, obras e loteamentos.-------------------------------------------------------------A Câmara deliberou aprovar os projectos de especialidades.-----------------------------Esta deliberação foi aprovada por maioria, e em minuta para imediata
executoriedade, com os votos favoráveis dos eleitos pelo Partido Socialista e a
abstenção da vereadora Maria Isabel Góis Teixeira, eleita pelo Partido Social
Democrata.----------------------------------------------------------------------------------------------
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V - INFORMAÇÕES:---------------------------------------------------------------------------------------Pelo vereador Amaro Filipe Tavares Azevedo foi apresentada a seguinte
informação:---------------------------------------------------------------------------------------------“Venho por este meio informar que a viatura compressor amarelo é para abater”.
Encontra-se anexa ficha cadastral.----------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, para efeitos da alínea c) do artº 88º do Regulamento do
Sistema de Controlo Interno, proceder ao abate do referido equipamento, com o nº
de inventário 1910.----------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------VI – DIVERSOS:--------------------------------------------------------------------------------------- Programa de Intervenção em Educação Alimentar - Crescer Saudável,
acompanhado da seguinte informação do Chefe da Divisão da Cultura:--------------“A Câmara Municipal das Velas colabora com a Escola Básica e Secundária das
Velas através da Estagiária L, Janete Fonseca. Para o ano lectivo de 2010/2011 e
de forma a sistematizar melhor a colaboração entre as duas entidades foi
elaborado um Programa de Intervenção em Educação Alimentar, com várias
actividades. Neste contexto submete-se o Programa de Intervenção em Educação
Alimentar, que se anexa, à consideração da Câmara Municipal das Velas”-----------------A Câmara deliberou analisar a realização de cada actividade em reunião
camarária antecedente à mesma para efeitos da verificação de cabimento
orçamental.----------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------VII - 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:----------------------------------------------------------------------------------------------- Ofício nº 2, datado de 23 de Setembro passado, do Grupo Desportivo Velense,
solicitando apoio para concretização do projecto de arquitectura da nova sede
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social. Encontra-se anexa cópia da informação nº 89, da Chefe de Divisão
Administrativa e Financeira e ficha de cabimento de verba.--------------------------------------A Câmara, considerando o interesse municipal, deliberou, nos termos da al.
a) do nº 4 do artº 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, republicada pela Lei nº
5-A/2002, de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio de cinco mil euros (€ 5.000,00)
destinado ao referido projecto, encarregando o Chefe de Divisão da Cultura de
elaborar o protocolo, que deverá ser presente a futura reunião.--------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------- Ofício nº 5, datado de 14 de Outubro corrente, do Delegado de Ilha da
Federação de Bandas Filarmónicas dos Açores, solicitando a colaboração desta
Autarquia com os transportes dos candidatos deste Concelho a um curso para
regentes, a realizar em Angra do Heroísmo de 27 de Novembro a 4 de Dezembro.-------A Câmara deliberou informar que o apoio pretendido depende do número de
participantes e da disponibilidade orçamental pelo que se solicita listagem dos
mesmos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------- Ofício nº 12, datado de 10 de Setembro passado, recebido a 14 de Outubro
corrente, da empresa Tecnovia Açores – Sociedade de Empreitadas, SA,
solicitando licença especial de ruído até 26 de Julho de 2011, para o período de
laboração de 24 horas em todos os dias da semana, com excepção dos domingos,
na execução da empreitada de “Concepção-Construção da Ampliação e
Alargamento da Pista do Aeroporto da Ilha de S. Jorge”. Encontra-se anexa
informação do Coordenador Técnico da Secção de taxas e licenças, obras e
loteamentos.-----------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deferiu o solicitado.-----------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade.-------------------------------------------------------------------------------------
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ENCERRAMENTO:-----------------------------------------------------------------------------------------Não havendo outros assuntos a tratar o senhor Presidente declarou
encerrada a reunião, eram onze horas e dez minutos.----------------------------------

O Presidente,

A Chefe de Divisão Administrativa e Financeira,

