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A C T A Nº 28/11

Acta da reunião extraordinária da Câmara Municipal das Velas, realizada no dia 28
de Novembro do ano 2011: ----------------------------------------------------------------------------Aos vinte e oito dias do mês de Novembro 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, Amaro Filipe Tavares
Azevedo e Ana Paula Ferreira Tavares Bettencourt. ----------------------------------------------Não compareceu a esta reunião o vereador António Manuel da Silveira
Azevedo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelas dezasseis horas e quarenta minutos o senhor presidente declarou
aberta esta reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade considerar justificada a falta do
vereador António Manuel da Silveira Azevedo à reunião de hoje, o qual se
encontra ausente de S. Jorge. ---------------------------------------------------------------------------De seguida o senhor Presidente apresentou o seguinte, conforme “ordem do
dia” comunicada aos Vereadores por ofícios nºs 4205 a 4208, em data de 22 de
Novembro corrente, publicitada por edital nº 4209, da mesma data e alteração da
data da sua realização comunicada por ofícios nºs 4235 a 4238, publicitada por
edital nº 4234, tudo em data de 31 do mesmo mês: ----------------------------------------1. Ofício sem número, datado de 14 de Novembro corrente, do Presidente da
Associação de Amigos para a Divulgação das Tradições da Ilha de S. Jorge,
solicitando a cedência de um espaço junto à Casa de Artesanato, na Praça Velha
para sede desta Associação, onde funcionará de imediato o jornal “O Breves” e
informando que a associação tem programado, para breve, a existência de uma
página na internet com conteúdos do jornal, bem como uma estação de rádio e
.
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televisão online, direccionados à divulgação, do concelho e da ilha localmente,
assim como junto da diáspora. Encontra-se anexo cópia dos estatutos. ---------------------A Câmara deliberou informar que não é da sua competência ceder as
instalações pretendidas pelo que o pedido deverá ser efectuado à Terra de Fajãs,
S.A.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------2. Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano económico de 2012: ---- Proposta das Grandes Opções do Plano, que totaliza a importância de três
milhões novecentos e doze mil duzentos vinte sete euros (€ 3.912.227,00),
verificando-se no PPI a quantia de dois milhões seiscentos quarenta e quatro mil
seiscentos quarenta e seis euros (€ 2.644.646,00) e nas AMR a quantia de um
milhão duzentos sessenta e sete mil quinhentos oitenta e um euros (€
1.267.581,00) e do Orçamento da Receita e da Despesa, deste Município,
elaborados de harmonia com o disposto no Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de
Fevereiro, orçamento este que importa tanto em receita como em despesa na
quantia de sete milhões duzentos e catorze mil e sessenta e quatro euros (€
7.214.064,00), sendo correntes três milhões trezentos e um mil oitocentos trinta e
sete euros (€ 3.301.837,00) e de capital três milhões novecentos e doze mil
duzentos vinte sete euros (€ 3.912.227,00). ---------------------------------------------------------A Câmara deliberou, nos termos da al. c) do nº 2 do art. 64º da Lei nº 169/99,
de 18 de Setembro, republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, submeter
estes documentos a aprovação da Assembleia Municipal. --------------------------Esta deliberação foi aprovada por maioria e em minuta para imediata
executoriedade, com os votos favoráveis dos eleitos pelo Partido Socialista,
senhores Presidente da Câmara e Vereadores Amaro Filipe Tavares Azevedo e
Ana Paula Ferreira Tavares Bettencourt e a abstenção da Vereadora eleita pelo
Partido Social Democrata, senhora Maria Isabel Góis Teixeira. -------------------------.
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-------Estes documentos, que aqui se dão por integralmente reproduzidos, ficam
arquivados na Unidade Orgânica de Finanças e Património. -----------------------------ENCERRAMENTO: ----------------------------------------------------------------------------------------Esta reunião terminou às dezassete horas e dez minutos. -------------------------

O Presidente

A Chefe de Divisão de Administração Geral

.

