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A C T A  Nº 18/10 

 

Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal das Velas, realizada no dia 03 de 

Agosto do ano 2010:---------------------------------------------------------------------------------- 

-------Aos três dias do mês de Agosto 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.---------------------------- 

-------A Câmara deliberou por unanimidade considerar justificada a falta do 

vereador António Manuel da Silveira Azevedo à reunião de 26 de Julho passado, 

conforme justificação apresentada. O referido vereador não participou na 

deliberação de justificação da sua falta tendo-se retirado da sala antes e 

regressado após a mesma.------------------------------------------------------------------------- 

-------Pelas dez horas e cinco 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 da Sociedade Filarmónica Nova Aliança, solicitando apoio de mão de obra 

para a pintura da sua sede.------------------------------------------------------------------------- 

-------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 2852 a 2855, em data 

de 29 de Julho passado:----------------------------------------------------------------------------- 
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I – ACTAS:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Acta da reunião ordinária de 26/07/2010:---------------------------------------------------  

-------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 dos eleitos pelo Partido Socialista e 

da vereadora Maria Isabel Góis Teixeira, eleita pelo Partido Social Democrata e a 

abstenção do vereador António Manuel da Silveira Azevedo, eleito pelo Partido 

Social Democrata, por não ter participado na referida reunião.---------------------------- 

II – ORÇAMENTO:------------------------------------------------------------------------------------ 

-------Pelo Presidente da Câmara foram apresentados os seguintes documentos:---   

- Resumo Diário da Tesouraria de 26 de Julho passado, o qual apresenta os 

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

Total de movimentos de tesouraria: € 521.479,05 (quinhentos vinte e um mil 

quatrocentos setenta e nove euros e cinco cêntimos); sendo em documentos € 

19.717,17 (dezanove mil setecentos e dezassete euros e dezassete cêntimos), de 

operações orçamentais € 483.931,73 (quatrocentos oitenta e três mil novecentos 

trinta e um euros e setenta e três cêntimos) e de operações não orçamentais € 

17.830,15 (dezassete mil oitocentos e trinta euros e quinze 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 26 de Julho, 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 26 de Julho, documento que se anexa a esta acta e dela 

faz parte integrante.----------------------------------------------------------------------------------- 
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- Balancete das Grandes Opções do Plano por Objectivos e Programas para 

o ano de 2010, em data de 01 de Janeiro a 26 de Julho, 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 26 de Julho, que totaliza a importância de um milhão quinhentos noventa 

e um mil seiscentos e dois euros e trinta e cinco cêntimos (€ 1.591.602,35), 

documento que se anexa a esta acta e dela faz parte integrante.---- 

- Lista contendo o registo de ordens de pagamento em datas de 20 e 21 de 

Julho de 2010: nºs 797 a 806 (Operações Orçamentais), as quais totalizam a 

importância de € 16.410,30 (dezasseis mil quatrocentos e dez euros e trinta 

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

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

- Ofício sem número, datado de 16 de Junho passado, do Agrupamento 1325 de 

Santa Bárbara – Manadas - Corpo Nacional de Escutas, solicitando a cedência do 

edifício da EB1/JI de Manadas, para instalação deste agrupamento. Encontra-se 

anexa cópia da escritura de doação daquele edifício destinado ao ensino.------------ 

-------Antes da apreciação deste pedido o vereador António Azevedo retirou-se da 

sala por ser dirigente deste agrupamento.------------------------------------------------------ 

-------A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o referido edifício, a título 

provisório, logo que o Município seja informado do fecho da escola, e enquanto o 

agrupamento existir e a escola não seja reaberta.-------------------------------------------- 

-------Após esta deliberação o vereador António Azevedo regressou à sala.----------- 

- Ofício nº 12, datado de 12 de Julho passado, da Sociedade Filarmónica Recreio 

Nortense, solicitando o apoio desta Autarquia para a realização da festa da 

padroeira, que se realizará de 30 de Julho a 1 de Agosto. Encontra-se exarada 

informação da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira e em anexo ficha da 
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posição actual do orçamento, na respectiva rubrica, e informação nº 27 do Chefe 

de Divisão da Cultura -------------------------------------------------------------------------------- 

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

qualquer apoio uma vez que a festa já se realizou.------------------------------------------- 

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

Licenciamento de obras particulares:--------------------------------------------------------- 

- de Marco Diocleciano Silva Almada, residente em Ribeira da Areia, projecto de 

arquitectura referente a licenciamento de um café e zona de exposição. Encontra-

se anexa informação da Comissão de Apoio à Secção de Taxas e Licenças, Obras 

e Loteamentos.--------------------------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou aprovar o projecto de arquitectura devendo o requerente 

apresentar, no prazo de cento e oitenta dias, as especialidades indicadas na 

referida informação e alertar o requerente para o facto de que a execução das 

redes de água e electricidade, os acessos e pavimentação são da 

responsabilidade do mesmo e que a envolvente deverá ser executada de acordo 

com o projecto.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

- de António Flores da Silveira, residente em Angra do Heroísmo, requerendo a 

revogação da deliberação tomada em reunião de 6 de Fevereiro de 2009, na qual 

foi deliberado alterar o alvará de loteamento nº 13/1994 e se verifica a existência 

de um engano na designação dos lotes que deve ser alterada de “Lote B” para 

“Lote A”. Encontram-se anexas informações da Comissão de Apoio à Secção de 

Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos e do técnico Lino Fonseca.------------------- 

-------A Câmara deliberou informar o requerente de que a planta de localização 

não corresponde ao loteamento que está inscrito e que deve proceder à sua 

regularização, conforme a informação do técnico Lino Fonseca que se lhe remete 
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para conhecimento. Este processo deve voltar à Comissão de Apoio à Secção de 

Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos para solicitação ao requerente dos dados 

necessários.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

- Antes da apreciação do seguinte retirou-se da sala a vereadora Isabel Teixeira 

por parentesco com a requerente.---------------------------------------------------------------- 

- de Maria de Fátima Matos Dias Gambão, residente no Norte Grande, projectos 

de arquitectura e especialidades referentes a remodelação de moradia e mercado. 

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, aprovar os projectos apresentados e solicitar o projecto ITED.----- 

-------Após esta deliberação regressou à sala a vereadora Isabel Teixeira.------------ 

Informações – Gestora do procedimento:--------------------------------------------------- 

-----Pela gestora do procedimento foi apresentada uma informação, que aqui se dá 

por integralmente reproduzida para os devidos e legais efeitos, para arquivo do 

seguinte processo, e fica arquivada no mesmo:-----------------------------------------------  

 Projecto de arquitectura de construção de moradia, no Carregadouro, 

apresentado por Robson Elias de Melos, tendo sido deliberado por unanimidade 

arquivar este processo.------------------------------------------------------------------------------ 

Diversos:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) - Obras isentas de licença--------------------------------------------------------------------- 

- de Carlos Manuel Bettencourt Silveira, residente nos Terreiros, solicitando 

autorização para reconstrução/recuperação do anexo da sua habitação, com o uso 

de garagem, de acordo com a memória descritiva. Encontra-se anexa informação 

da Comissão de Apoio à Secção 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 e informar o requerente de que a cobertura 

deve ser em telha do tipo tradicional, a pintura de cor branca e a caixilharia 

enquadrável.--------------------------------------------------------------------------------------------

--- de António Fernando de Sousa Baltazar, residente no Carregadouro, 

comunicando que vai executar obras de escassa relevância urbanística, contíguas 

à sua habitação. 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 e informar o requerente de que a cobertura 

deve ser em telha do tipo tradicional, a pintura de cor branca e a caixilharia 

enquadrável.--------------------------------------------------------------------------------------------  

b) – Pedido de certidão de construção anterior a 1951--------------------------------- 

- de Trajano Silveira Borges, residente nas Manadas, solicitando certidão, para 

efeitos de registo na Conservatória do Registo Predial das Velas do prédio urbano 

inscrito na Matriz Predial sob o artº 275º, de que o mesmo foi construído em data 

anterior a 1951, existindo na freguesia testemunhas desse facto. 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, solicitar declaração de testemunhas e recomendar ao fiscal 

municipal que verifique no local se a construção foi efectuada em data anterior a 

1951 conforme o requerimento indica.----------------------------------------------------------- 

c) – licenciamento de loteamento urbano---------------------------------------------------- 

- de Lúcia Fátima Silveira Sousa Fernandes, processo de operação de loteamento 

urbano, no lugar das Levadas, freguesia de Velas. Encontra-se anexo o parecer 
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favorável da Comissão de Apoio à Secção de Taxas e Licenças Obras e 

Loteamentos.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

executoriedade, o presente processo de loteamento.---------------------------------------- 

d) - Pedido de divisão de propriedade horizontal----------------------------------------- 

- de Rui Manuel Gregório Brasil, residente no lugar do Carregadouro, solicitando 

licença  para constituir em propriedade horizontal o prédio urbano sito na Rua 

Conselheiro Dr. José Pereira, nesta Vila, edifício de rés do chão e primeiro andar, 

descrito na Conservatória do registo Predial sob o nº 292, e inscrito na respectiva 

Matriz sob o artº 1131º que se destina a restaurante e bar, nos termos do 

requerimento, documento este que fica arquivado, por fotocópia, em pasta anexa 

à pasta de arquivo desta acta, dela ficando a fazer parte integrante, dando-se 

assim por inteiramente transcrito para os devidos e legais efeitos. Encontra-se 

anexo ao pedido o parecer favorável da Comissão de Análise de Projectos.--------- 

-------A Câmara deferiu nos termos requeridos devendo ser emitida a respectiva 

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

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

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

V – PROTOCOLOS:---------------------------------------------------------------------------------- 

- Protocolo de cooperação entre o Município das Velas e a Sociedade União 

Urzelinense, celebrado no seguimento da deliberação tomada por esta Câmara 

Municipal em reunião de 12 de Julho passado. Encontra-se anexa a informação nº 

29 do Chefe de Divisão da Cultura.--------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o presente protocolo o qual 

vigorará até ao dia 31 de Dezembro de 2010.------------------------------------------------- 

- Protocolo de cooperação entre o Município das Velas e a Sociedade Lusitânia 

Clube Recreio Velense, celebrado no seguimento da deliberação tomada por esta 
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Câmara Municipal em reunião de 12 de Julho passado. Encontra-se anexa a 

informação nº 32 do Chefe de Divisão da Cultura.-------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o presente protocolo o qual 

vigorará até ao dia 31 de Dezembro de 2010.------------------------------------------------- 

- Protocolo de cooperação entre o Município das Velas e a Casa do Povo de 

Rosais, celebrado no seguimento da deliberação tomada por esta Câmara 

Municipal em reunião de 26 de Julho passado. Encontra-se anexa a informação nº 

31 do Chefe de Divisão da Cultura.--------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o presente protocolo.------------- 

VI – OUTROS:---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Informação nº 30, do Chefe da Divisão da Cultura, informando que a Comissão 

de festas de Nossa Senhora do Rosário apresentou os documentos em falta 

conforme a deliberação camarária de 12 de Julho passado.------------------------------- 

- Minuta do contrato a celebrar com a empresa Tecnovia – Açores, Sociedade de 

Empreitadas, S. A., referente à empreitada de “Pavimentação da ligação Beira – 

S. Amaro e Caminho de S. Pedro, requalificação do Caminho do Cascalho - 

Concelho das Velas, Ilha de S. Jorge”.-----------------------------------------------------------

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

executoriedade, o presente documento.--------------------------------------------------------- 

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 sem número, datado de 27 de Julho passado, da Sociedade Filarmónica 

Nova Aliança, solicitando apoio de mão-de-obra para a pintura da sua sede. 

Encontra-se exarada a seguinte informação da Chefe de Divisão Administrativa e 

Financeira: “No âmbito do apoio a actividades de interesse municipal, compete à 

Câmara Municipal, nos termos da al. a) do nº 4 do artº 64º da Lei nº 169/99, de 18 
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de Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberar sobre 

as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes”.------------------ 

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

executoriedade, informar da indisponibilidade de concessão do solicitado.------------ 

ENCERRAMENTO:----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 

O Presidente, 

 

 

A Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, 


