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Contribuinte n.º 512075506

A C T A Nº 13/10

Acta da reunião extraordinária da Câmara Municipal das Velas, realizada no dia 26
de Maio do ano 2010:-----------------------------------------------------------------------------------Aos vinte seis 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 e Amaro
Filipe Tavares Azevedo.-----------------------------------------------------------------------------------Não compareceu a esta reunião o Vereador António Manuel da Silveira
Azevedo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelas dez horas e quinze minutos o senhor Presidente declarou aberta esta
reunião----------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade considerar justificada a falta do
Vereador António Manuel da Silveira Azevedo a esta reunião, por se encontrar
ausente no estrangeiro.------------------------------------------------------------------------------------De seguida foi apresentado o seguinte, conforme “ordem do dia” comunicada
aos vereadores por ofícios nºs 1694 a 1697, em data de 18 de Maio corrente, e
publicitada por edital nº 1693, da mesma data:-----------------------------------------------I – ORÇAMENTO:------------------------------------------------------------------------------------- Primeira Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano do corrente
ano económico, que aqui se dá por integralmente reproduzida, verificando-se:
Reforço Orçamental, tanto em receita como em despesa – cento e vinte mil
setecentos cinquenta e oito euros e trinta e três cêntimos (€ 120.758,33), sendo
em correntes: cento e dezanove mil setecentos cinquenta e oito euros e trinta e
três cêntimos (€ 119.758,33) e em capital mil euros (€ 1.000,00); PPI – não

2

MUNICÍPIO DAS VELAS
Rua de São João – 9800 - 539 Velas (Açores)
Telefs. (295) 412882 / (295) 412214 / Fax (295) 412351

Contribuinte n.º 512075506

definida: um milhão setecentos setenta e cinco mil euros (€ 1.775.000,00); AMR –
mil euros (1.000,00).----------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, nos termos da al. c) do nº 2 do artº 64º da Lei nº 169/99,
de 18 de Setembro, submeter este documento a aprovação da Assembleia
Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por maioria com os votos favoráveis dos
eleitos pelo Partido Socialista e com a abstenção da Vereadora eleita pelo Partido
Social Democrata, por não concordar com os projectos em causa, uma vez que o
Município atravessa dificuldades financeiras e existirem necessidades mais
prementes em outras áreas.-----------------------------------------------------------------------II - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:------------------------------------------------------------ Contratação de empréstimo a longo prazo:-----------------------------------------------------Pelo senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta, à qual se
encontram anexos documentos da contabilidade e informação da Chefe de Divisão
Administrativa e Financeira: -------------------------------------------------------------- “Considerando o limite de endividamento presente na lei 2/2007, de 15 de
Janeiro (Lei das Finanças Locais);---------------------------------------------------------------- Considerando que a capacidade de endividamento do Município prevista para 31
de Dezembro de 2010 é de € 372.748,75;-----------------------------------------------------Propomos a contratação de empréstimo de longo prazo no valor de € 1.775.000,00
pelo período de 20 anos, com o período de carência de 3 anos e utilização até
dois anos, para financiar as despesas das seguintes obras:-------------

 Construção do pavilhão polidesportivo da Urzelina, no valor de € 415.000,00;---- Construção do pavilhão polidesportivo de S. Amaro, no valor de € 365.000,00;--- Construção do pavilhão polidesportivo do Norte Grande, no valor de €
315.000,00;----------------------------------------------------------------------------------------------

 Construção do pavilhão polidesportivo de Rosais, no valor de € 265.000,00;-------
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 Construção do pavilhão polidesportivo das Manadas, no valor de € 165.000,00;- Construção de piscina coberta, no valor de € 190.000,00;------------------------------- Projecto técnico da requalificação da baía do João Câncio e frente marítima das
Velas, no valor de € 60.000,00.-------------------------------------------------------------------Propõe-se a seguinte comissão para abertura e análise das propostas:---------------Vogais efectivos: Amaro Filipe Tavares Azevedo, que presidirá; Maria Margarida
Gambão Soares Cordeiro Bettencourt e Manuel Luciano Bettencourt Ávila.---------Vogais suplentes: José Júlio Maciel Rodrigues e Ricardo Manuel Oliveira
Prudêncio”.----------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou aprovar a presente proposta de deliberação e convidar
as seguintes instituições bancárias a apresentar proposta, que deverá dar entrada
na Secção de Administração Geral deste Município, até às 16 horas do dia 11 de
Junho próximo: BANIF – Banco Internacional do Funchal, Caixa Económica do
Montepio Geral, Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo, Caixa
de Crédito Agrícola Mútua de Velas e Caixa Geral de Depósitos.------------------------------Esta deliberação foi aprovada por maioria, com os votos favoráveis dos
eleitos pelo Partido Socialista e a abstenção da Vereadora eleita pelo Partido
Social Democrata, por não concordar com a finalidade do empréstimo e também
as actuais dificuldades financeiras do Município.---------------------------------------------III- Aprovação da acta em minuta:--------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, o Executivo deliberou, por unanimidade,
aprovar a presente acta em minuta, nos termos e para os efeitos consignados no
número três do artigo noventa e dois da Lei número cento sessenta e nove barra
noventa e nove, de dezoito de Setembro, republicada pela Lei número cinco traço
A barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, tendo a mesma sido lida em voz alta.
-------De seguida foi encerrada a reunião, eram onze horas e trinta minutos.----------
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O Presidente,

A Chefe de Divisão Administrativa e Financeira

