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Contribuinte Nº 512075506

A C T A Nº 26/10

Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal das Velas, realizada no dia 06 de
Dezembro do ano 2010: -----------------------------------------------------------------------------------Aos seis dias do mês de Dezembro 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
António Manuel da Silveira Azevedo. ------------------------------------------------------------------Não compareceu a esta reunião o vereador Amaro Filipe Tavares Azevedo.--------Pelas dez horas e vinte minutos o senhor Presidente declarou aberta esta
reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade considerar justificada a falta do
vereador Amaro Filipe Tavares Azevedo à reunião de hoje, por se encontrar de
férias, ausente de S. Jorge. ------------------------------------------------------------------------------De seguida foi, pelo senhor Presidente, apresentado o seguinte, conforme
“ordem do dia” comunicada aos vereadores por ofícios nºs 4026 a 4029, em data
de 30 de Novembro passado: --------------------------------------------------------------------I - Actas: --------------------------------------------------------------------------------------------------- Acta da reunião ordinária de 15/11/2010-------------------------------------------------------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 26 de Novembro de 2010, o qual apresenta
os seguintes saldos:---------------------------------------------------------------------------------.
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Total de movimentos de tesouraria: € 318.117,46 (trezentos e dezoito mil cento e
dezassete euros e quarenta e seis cêntimos); sendo em documentos € 16.499,20
(dezasseis mil quatrocentos noventa e nove euros e vinte cêntimos), de operações
orçamentais € 270.749,78 (duzentos setenta mil setecentos quarenta e nove euros
e setenta e oito cêntimos) e de operações não orçamentais € 30.868,48 (trinta mil
oitocentos sessenta e oito euros e quarenta e oito 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, no
período de 1 de Janeiro a 29 de Novembro, documento que se anexa a esta acta
e dela faz parte integrante. ------------------------------------------------------------------------- Lista contendo a posição actual do orçamento da despesa do ano 2010, no
período de 1 de Janeiro a 29 de Novembro, 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 2010, no período de 1 de Janeiro a 29 de Novembro, documento que se
anexa a esta acta e dela faz parte integrante. ------------------------------------------------- Lista contendo o registo de ordens de pagamento em data de 11 de
Novembro a 29 de Novembro de 2010: nºs 2451 a 2506 (Operações
Orçamentais), as quais totalizam a importância de € 411.686,59 (quatrocentos e
onze mil seiscentos oitenta e seis euros e cinquenta e nove cêntimos), documento
que se anexa a esta acta e dela faz parte integrante. --------------------------------------- Lista contendo a dívida por entidade credora para 2010, a qual totaliza a
importância de € 1.447.522,27 (um milhão quatrocentos quarenta e sete mil
quinhentos vinte e dois euros e vinte sete cêntimos), documento que se anexa a
esta acta e dela faz parte integrante. ------------------------------------------------------------ Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano económico de 2011: ------ Proposta das Grandes Opções do Plano, que totaliza a importância de quatro
milhões duzentos cinquenta e oito mil seiscentos trinta e cinco euros (€
.
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4.258.635,00), verificando-se no PPI a quantia de três milhões e quarenta mil
duzentos e quatro euros (€ 3.040.204,00) e nas AMR a quantia de um milhão
duzentos e dezoito mil quatrocentos trinta e um euros (€ 1.218.431,00) e
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 oito milhões vinte e
dois mil e quarenta euros (€ 8.022.040,00), sendo correntes três milhões
setecentos sessenta e três mil quatrocentos e cinco euros (€ 3.763.405,00) e de
capital quatro milhões duzentos cinquenta e oito mil seiscentos trinta e cinco euros
(€ 4.258.635,00). --------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, nos termos da al. c) do nº 2 do artº 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 vereador Luís Filipe Bettencourt de Oliveira e a
abstenção dos vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata, senhores Maria
Isabel Góis Teixeira e António Manuel da Silveira Azevedo. ------------------------------------Estes documentos, que aqui se dão por integralmente reproduzidos, ficam
arquivados na Secção Contabilidade. ----------------------------------------------------------III - Ofícios: ------------------------------------------------------------------------------------------- Ofício sem número, datado de 3 de Novembro passado, do Pároco da Sé e
Vigário Geral da Diocese de Angra, solicitando que esta Autarquia contribua
materialmente para a colocação de um sino que, na Sé Catedral dos Açores,
representará este Município. Encontra-se exarada informação da Chefe de Divisão
Administrativa e Financeira. ---------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou solicitar orçamento da despesa em causa. -----------------.
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-------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------- Ofício, sem número, datado de 24 de Novembro passado, do Tributo – Música
Popular Portuguesa informando, na sequência da deliberação desta Câmara
Municipal de 18 de Outubro passado, que o orçamento previsto para a gravação
de novo CD é de treze mil e quinhentos euros (€ 13.500,00), o qual inclui
transportes, alojamento, alimentação, gravação e reprodução dos respectivos
CDs. Encontra-se anexa posição actual do orçamento na respectiva rubrica.--------------A Câmara deliberou informar não haver disponibilidade financeira no corrente
ano económico. ------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------- Ofício nº 6, datado de 25 de Agosto passado, do Agrupamento 1337 – Urzelina,
Corpo Nacional de Escutas, informando não ter sido possível realizar as festas de
Nossa Senhora da Encarnação, na Ribeira do Nabo, para a qual solicitaram apoio
monetário desta Autarquia. -------------------------------------------------------------------------------Face ao solicitado à Câmara deliberou revogar a deliberação de concessão
de subsídio, tomada em reunião de 16 de Agosto passado. ------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------- Ofício sem número, datado de 20 de Setembro passado, já presente à reunião
de 4 de Outubro passado, da Sociedade Filarmónica Recreio Terreirense,
solicitando apoio financeiro destinado a conclusão das obras de construção de
uma cozinha, anexa àquela colectividade. Encontram-se anexas ficha de
cabimento de verba, informação nº 57, do Chefe da Divisão da Cultura e
informação nº 89 da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira. ---------------------------A Câmara deliberou informar não ser possível apoiar o solicitado devido a
indisponibilidade financeira. ------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------- Ofício sem número, datado de 19 de Novembro passado, assinado pelos
Presidentes das Juntas de Freguesia de Manadas, Rosais, Santo Amaro, Urzelina
.
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e Velas, apresentando os constrangimentos financeiros com que se deparam e
solicitando informação dos valores a protocolar entre esta Autarquia com cada
Junta de Freguesia para o próximo ano, documento este que a Câmara tomou
conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------- Ofício de Paulo Matos, funcionário deste Município, propondo a deslocação do
arquivo fotográfico do Município das Velas para o seu local de trabalho no
auditório municipal das Velas, ficando responsável pela organização e
digitalização do mesmo, para um melhor e mais prático acesso às fotografias,
salvaguardando assim todo o arquivo físico. --------------------------------------------------------A Câmara concordou com o solicitado, adquirindo-se no próximo ano o
material necessário para aquele efeito. ---------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------- Ofício nº 39, datado de 18 de Novembro passado, do Presidente da Junta de
Freguesia de Manadas, solicitando a cedência das dependências do rés-do-chão
do edifício da escola básica /JI das Manadas, para armazenagem do equipamento
das zonas balneares. Encontra-se exarada informação da Chefe de Divisão
Administrativa e Financeira e em anexo ficha cadastral do referido imóvel. -----------------A Câmara deliberou informar que aquele edifício foi cedido, provisoriamente,
aos escuteiros das Manadas conforme deliberação de 3 de Agosto do corrente
ano, da qual se deverá dar conhecimento à referida Junta de Freguesia. Ainda
relativamente a este assunto a Câmara deliberou efectuar o protocolo escrito com
os escuteiros das Manadas, encarregando a Divisão da Cultura de o elaborar.------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------- Ofício nº 37, datado de 12 de Novembro passado, do Presidente da Junta de
Freguesia de Norte Grande, solicitando colaboração no transporte de inertes
(bagacina) para o caminho dos Passais, no lugar de S. António. Encontra-se
exarada informação da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira. ----------------.
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-------A Câmara deliberou informar que será dada colaboração dentro das
disponibilidades desta Autarquia, sem recurso a contratação exterior. -----------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------- Ofício sem número, datado de 29 de Novembro passado, de Carlos Mendes,
residente nesta Vila, na Rua Dr. João Teixeira, nº 16, apresentando proposta para
aquisição do edifício da escola primária da Ribeira da Areia. Encontra-se exarada
informação da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira e em anexo ficha
cadastral do referido imóvel. -----------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou informar que aquele imóvel será vendido por concurso
público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------IV - Obras: --------------------------------------------------------------------------------------------Pareceres: ------------------------------------------------------------------------------------------------ Ofício nº 7905, datado de 18 de Outubro passado, do Director Regional de
Apoio ao Investimento e à Competitividade, remetendo o plano de pedreira da
pedreira denominada “Mata da Urzelina”, sita à Transversal da Urzelina,
respeitante ao pedido de exploração de massas minerais formulado por Victor
Manuel Dias Fernandes. Encontra-se anexa informação da Comissão de Apoio à
Secção de Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos. ---------------------------------------------A Câmara deliberou apreciar este documento na próxima reunião. --------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------Projectos de especialidades: -------------------------------------------------------------------- de José Lizuarte Ramos Gomes, residente na Urzelina, projectos de
especialidades de construção de moradia no lugar dos Casteletes, Urzelina.
Encontra-se anexa informação da Comissão de Apoio à Secção de Taxas e
Licenças, Obras e Loteamentos. ------------------------------------------------------------------------A Câmara aprovou por unanimidade, e em minuta para imediata
executoriedade, os projectos apresentados. --------------------------------------------------.
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- de Sónia Patrícia Cardoso Soares, residente no caminho das Árvores, Urzelina,
projectos de especialidades de ampliação de moradia no caminho do Porto,
Urzelina. Encontra-se anexa informação da Comissão de Apoio à Secção de
Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos. ------------------------------------------------------------A Câmara aprovou por unanimidade, e em minuta para imediata
executoriedade, os projectos apresentados. ---------------------------------------------------Licenciamento de Obras Particulares: ------------------------------------------------------ de Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas, projecto de arquitectura para
construção de armazém na Estrada Regional – Urzelina. 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, remetendo-se-lhe
cópia do parecer da Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos,
Delegação da Ilha de S. Jorge, bem como solicitar a apresentação, no prazo de
180 dias, das especialidades indicadas na informação da Comissão de Apoio à
Secção de Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos. ---------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade. --------------------------------------------------------------------------------------Certidões: ---------------------------------------------------------------------------------------------- Requerimento de Amaro Rui Machado Soares, Ana Isabel Machado Soares,
Lucília Adelaide Machado Soares e Victor Fernando Machado Soares, residentes
na Urzelina, solicitando certidão comprovativa que o prédio urbano, sito nos
Portinhos, freguesia da Urzelina, inscrito na Matriz Predial com o nº 398 e descrito
na Conservatória do Registo Predial das Velas sob o nº 1432/20101119, foi
construído antes da entrada em vigor do Decreto-Lei nº 166/70, de 15 de Abril,
não se considerando, por esse facto, sujeito a licença de utilização para habitação
e ocupação. 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, emitindo-se a certidão comprovativa do
requerido. ----------------------------------------------------------------------------------------------V - Informações: ------------------------------------------------------------------------------------- Informação da gestora do procedimento para arquivo do processo de
licenciamento de obras particulares, requerido por João Manuel de Oliveira Melo,
o qual não apresentou os elementos solicitados por nosso ofício nº 1245/2.8.9,
datado de 17 de Abril de 2009.---------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, arquivar este processo. ------------------- Informação da gestora do procedimento para arquivo do processo de
licenciamento de obras particulares, requerido por Jorge Alberto da Silveira
Barcelos, o qual não apresentou os elementos solicitados por nosso ofício nº
2454/12.9, datado de 28 de Agosto de 2009. --------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, arquivar este processo. ------------------- Informação n.º 157, datada de 29 de Novembro passado, do Assistente Técnico
da Secção Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos, Mário José Lopes Soares,
que aqui se dá por integralmente transcrita para os devidos e legais efeitos e fica
arquivada em pasta anexa à pasta de arquivo desta acta, propondo a selecção
dos arquivos dos processamentos de água com antiguidade superior a cinco anos
tendo em vista a sua queima. Encontra-se exarada informação do Coordenador
Técnico daquela Secção de que a mesma cumpre a legislação em vigor.-------------------A Câmara deliberou favoravelmente. -----------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------Lei das Comunicações Electrónicas/Taxas pelos direitos de passagem:-------- Pelo Coordenador Técnico da Secção de Taxas e Licenças Obras e
Loteamentos foi apresentada informação, que aqui se dá por integralmente
transcrita para os devidos e legais efeitos e fica arquivada em anexo a esta acta,
relativa à fixação da taxa pelos direitos de passagem.-------------------------------------.

9

Município das Velas
Rua de São João – 9800 VELAS (AÇORES)
Telefs.295 412882/295 412214 / Fax 295 412351
Contribuinte Nº 512075506

-------A Câmara deliberou propor à Assembleia Municipal a fixação da referida
taxa, para o ano de 2011, em 0,25%.------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade. --------------------------------------------------------------------------------------VI – Protocolos: -------------------------------------------------------------------------------------- Proposta de Protocolo de Cooperação no Apoio ao Desenvolvimento Cultural
entre o Município das Velas e a Sociedade Filarmónica Recreio Terreirense.--------------A Câmara deliberou não aprovar a presente proposta de protocolo dada a
indisponibilidade financeira. ------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------VII – Diversos: ---------------------------------------------------------------------------------------- Requerimento de Alexandre Filipe Soares Cabral, residente no caminho do Porto,
Urzelina, solicitando licença especial de ruído. Encontra-se anexa informação do
Coordenador Técnico da Secção de Taxas e Licenças Obras e Loteamentos. ------------A Câmara deferiu responsabilizando-se o requerente pelo barulho no exterior
do estabelecimento “Sunset Bar”.-----------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade. --------------------------------------------------------------------------------------- Nota de Débito nº 93, da empresa Castanheira & Soares, Lda., com sede em
Santa Cruz das Flores, na importância de cento e setenta mil setecentos e seis
euros e cinquenta e oito cêntimos (€ 170.706,58), encontrando-se em anexo
diversos documentos contabilísticos, de que a Câmara tomou conhecimento. ------ENCERRAMENTO: ----------------------------------------------------------------------------------------Não havendo outros assuntos a tratar o senhor Presidente declarou
encerrada a reunião, eram doze horas e vinte cinco minutos. ----------------------------

O Presidente
.
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A Chefe de Divisão Administrativa e Financeira

.

