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A C T A Nº 09/10

Acta da reunião extraordinária da Câmara Municipal das Velas, realizada no dia 12
de Abril do ano 2010:------------------------------------------------------------------------------------Aos doze dias do mês de Abril 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.--------A Câmara deliberou por unanimidade considerar justificada a falta do senhor
vereador Amaro Filipe Tavares Azevedo à presente reunião, o qual se encontra de
férias, ausente de S. Jorge.--------------------------------------------------------------------------------De seguida foi apresentado o seguinte, conforme “ordem do dia”
comunicada aos vereadores por ofícios nºs 1171 a 1173, e publicitada por edital nº
1175, tudo da mesma data de 5 de Abril corrente.---------------------------------------------------------- I- Prestação de Contas de 2009:-------------------------------------------------------Procedeu-se à análise dos documentos apresentados, que aqui se dão por
integralmente reproduzidos.------------------------------------------------------------------------------De entre estes documentos salienta-se:--------------------------------------------------------Que o saldo da gerência anterior é de: Orçamental – noventa e sete mil
quatrocentos e três euros e noventa e três cêntimos (€ 97.403,93); Operações de
Tesouraria – quatro mil seiscentos vinte e três euros e quarenta e um cêntimos (€
4.623,41);------------------------------------------------------------------------------------------------------Que o total das receitas orçamentais é de seis milhões quinhentos e treze mil
trezentos trinta e cinco euros e setenta e cinco cêntimos (€ 6.513.335,75), das
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quais: correntes – três milhões trezentos trinta e quatro mil trezentos e catorze
euros e sete cêntimos (€ 3.334.314,07); capital – três milhões cento setenta e
nove mil vinte e um euros e sessenta e oito cêntimos (€ 3.179.021,68);----------------------Que o total das despesas orçamentais é de seis milhões quatrocentos
noventa mil cinquenta e três euros e trinta e cinco cêntimos (€ 6.490.053,35), das
quais: correntes – três milhões quarenta mil quinhentos cinquenta e dois euros e
quarenta e quatro cêntimos (€ 3.040.552,44); capital – três milhões quatrocentos
quarenta e nove mil quinhentos euros e noventa e um cêntimos (€ 3.449.500,91);-------Que o total de entrada de operações de tesouraria é de duzentos cinquenta e
nove mil cento setenta e quatro euros e dezoito cêntimos (€ 259.174,18) e de
saída duzentos cinquenta e quatro mil cento quarenta e dois euros e cinquenta e
sete cêntimos (€ 254.142,57);----------------------------------------------------------------------------Que transita para a gerência seguinte o saldo de cento e trinta mil trezentos
quarenta e um euros e trinta e cinco cêntimos (€ 130.341,35), sendo de execução
orçamental cento e vinte mil seiscentos oitenta e seis euros e trinta e três cêntimos
(€ 120.686,33) e de operações de tesouraria nove mil seiscentos cinquenta e
cinco euros e dois cêntimos (€ 9.655,02).---------------------------------------------Os documentos de prestação de contas elencados no anexo I da resolução
nº 4/2001 do Tribunal de Contas, publicado no Diário da República, 2ª série, nº
191, de dezoito de Agosto de dois mil e um, encontram-se integralmente
elaborados, foram presentes a esta reunião e encontram-se devidamente
arquivados, estando disponíveis para consulta, quando para tal forem solicitados,
na Secção de Contabilidade.-----------------------------------------------------------------------------Após a sua análise a Câmara deliberou aprovar estes documentos e remetêlos à Assembleia Municipal, para apreciação e votação, nos termos da al. c) do nº
2 do artº 53º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº 5-
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A/2002, de 11 de Janeiro e artº 47º da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das
Finanças Locais).--------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade.---------------------------------------------------------------------------------------II- Proposta de aplicação do resultado líquido do exercício:--------------------------------Verifica-se que o resultado líquido do exercício se cifrou em (-) cento
sessenta e cinco mil setecentos oitenta e oito euros e quarenta e três cêntimos (- €
165.788,43).-------------------------------------------------------------------------------------------------Propõe-se que se proceda nos termos da Nota 2.7.3.2 do POCAL,
transferência do resultado líquido do exercício de 2009 para a conta # 59
“Resultados Transitados”.---------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade.---------------------------------------------------------------------------------------III – Certificação legal de contas:---------------------------------------------------------------- Certificação legal das contas apresentada pela empresa UHY & ASSOCIADOS,
SROC, LDA.---------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento e deliberou remeter este documento,
juntamente com os documentos de prestação de contas, ao órgão deliberativo
para apreciação, nos termos do artº 47º da Lei das Finanças Locais.-------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade.---------------------------------------------------------------------------------------IV- Ofícios:---------------------------------------------------------------------------------------------- Ofício nº 29, datado de 29 de Março passado, do Presidente da Direcção do
Instituto de Santa Catarina, com sede na Urzelina, propondo que o edifício da
escola da Boa Hora seja cedido a título definitivo, àquela Instituição, devido à
necessidade de nele efectuarem obras e sem a propriedade e posse do mesmo
não poderem receber apoios.----------------------------------------------------------------------
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-------A Câmara deliberou solicitar os seguintes esclarecimentos:-----------------------a) Em que ponto estão as obras do edifício em que estavam anteriormente
instalados;------------------------------------------------------------------------------------------------b)

Se, no caso de a Câmara Municipal ceder o referido edifício a título

provisório, existe a possibilidade de receberem os apoios mencionados no ofício.-------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------- Ofício nº 205, datado de 1 de Março passado, do Presidente do Judo Clube S.
Jorge, apresentando o plano de actividades para o corrente ano e solicitando
apoio financeiro. Encontra-se exarada informação da Chefe de Divisão
Administrativa e Financeira e em anexo ficha de cabimento de verba e informação
do Chefe de Divisão da Cultura.-------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou conceder um subsídio de cinco mil euros (€ 5.000,00)
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 18, datado de 17 de Março passado, da empresa Jorjobras – Sociedade
de Construções de São Jorge, Lda., com sede na Horta, solicitando a libertação
de reforços de garantia. Encontra-se anexa informação do Técnico de Construção
Civil, Lino Fonseca.--------------------------------------------------------------------------A Câmara deferiu o solicitado.---------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade.---------------------------------------------------------------------------------------V- Proposta de deliberação:----------------------------------------------------------------------------Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a seguinte proposta:---------------“- Considerando a necessidade de dar início às diversas empreitadas de
beneficiação

de

caminhos

municipais

previstos

no

plano

plurianual

de
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investimentos para 2010;----------------------------------------------------------------------------- Proponho a aprovação dos projectos técnicos referentes a “Pavimentação do
Caminho de Ligação Beira – Sto Amaro e Caminho de São Pedro - Requalificação
do Caminho do Cascalho”, que tinham sido adjudicados à Projectangra; ------------- Proponho a aprovação do programa de concurso, caderno de encargos, lista de
medições, plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição,
plano de segurança e saúde, com vista à abertura de concurso público para a
empreitada de “Pavimentação do Caminho de Ligação Beira – Sto Amaro e
Caminho de São Pedro – Requalificação do Caminho do Cascalho”;------------------- Proponho ainda a abertura de concurso público para a empreitada de
“Pavimentação do Caminho de Ligação Beira – Sto Amaro e Caminho de São
Pedro – Requalificação do Caminho do Cascalho”;------------------------------------------------A Câmara concordou com a proposta apresentada e deliberou aprovar, por
unanimidade, os documentos apresentados devendo proceder-se à abertura de
concurso público para a adjudicação da empreitada, conforme artigo 38º do
Código dos Contratos Públicos (CCP) e alínea b) do artº 19º do mesmo código,
encarregando o serviço de aprovisionamento de proceder aos trâmites legais, bem
como nomear o seguinte Júri do Procedimento, nos termos do artº 67º do CCP:
Amaro Filipe Tavares Azevedo, vereador a tempo inteiro, que presidirá; Jorge
Humberto Mendonça Duarte Simões Henriques e Lino Jorge da Fonseca;
Suplentes: Maria Margarida Gambão Soares Cordeiro Bettencourt e Ricardo
Manuel Oliveira Prudêncio.--------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------ENCERRAMENTO:-----------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião, eram onze horas e quarenta minutos.------------------------------------------------
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O Presidente,

A Chefe de Divisão Administrativa e Financeira,

