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A C T A  Nº 22/10 

 

Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal das Velas, realizada no dia 04 de 

Outubro do ano 2010:-------------------------------------------------------------------------------- 

-------Aos quatro dias do mês de Outubro 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.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

vereador António Manuel da Silveira Azevedo à reunião de vinte de Setembro 

passado, por motivos profissionais, conforme justificação apresentada.--------------- 

-------Pelas dez horas e quinze 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:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Décima alteração ao orçamento e nona alteração às grandes opções do plano.--- 

-------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 3313 a 3316, em data 

de 29 de Setembro passado:----------------------------------------------------------------------- 

I – ACTAS:---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Acta da reunião ordinária de 20/09/2010:---------------------------------------------------  

-------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 28 de Setembro passado, o qual apresenta os 

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

Total de movimentos de tesouraria: € 746.587,05 (setecentos quarenta e seis mil 

quinhentos oitenta e sete euros e cinco cêntimos); sendo em documentos € 

9.312,82 (nove mil trezentos e doze euros e oitenta e dois cêntimos), de 

operações orçamentais € 718.464,15 (setecentos dezoito mil quatrocentos 

sessenta e quatro euros e quinze cêntimos) e de operações não orçamentais € 

18.810,08 (dezoito mil oitocentos e dez euros 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, em 

data de 01 de Janeiro a 29 de Setembro, 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 29 de Setembro, 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 de 2010, em data de 01 de Janeiro a 29 de Setembro, 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 29 de Setembro, que totaliza a importância de um milhão quinhentos e 



 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DAS VELAS 

Rua de São João – 9800 - 539 Velas (Açores) 

Telefs. (295) 412882 / (295) 412214 / Fax (295) 412351 

Contribuinte n.º 512075506 
 
 

3

nove mil cento cinquenta e nove euros e quarenta e três cêntimos (€ 

1.509.159,43), documento que se anexa a esta acta e dela faz parte integrante.---- 

- Lista contendo o registo de ordens de pagamento em datas de 14 de 

Setembro a 28 de Setembro de 2010: nºs 2070 a 2185 (Operações Orçamentais), 

as quais totalizam a importância de € 247.808,88 (duzentos quarenta e sete mil 

oitocentos e oito euros e oitenta e oito cêntimos), documento que se anexa a esta 

acta e dela faz parte integrante.------------------------------------------------------------------- 

- Relação de dívidas de consumo de água e resíduos sólidos à data de 28 de 

Setembro, verificando-se a existência de 315 documentos na quantia de € 

9.312,82 (nove mil trezentos e doze euros e oitenta e dois cêntimos), documento 

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

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

executoriedade, proceder ao corte de fornecimento de água.----------------------------- 

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

- Ofício nº 78, datado de 21 de Setembro passado, do Presidente da Junta de 

Freguesia de Urzelina, solicitando a classificação da Torre da Urzelina como bem 

cultural de interesse municipal, remetendo como elemento a integrar na instrução 

do procedimento o livro “1808 – Mistério do Vulcão da Urzelina da Ilha de São 

Jorge dos Açores”, dos autores Victor Hugo Forjaz, Zilda T.M. França e Luísa 

Pinto Ribeiro.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara, concordando com o solicitado, deliberou dar início ao 

procedimento de classificação, seguindo os trâmites da Lei nº 107/2001, de 8 de 

Setembro e do Decreto Legislativo Regional nº 43/2008/A, de 8 de Outubro.--------- 

-------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------- 

- Ofício sem número, datado de 20 de Setembro passado, da Presidente da 

Direcção da Sociedade Filarmónica Recreio Terreirense, solicitando a concessão 

de apoio financeiro, na quantia de cinco mil e quinhentos euros (€ 5.500,00) a fim 



 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DAS VELAS 

Rua de São João – 9800 - 539 Velas (Açores) 

Telefs. (295) 412882 / (295) 412214 / Fax (295) 412351 

Contribuinte n.º 512075506 
 
 

4

de concluírem as obras de construção de uma cozinha anexa à colectividade, cujo 

valor orçamentado é de vinte cinco mil e quinhentos euros. Encontra-se anexo 

balancete das actividades mais relevantes por objectivos e programas.---------------- 

-------Antes da análise deste pedido o vereador Amaro Azevedo informou a 

Câmara ser parente de um membro da Sociedade Filarmónica Recreio 

Terreirense, tendo-se retirado da Sala.---------------------------------------------------------- 

-------A Câmara, verificada a indisponibilidade orçamental, deliberou proceder a 

uma alteração ao orçamento analisando o presente pedido em futura reunião.------ 

-------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------- 

-------Após esta deliberação regressou à Sala o referido vereador.----------------------- 

- Ofício nº 24, datado de 17 de Setembro passado, do Presidente da Freguesia de 

Norte Grande, solicitando apoio financeiro para aquisição “do tubo sucção medida 

diâmetro 105mm, destinado à piscina natural da Fajã do Ouvidor com o valor de 

2.130, 95€ (dois mil cento e trinta euros e noventa e cinco cêntimos) com IVA 

incluído à taxa de 15%”. Encontra-se anexa ficha de cabimento de verba.------ 

-------A Câmara deliberou adquirir o referido material.--------------------------------------- 

-------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade, tendo a vereadora Isabel 

Teixeira feito constar nesta deliberação o pesar por o pedido de apoio para a 

aquisição deste material não ter sido efectuado atempadamente para a época 

balnear do corrente ano.----------------------------------------------------------------------------- 

IV - INFORMAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------------- 

-------Pelo vereador Amaro Filipe Tavares Azevedo foi apresentada a seguinte 

informação:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Venho por este meio informar que existem funcionários do município das Velas, a 

exercer funções nas juntas de freguesia já algum tempo e também foram 

utilizadas viaturas, sendo assim solicito que este assunto seja levá-lo à reunião da 

Câmara”.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------A Câmara deliberou que este assunto seja presente a futura reunião 

acompanhado de listagem dos funcionários em causa.------------------------------------- 

-------Pelo Chefe de Divisão de Cultura foi apresentada a seguinte informação:------ 

“A Câmara Municipal das Velas através da Divisão da Cultura tem vindo a 

colaborar com as diversas Escolas do Concelho através da Estagiária Janete 

Fonseca. Para o ano lectivo de 2010/2011 foi apresentado o plano de actividades 

que se anexa e que obteve a concordância do Conselho Executivo da EB/s das 

Velas. O programa prevê várias actividades sendo a primeira para o dia 15 de 

Outubro, Dia Mundial da Alimentação (Pag. 7 e 8). Os custos previstos são de 

180,00 para a salada de frutas, taças e colheres e 464,40 para lanches e águas, 

conforme lista que se anexa, o transporte das crianças para as Sete Fontes seria 

assegurado pelo Município das Velas. (Em anexo Projecto e posições 

orçamentais).------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou aprovar a primeira actividade constante do Projecto 

“Programa de Intervenção em Educação Alimentar - Crescer saudável” a realizar 

no próximo dia 15 do corrente mês, analisando as restantes actividades do 

referido projecto na próxima reunião.------------------------------------------------------------- 

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

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

V – REQUERIMENTOS – Obras particulares:-----------------------------------------------

-- de Alberto Gonçalves Bettencourt, residente na Ribeira do Belo, Rosais, 

comunicação prévia de construção de parque de maneio no lugar da Cancela, 

Rosais, acompanhado de memória descritiva, desenho e plantas de localização. 

Encontra-se anexa informação favorável da Comissão de Apoio à Secção de 

Taxas e Licenças Obras e Loteamentos.-------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deferiu.------------------------------------------------------------------------------

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

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

- de Albert Sequeira Vieira, residente em Santa Clara, Califórnia, solicitando 

isenção de licença de obras para execução de beirado, com telha do tipo 

argibetão de cor vermelha, na moradia sita na Rua Dr. Manuel Arriaga, nº 7, nesta 

Vila. Encontra-se anexa informação favorável da Comissão de Apoio à Secção de 

Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos.------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deferiu.------------------------------------------------------------------------------ 

-------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 em Canada da Laranjeira, no 

Norte Grande, projecto de especialidade ITED conforme deliberação camarária de 

3 de Agosto de 2010. Encontra-se anexa informação favorável da Comissão de 

Apoio à Secção de Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos.----------------------------- 

-------A Câmara deferiu.------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

- por Lino Jorge da Fonseca foi apresentado o seguinte requerimento, 

acompanhado de memória descritiva e demais documentos, bem como 

informação favorável da Comissão de Apoio à Secção de Taxas e Licenças Obras 

e Loteamentos: “Os Herdeiros de Ângela Lucas, Lídia Lucas e Luís Lucas; 

representados neste acto pelo seu procurador, Lino Jorge da Fonseca, divorciado, 

residente na Vila e Concelho das Velas, portador do Bilhete de Identidade nº 

6321743, Nif. nº 102800448; o senhor Inácio Manuel Azevedo da Costa residente 
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nos E.U.A., representado neste acto pelo senhor João da Costa Moules, casado, 

comerciante, residente na freguesia das Manadas, Concelho das Velas, B.I. nº 

106524 – 6 de 09/07/1999, Nif. Nº 106969137, José Manuel Sousa, solteiro, 

residente no lugar dos terreiros, freguesia das Manadas, Concelho das Velas, 

portador do B.I. nº 13739568, nif. Nº 215194703 e Lúcia de Fátima Sousa, solteira, 

residente no lugar dos Terreiros, Freguesia das Manadas, Concelho das Velas, 

portadora do B.I. nº 13787456, Nif. Nº 215154711, vem solicitar a V. Exa., Licença 

a fim de proceder à execução de um destaque de uma parcela de terreno a 

destacar do Prédio descrito na Conservatória dos Registos Prediais das Velas sob 

a descrição nº 308/19890927 e registado na Matriz Predial Rústica dos Serviços 

de Finanças das Velas sob o Artigo Rústico nº 2157 da Freguesia das Manadas, 

conforme o previsto no nº 4 do Artº 6º do Dec. Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro, 

com a redacção da Lei 60/2007 de 04 de Setembro.----------------------------------------- 

-------IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO EXISTENTE:-------------------------------------------

-- Descrição:------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Artº da Matriz nº 2157 – Rústico – Manadas.-------------------------------------------------

- Prédio Rústico – Vinha, sito no lugar dos Casteletes, Terreiros, Freguesia das 

Manadas, Concelho das Velas, com 16.456,00m2 – Norte: Estrada; Sul: – 

Estrada; Nascente: - José de Sousa; Poente: - Maria Joaquina e Ribeira.------------- 

-------PARCELA A DESTACAR:------------------------------------------------------------------- 

- Área da Parcela a Destacar – 8.228,00m2-------------------------------------------------- 

- Descrição da Parcela a Destacar: - Lote de Terreno para Construção Urbana 

com 8.228,00m2.-------------------------------------------------------------------------------------- 

- Confrontações da Parcela a Destacar:------------------------------------------------------ 

- Norte – Parcela Sobrante e Estrada------------------------------------------------------------ 

- Sul - Estrada------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Nascente – José de Sousa------------------------------------------------------------------------ 
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- Poente – Maria Joaquina e Ribeira-------------------------------------------------------------- 

-------PARCELA SOBRANTE:--------------------------------------------------------------------- 

- Áreas da Parcela Sobrante: - 8.228,00m2.-------------------------------------------------- 

- Descrição da Parcela Sobrante: - Prédio Rústico de Vinha com 8.288,00m2----- 

- Confrontações da Parcela Sobrante:-------------------------------------------------------- 

- Norte - Estrada--------------------------------------------------------------------------------------- 

- Sul – Parcela a Destacar--------------------------------------------------------------------------- 

- Nascente – José de Sousa------------------------------------------------------------------------ 

- Poente – Maria Joaquina-------------------------------------------------------------------------- 

-------Este acto tem por efeito o destaque de uma única parcela de terreno com 

descrição predial, situando-se esta dentro do Perímetro Urbano do lugar dos 

Terreiros, Freguesia das Manadas, Concelho das Velas, estando portanto isento 

de licença ou autorização, cumprindo cumulativamente as alíneas a) e b) do nº 4 

do Artº 6º do Dec. Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção da Lei 

60/2007 de 04 de Setembro, as seguintes condições:---------------------------------------

-------Mais se requer que seja declarada e certificada a condição de o terreno 

reunir as condições para ser objecto de destaque.-------------------------------------------

-- a) – As parcelas resultantes do Destaque confrontam com arruamentos 

públicos”.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

- de Manuel Silva Rodas, residente na Urzelina, projectos de especialidades 

conforme deliberação camarária de 21 de Junho de 2010. Encontra-se anexa 

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

e Loteamentos.--------------------------------------------------------------------------------- 
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-------A Câmara deferiu.------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

- de Maria das Dores Ramos Rodas, residente na Urzelina, projectos de 

especialidades conforme deliberação camarária de 21 de Junho de 2010. 

Encontra-se anexa informação favorável da Comissão de Apoio à Secção de 

Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos.------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deferiu.------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

- de BENCOM, SA e JOSÉ MONJARDINO, SA, com sede em Ponta Delgada, 

solicitando autorização para a localização do “Futuro Parque de Armazenagem de 

Combustíveis de São Jorge” em terreno junto ao campo de futebol de Velas, 

conforme plantas em anexo.------------------------------------------------------------------------ 

-------A Câmara, considerando que é um estudo prévio, concorda com a 

localização pretendida, devendo, no entanto, serem estudadas as taxas da 

utilização subterrânea, bem como direitos de passagem/direitos de superfície da 

área que vier a ser ocupada pelo parque, definindo-se todos estes parâmetros em 

reunião a realizar entre o Município e as entidades requerentes.------------------------- 

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

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

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 reconstrução e ampliação de moradia com rés-do-

chão para comércio, na Rua do Corpo Santo, Velas, apresentado por Luís 
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Henrique Reis. Verifica-se que este projecto foi presente à reunião camarária de 

17 de Outubro de 2008, pelo que a Câmara deliberou por unanimidade arquivar 

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

VI – AUTO DE ABATE DE BENS MÓVEIS:--------------------------------------------------- 

-------Pela Secção de Administração Geral (Património) foi presente auto de abate 

do seguinte equipamento: bloco de 3 gavetas em metal 610x420x580 (nº de 

inventário 129), bloco de 4 gavetas em metal 610x420x580 (nº de inventário 130), 

bloco de 4 gavetas em metal 610x420x580 (nº de inventário 137), ventoinha 

eléctrica com base metálica (nº de inventário 211), extintor de neve carbónico 2Kg 

(nº de inventário 419), cadeira c/tampo e costas em tec. verm. c/braços (nº de 

inventário 438), monitor svga 17”, pr/ni digital, 100-220v, 50-60hz (nº de inventário 

1920), cpu Intel Pentium II, 350mhz, 64mb, sdram, 100mhz (nº de inventário 

1924), monitor svga 15”, br/ni digital, 100-240v (nº de inventário 1928), impressora 

(nº de inventário 1932), scanner/terminal com 2mb, 128K (nº de inventário 1956), 

base de comunicações – psion (nº de inventário 1957), impressora (nº de 

inventário 1966), impressora HP Laserjet 2200 DM (nº de inventário 2238), pc Intel 

350mhz/1.7gb hd/32mb (nº de inventário 2248), Pc mediabasic amd xp 1.9ghz/gf2 

32mb 52xhd 40gb (nº de inventário 2256), TC/Canon (nº de inventário 2266), 

secretária 80x80x72 (nº de inventário 2301), secretária 80x80x72 (nº de inventário 

2302), cadeira de apoio com costa média sem braços (nº de inventário 2349), 

impressora lazer qms lazer magicolor 2300dl (nº de inventário 2508), P4 2,6ghz 

512 mb 80gb (nº de inventário 2666), Win 2000 pro s óptico (nº de inventário 

2656), Pentium 4 2.8ghz 52mb 120gb c/monitor (nº de inventário 2709), 

impressora lazer konica minolta 2530L (nº de inventário 2933), GOLNET Home 

AMD 2400 ATHLON (nº de inventário 3024), fotocopiadora 220-240v 50-60hz 

1470-1610w (nº de inventário 423) e ventoinha eléctrica em plástico 40w 220v 

50hz (nº de inventário 248).-------------------------------------------------------------------------
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- 

-------A Câmara deliberou, para efeitos da alínea c) do artº 88º do Regulamento do 

Sistema de Controlo Interno, proceder ao abate do referido equipamento.------------ 

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

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

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:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Décima alteração ao orçamento e nona alteração às grandes opções do 

plano, para o corrente ano económico, acompanhadas dos documentos que 

deram origem às mesmas, verificando-se: no PPI em anulação, a quantia de 

duzentos sessenta e três mil duzentos quarenta e dois euros e oitenta e quatro 

cêntimos (€ 263.242,84); nas AMRs em reforço a quantia de setecentos e doze 

euros (€ 712,00); no orçamento: em correntes, tanto em reforço como em 

anulação, a quantia de dois mil quatrocentos e dezassete euros (€ 2.417,00); em 

capital, reforço da quantia de setecentos e doze euros (€ 712,00) e em anulação, 

a quantia de duzentos sessenta e três mil duzentos quarenta e dois euros e 

oitenta e quatro cêntimos (€ 263.242,84).------------------------------------------------------- 

-------Analisados que foram todos os documentos apresentados a Câmara aprovou 

a presente alteração ao orçamento e às grandes opções do plano.----------------------

------Esta deliberação foi aprovada por maioria, e em minuta para imediata 

executoriedade, com os votos favoráveis dos eleitos pelo partido Socialista e a 

abstenção da vereadora eleita pelo Partido Social Democrata, Maria Isabel Góis 

Teixeira.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Estes documentos, que aqui se dão por integralmente reproduzidos, ficam 

arquivados na Secção de Contabilidade.-------------------------------------------------------- 

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

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

 

O Presidente, 

 

A Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, 


