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A C T A  Nº 4/11 

 

Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal das Velas, realizada no dia 21 de 

Fevereiro do ano 2011: ------------------------------------------------------------------------------ 

-------Aos vinte e um dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e onze, no Edifício 

dos Paços do Município, reuniu-se a Câmara Municipal das Velas, sob a 

Presidência de Amaro Filipe Tavares Azevedo, Vice- Presidente da Câmara, e 

com a comparência dos Vereadores Maria Isabel Góis Teixeira e Ana Paula 

Ferreira Tavares Bettencourt. ---------------------------------------------------------------------- 

------Sendo esta reunião pública verificou-se não se encontrar público na sala.----- 

------Não compareceu a esta reunião o senhor Presidente da Câmara bem como o 

vereador António Manuel da Silveira Azevedo. --------------------------------------------- 

-------Pelas dez horas e vinte minutos o senhor Vice- Presidente declarou aberta 

esta reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou por unanimidade considerar justificadas as faltas do 

vereador António Manuel da Silveira Azevedo à reunião de 07 de Fevereiro e à 

reunião de hoje por se encontrar ausente de S. Jorge, e do senhor Presidente da 

Câmara, por se encontrar de férias e ausente de S. Jorge.-------------------------------- 

Período antes da ordem do dia: ---------------------------------------------------------------- 

------O senhor Vice- Presidente propôs que fosse incluído, por aditamento, na 

agenda de trabalhos desta reunião, a fim de a Câmara analisar e votar na altura 

própria, os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------------- 

- Proposta de deliberação, subscrita pelo Vice-Presidente da Câmara, para análise 

da proposta do Projecto de Fusão entre a Velasfuturo E.E.M. e a Empresa Terra 

de Fajãs, S.A.------------------------------------------------------------------------------------ 

- Proposta de deliberação, subscrita pelo Vice-Presidente da Câmara, para 

alteração do Mapa de Pessoal a Recrutar no Ano de 2011. -------------------------------

- 
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- Proposta de deliberação, subscrita pelo Vice-Presidente, sobre exposição 

permanente na Galeria Espaço +, de peças de artesanato, pertença deste 

Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Proposta de deliberação, subscrita pelo Vice-Presidente, sobre delegação de 

competências nas Juntas de Freguesia do Norte Grande, Rosais, Santo Amaro, 

Urzelina e Velas. -------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Câmara, procedendo à votação, deliberou, por unanimidade, aprovar a 

admissão dos referidos pontos. ------------------------------------------------------------------- 

-------De seguida o senhor Vice - Presidente apresentou o seguinte, conforme 

“ordem do dia” comunicada aos vereadores por ofícios nºs 718 a 720, em data de 

16 de Fevereiro corrente, e publicitada por edital nº 721, da mesma data: ------------ 

I - Actas: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Acta da reunião ordinária de07/02/2011: --------------------------------------------------- 

-------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 Vice- Presidente da Câmara foram apresentados os seguintes 

documentos: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Resumo Diário da Tesouraria de 14 de Fevereiro de 2011, o qual apresenta os 

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

- Total de movimentos de tesouraria: € 168.785,76 (cento e sessenta e oito mil 

setecentos e oitenta e cinco euros e setenta e seis cêntimos); sendo em 

documentos € 28.009,27 (vinte e oito mil e nove euros e vinte sete cêntimos), de 

operações orçamentais € 140.140,54 (cento e quarenta mil cento e quarenta euros 

e cinquenta e quatro cêntimos) e de operações não orçamentais € 635,95 

(seiscentos e trinta e cinco euros e noventa e cinco cêntimos), documento que se 

anexa a esta acta e dela faz parte integrante. ------------------------------------------------- 
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- Lista contendo a posição actual do orçamento da receita do ano 2011, no 

período de 1 de Janeiro a 15 de Fevereiro, documento que se anexa a esta acta e 

dela faz parte integrante. ---------------------------------------------------------------------------- 

- Lista contendo a posição actual do orçamento da despesa do ano 2011, no 

período de 1 de Janeiro a 15 de Fevereiro, 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 2011, no período de 1 de Janeiro a 15 de Fevereiro, documento que se 

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

- Lista contendo o registo de ordens de pagamento em data de 01 de 

Fevereiro a 14 de Fevereiro de 2011: nºs 92 a 147 (Operações Orçamentais), as 

quais totalizam a importância de € 132.057,55 (cento e trinta e dois mil cinquenta e 

sete euros e cinquenta e cinco cêntimos), documento que se anexa a esta acta e 

dela faz parte integrante. --------------------------------------------------------------------------- 

- Lista contendo o registo de ordens de pagamento em data de 04 de 

Fevereiro a 08 de Fevereiro de 2011: nºs 16 e 17 (Operações de Tesouraria), as 

quais totalizam a importância de € 8.476,18 ( oito mil quatrocentos setenta e  seis  

euros e dezoito cêntimos), documento que se anexa a esta acta e dela faz parte 

integrante.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Lista contendo a dívida por entidade credora para 2011, a qual totaliza a 

importância de € 1.705,942,80 (um milhão setecentos e cinco mil novecentos e 

quarenta e dois euros e oitenta cêntimos), documento que se anexa a esta acta e 

dela faz parte integrante. ---------------------------------------------------------------------------- 

- Primeira modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano, para o 

corrente ano económico, acompanhadas dos documentos que deram origem às 

mesmas, verificando-se: na Despesa, tanto em reforço como em anulação, a 

quantia de vinte seis mil e quinhentos euros (€ 26.500), na Receita, tanto em 

reforço como em anulação, a quantia de sete mil euros (€ 7.000).----------------------- 
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------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. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III - Ofícios: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Ofício sem número, datado de 01 de Fevereiro corrente, do Clube Escolar 

Desportivo, Associação Recreativa da Preparatória da Calheta, Núcleo de Xadrez, 

solicitando um apoio no valor de € 150, para aquisição de troféu. Tem junto uma 

informação da Responsável pela Unidade Orgânica de Finanças e Património, 

bem como Posição actual do Orçamento da despesa para 2011.------------------------ 

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

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

- Ofício nº 1, datado de 04 de Janeiro de 2011, da Sociedade Lusitânia Clube 

Recreio Velense, apresentando cumprimentos e dando conhecimento dos órgãos 

eleitos da Assembleia Geral. ----------------------------------------------------------------------- 

------ A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------- 

- Ofício nº 150, datado de 03 de Fevereiro corrente, da Associação de Futebol de 

Angra do Heroísmo, solicitando apoio para aquisição de um equipamento 

desportivo. Tem junto uma informação da Responsável pela Unidade Orgânica de 

Finanças e Património, bem como Posição actual do Orçamento da despesa para 

2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------A Câmara deliberou solicitar à referida Associação, o valor do referido 

equipamento, a fim de se pronunciar em futura reunião. ----------------------------------- 

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

- Ofício sem número, datado de 03 de Fevereiro corrente, da Sociedade 

Filarmónica Nova Aliança, solicitando apoio financeiro, para a realização do 
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centésimo décimo primeiro aniversário. ---------------------------------------------------------

- -------A Câmara deliberou solicitar um orçamento, a fim de se pronunciar em 

futura reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

- Ofício nº 632, datado de 04 de Fevereiro corrente, da Escola Básica e 

Secundária de Velas, solicitando apoio para uma visita de estudo a Berlim. Tem 

junto uma informação da Responsável pela Unidade Orgânica de Finanças e 

Património, bem como ficha de cabimento. ---------------------------------------------------- 

------- Por não poder deliberar sobre este assunto a vereadora Ana Paula Ferreira 

Tavares Bettencourt, fica esta Câmara sem quórum, devendo o referido ofício ser 

presente em futura reunião. ------------------------------------------------------------------- 

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

- Ofício nº 11, datado de 03 de Fevereiro de 2011, da Delegação da Ilha de S. 

Jorge da Federação de Bandas Filarmónicas dos Açores, solicitando apoio para 

realização de curso de aperfeiçoamento musical. -------------------------------------------- 

----- A Câmara deliberou informar não ter disponibilidade financeira para conceder 

o apoio solicitado. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

- Ofício nº 2, datado de 04 de Janeiro de 2011, da Lusitânia Clube Recreio 

Velense, solicitando a cedência de uma sala na Casa Cunha, com a finalidade de 

ser usada para arrumos e escola de música, a título provisório, até que concluam 

as obras de reparação do edifício sede do referido clube.---------------------------------- 

----- A Câmara deliberou ceder a referida sala, por um período de seis meses, para 

ser usada para arrumos, uma vez que a mesma não tem condições para escola.--- 

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

Ofício sem número, datado de 12 de Janeiro de 2011, do XXXV Congresso sobre 

Educação e Cultura, Tulare, Califórnia, solicitando o apoio deste Município na 

aquisição de uma passagem aérea, para o músico e compositor António Severino. 
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Tem junto uma informação da Responsável pela Unidade Orgânica de Finanças e 

Património, bem como ficha de cabimento. -------------------------------------- 

----- A Câmara deliberou conceder o apoio solicitado. -------------------------------------- 

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

- Ofício nº 261, datado de 31 de Janeiro de 2011, da Secretaria Regional do 

Ambiente e do Mar, Direcção Regional do Ambiente, solicitando a designação de 

um membro para o Júri, na 2ª edição do concurso Ecofreguesia- Freguesia Limpa.  

----- A Câmara deliberou indicar o Engenheiro Jorge Almeida, da Empresa 

Municipal Velas Futuro E.M.M.-------------------------------------------------------------------- 

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

- Ofício nº 31, datado de 17 de Janeiro passado, da Associação de Municípios da 

Região Autónoma dos Açores, dando conhecimento a este Município do aumento 

da quota para 2011. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------- 

V- Obras: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- de Fernando Eduardo Rodrigues Dias, residente na Ribeira Seca, comunicação 

prévia de realização de obras de conservação  no prédio que possui na Fajã do 

Ouvidor. Encontra-se anexa informação favorável do Responsável pela Unidade 

Orgânica de Urbanismo, Fiscalização, Taxas e Licenças. --------------------------------- 

----- A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------ 

- de Jorge Miguel Martins Rocha, residente no lugar dos Biscoitos, Calheta, pedido 

de informação prévia para construção de  uma sala de ordenha.--------------- 

-Encontra-se anexa informação favorável do Fiscal Municipal. --------------------------- 

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

executoriedade, informar ser viável o pretendido. -------------------------------------------- 

V – Requerimentos: --------------------------------------------------------------------------------- 

- de Vânia Gorete de Matos Sousa, residente na Freguesia do Norte Grande, 

requerendo apoio na aquisição de materiais para efectuar arruamento de acesso à 
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sua moradia. Tem junto uma informação da Responsável pela Unidade Orgânica 

de Finanças e Património. --------------------------------------------------------------- 

----- A Câmara deliberou informar a requerente que não é possível conceder o 

apoio solicitado, uma vez que o pedido não se enquadra no seu regulamento de 

habitação degradada. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

VI- Informações: ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Informação nº 10, datada de 16 de Fevereiro corrente, do Dirigente da Unidade 

Orgânica de Urbanismo, Fiscalização, Taxas e Licenças, sobre pedido de isenção 

de licenciamento de obra, referente à remodelação de Parque Infantil e 

requalificação da Vigia da Baleia, ambos da Freguesia dos Rosais.--------------------- 

----- A Câmara deliberou informar não ter nada a opor ao solicitado pela Freguesia 

dos Rosais. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

- Informação nº 22, datada de 09 de Fevereiro corrente, da Responsável pela 

Unidade Orgânica de Finanças e Património, informando da necessidade de 

nomear um responsável pelas Obras por Administração Directa, bem como de 

uma comissão permanente para análise e  elaboração de documentos.-------------- 

----- A Câmara deliberou efectuar uma proposta de deliberação, onde seja definido 

o responsável pelas Obras por Administração Directa, bem como a comissão 

permanente para acompanhamento das mesmas, a ser presente em futura 

reunião.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

- Águas e Saneamento: ---------------------------------------------------------------------------- 

- Relação de dívidas de consumo de água e resíduos sólidos à data de 14 de 

Fevereiro de 2011, verificando-se que totaliza a quantia de € 28.009,27 (vinte e 
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oito mil e nove euros e vinte e sete cêntimos), documento que se anexa a esta 

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

- Pedidos de isenção de pagamento de água de: ----------------------------------------- 

- Freguesia de Manadas; --------------------------------------------------------------------------- 

- Freguesia de Santo Amaro; ---------------------------------------------------------------------- 

- Freguesia do Norte Grande; ---------------------------------------------------------------------- 

- Freguesia da Urzelina; ----------------------------------------------------------------------------- 

- Freguesia dos Rosais. ----------------------------------------------------------------------------- 

- Tem junto informação do Dirigente da Unidade Orgânica de Urbanismo, 

Fiscalização, Taxas e Loteamentos. ------------------------------------------------------------- 

----- A Câmara deliberou informar, de acordo com a informação do Dirigente da 

Unidade de Urbanismo, Fiscalização, Taxas e Licenças, não ser possível a 

isenção de pagamento de água. ------------------------------------------------------------------ 

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

- Pedido de redução no custo de consumo de água, da Escola Básica e 

Secundária de Velas. -------------------------------------------------------------------------------- 

------- Por não poder deliberar sobre este assunto a vereadora Ana Paula Ferreira 

Tavares Bettencourt, fica esta Câmara sem quórum, devendo o referido ofício ser 

presente em futura reunião. ------------------------------------------------------------------------ 

VI – Proposta de Deliberação: ------------------------------------------------------------------ 

Revogação de Deliberação ----------------------------------------------------------------------- 

-----Pelo Vice- Presidente da Câmara foi apresentada a seguinte proposta: ----------

-“Considerando que foi aprovada por unanimidade em reunião ordinária da 

Câmara Municipal das Velas, realizada no dia 17 de Abril do ano de 2009 a 

Proposta criativa “Velas, Retrato de um Município”, ----------------------------------------- 

Considerando que desde a aprovação da mencionada deliberação até à data, 

nunca foram envidados esforços para a concretização do deliberado; ----------------- 
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Considerando que a obra “ Velas, Retrato de um Município”, com o decorrer do 

tempo já perdeu algum do seu interesse, uma vez que parte dos conteúdos 

propostos foram tratados e divulgados em outras sedes, nomeadamente através 

de Associações, onde está representado este Município; --------------------------------- 

Considerando que no contexto económico actual, não nos é possível neste 

momento proceder à concretização do deliberado; ------------------------------------------ 

Proponho assim, que seja aprovada a revogação da deliberação tomada por 

unanimidade em reunião ordinária da Câmara Municipal das Velas, realizada no 

dia 17 de Abril do ano de 2009.”------------------------------------------------------------------- 

----- A Câmara deliberou solicitar os documentos presentes à reunião de 17 de 

Abril de 2009, relacionados com a Proposta Criativa “ Velas, Retratos de um 

Município”, a fim de analisar em futura reunião. ---------------------------------------------- 

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

BTL- Bolsa de Turismo de Lisboa 

----- Pelo Vice- Presidente da Câmara foi apresentada a seguinte proposta: --------- 

“ Considerando que se realizará a BTL- Bolsa de Turismo de Lisboa, de 23 a 27 

de Fevereiro; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que é de suma importância a divulgação das Unidades Hoteleiras 

deste Concelho, para o desenvolvimento do Turismo e das actividades 

económicas com ele conexas; --------------------------------------------------------------------- 

Considerando que na impossibilidade de assegurarmos a participação de todas as 

Unidades Hoteleiras do Concelho das Velas, devido a problemas económico- 

financeiros; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proponho, que seja realizado um sorteio de forma a ser atribuída uma passagem a 

Lisboa e estadia entre os dias 23 e 27 de Fevereiro, no “Hotel Tivoli Oriente” a 

uma Unidade Hoteleira do Concelho das Velas, de modo a permitir a divulgação 

da nossa oferta hoteleira.”--------------------------------------------------------------------------- 
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----- A Câmara aprovou a presente proposta, por maioria e em minuta para 

imediata executoriedade, com os votos favoráveis dos eleitos pelo Partido 

Socialista e o voto contra da vereadora eleita pelo Partido Social Democrata, 

Maria Isabel Góis Teixeira, que votou contra por não concordar com a forma como 

o processo foi instruído e pelo facto deste Município não se fazer representar de 

forma a tomar consciência da importância deste evento.-----------------------------------  

 VII – Assuntos não incluídos na “ordem do dia” e aceites por todos os 

membros nos termos do art.º 83.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Empresa Municipal Velasfuturo, E.E.M. e Sociedade Terra de Fajãs.-------------- 

-------Pelo Vice-Presidente da Câmara foram apresentadas as seguintes 

propostas: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

“ Considerando a necessidade de reavaliação e reestruturação do sector 

empresarial municipal, mais concretamente, as realidades +económico-financeiro 

da empresa municipal Velas futuro E.E.M. e da sociedade Terra de Fajãs, S.A;----- 

Considerando a alteração do papel operacional que era destinado à sociedade 

Velasfuturo, E.E.M., por delegação da Câmara Municipal; -------------------------------- 

Considerando os critérios de racionalidade económica, em especial a necessidade 

de redução de custos sem prejuízo da salvaguarda da estrutura humana existente 

nas empresas; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que a fusão destas empresas, ao abrigo do preceituado nos seus 

estatutos e no Código das Sociedades Comerciais, poderá ser uma solução viável 

para a actual situação; ------------------------------------------------------------------------------- 

Proponho que: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara analise a proposta de Projecto de Fusão em anexo, solicite parecer à 

Assembleia Municipal e o submeta ao Conselho de Administração da Velasfuturo, 

E.E.M. para que, logo que se encontre regularmente nomeado, dê início ao 



11 

 
 

Município das Velas 
Rua de São João – 9800 VELAS (AÇORES) 

Telefs.295 412882/295 412214 / Fax 295 412351 
Contribuinte Nº 512075506 

 
 

. 
 

procedimento tendente à fusão das empresas, por incorporação da 

Velasfuturo,E.E.M. na empresa Terra de Fajãs, S.A..”-------------------------------------- 

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

executoriedade, remeter a proposta de projecto à Assembleia Municipal para os 

devidos e legais efeitos. ----------------------------------------------------------------------------- 

Mapa de Pessoal a Recrutar no Ano de 2011 .--------------------------------------------- 

“ Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------

- 1- A Câmara Municipal das Velas procedeu, nos termos do Decreto- Lei nº 305/ 

2009, de 23 de Outubro, à reestruturação e reorganização dos serviços 

Municipais, tendo sido criados, por deliberação da assembleia Municipal de 29 de 

Dezembro de 2010, três unidades orgânicas flexíveis e por despacho do Exmo. 

Senhor Presidente da Câmara Municipal das Velas, datado de 29 de Dezembro 

nove subunidades orgânicas flexíveis; ---------------------------------------------------------- 

2- Foram nomeados, por despacho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara 

Municipal das Velas, datado de 25 de Janeiro do pretérito ano, nos termos do art. 

27º da Lei nº 2/ 2004, de 15 de Janeiro republicada pela Lei nº 51/ 2005, de 

Agosto, em regime de substituição os Coordenadores Técnicos Maria da 

Encarnação Pereira Soares e Manuel Luciano Bettencourt Ávila, como dirigentes 

intermédios de 4º, responsáveis pela Unidade Orgânica de Finanças e Património 

e pela Unidade Orgânica de Urbanismo, Fiscalização, Taxas e Licenças; ------------ 

3- É do interesse dos serviços deste Município, prover o cargo de Coordenador 

Técnico da Subunidade Orgânica de Loteamentos, Fiscalização e Obras 

Particulares; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

4- Irão ser abertos os procedimentos concursais, para o provimento dos cargos 

mencionados, nos termos do art. 21º da Lei nº 2/ 2004, de 15 de Janeiro 

republicada pela Lei nº 51/ 2005 sendo para tal necessário proceder à alteração 

ao Mapa de Pessoal a Recrutar no Ano de 2011. -------------------------------------------- 
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Proponho, uma vez que irão ser abertos os procedimentos concursais, para o 

provimento dos cargos mencionados, seja alterado o Mapa de Pessoal a recrutar 

no ano de 2011.” -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

executoriedade, aprovar a presente proposta e remetê-la à Assembleia Municipal 

para os devidos e legais efeitos. ------------------------------------------------------------------ 

Exposição permanente Galeria Espaço+. --------------------------------------------------- 

Considerando que compete à Câmara Municipal, nos termos do artigo 64, nº 2 

alínea m) da Lei nº 169/ 99 de 18 de Setembro, na sua versão actualizada, 

assegurar, em parceria ou não com outras entidades públicas ou privadas, nos 

termos da lei, o levantamento, classificação, administração, manutenção, 

recuperação e divulgação do património natural, cultural, paisagístico  e 

urbanístico do município, incluindo a construção de monumentos de interesse 

municipal; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que este Município possui um número significativo de peças de 

artesanato, miniaturas, réplicas de edifícios, entre outras, que reflectem as nossas 

raízes e que constituem parte do património cultural do Município. --------------------- 

Considerando que, no decorrer das obras no edifício da Câmara, onde se 

encontrava exposta ao público, nos corredores, uma pequena parte das peças 

deste espólio, doadas pelos familiares do Sr. Fernando Gambão, foi necessário 

deslocar os móveis e o seu conteúdo para um sítio onde pudessem estar 

devidamente salvaguardados, tendo-se optado pela Galeria Espaço + que se 

encontrava vazia; ------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que a Galeria Espaço + , nos últimos meses, não tem acolhido 

qualquer exposição encontrando-se encerrada; ---------------------------------------------- 

Considerando que o restante espólio artesanal, e que foi comprado por este 

Município, se encontrava disperso pelo Armazém Municipal e Arquivo Municipal 
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sem qualquer protecção, a degradar-se, existindo, inclusive, peças partidas por 

acondicionamento indevido; ------------------------------------------------------------------------ 

Considerando que este Município tem todo o interesse em divulgar o nosso 

artesanato, em manter e valorizar o seu património artístico e cultural promovendo 

todas as acções necessárias a esse fim; ------------------------------------------------------- 

Considerando que manter uma exposição fixa na Galeria Espaço + não interfere 

com a realização de eventuais exposições transitórias naquele mesmo espaço; ---- 

Proponho: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Que estas peças fiquem expostas na Galeria Espaço +, como exposição 

permanente, até que se determine um local de igual dignidade para a instalação 

definitiva desse património.” ----------------------------------------------------------------------- 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.------------- 

- Delegação de competências nas Juntas de Freguesia do Norte Grande, 

Rosais, Santo Amaro, Urzelina e Velas ------------------------------------------------------ 

“ Na sequência dos ofícios das Juntas de Freguesia do Concelho das Velas, 

submetidos à apreciação desta Câmara na reunião de 07 de Fevereiro de 2011, a 

solicitar a cedência de combustível e a cedência de trabalhadores, foi deliberado 

por unanimidade e em minuta para imediata executoriedade, “ solicitar à 

Assembleia Municipal para delegar competências próprias nas Juntas de 

Freguesia Municipal do Norte Grande, Rosais, Santo Amaro, Urzelina e Velas, 

nomeadamente para conservação e limpeza de ribeiras dentro do perímetro 

urbano, bermas e espaços ajardinados, conservação e limpeza de valetas, 

bermas e caminhos e manutenção de zonas balneares, apoiando a cedência de 

assistentes operacionais e gasóleo”.------------------------------------------------------------- 

Considerando que o advérbio “nomeadamente” torna indeterminável a 

abrangência da delegação de competências, ------------------------------------------------- 

Proponho que a Câmara delibere delegar nas Juntas de Freguesia as seguintes 

áreas de intervenção por área de jurisdição de cada Freguesia: Zonas Balneares; 
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Ribeiras na área de intervenção municipal e manutenção/ limpeza dos Caminhos 

Municipais e que, relativamente à quantidade de gasóleo a atribuir a cada Junta 

de Freguesia, esta se fixemos em 900 litros para cada Junta de Freguesia e que 

seja dispensado um trabalhador municipal por cada Junta, sempre que necessário 

ao desenvolvimento de trabalhos nas áreas delegadas. ----------------------------------- 

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

executoriedade, aprovar a presente proposta e remetê-la à Assembleia Municipal 

para os devidos e legais efeitos. ------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

- 

O Vice- Presidente 

 

 

A Coordenadora Técnica de Recursos Humanos 


