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MUNICÍPIO DAS VELAS
A T A Nº 1/13
Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal das Velas, realizada no dia 7 de
janeiro do ano 2013:-----------------------------------------------------------------------------------------Aos sete dias do mês de janeiro do ano dois mil e treze, no edifício dos
Paços do Município, reuniu a Câmara Municipal das Velas, sob a presidência de
Manuel Soares da Silveira, presidente da Câmara, e com a presença dos
vereadores Maria Isabel Góis Teixeira, Amaro Filipe Tavares Azevedo, Ana Paula
Ferreira Tavares Bettencourt e António Manuel da Silveira Azevedo.-------------------------Pelas dez horas e cinco minutos o senhor presidente declarou aberta esta
reunião.--------------------------------------------------------------------------------------------------- -------A Câmara deliberou por unanimidade considerar justificada a falta da
vereadora Ana Paula Ferreira Tavares Bettencourt à reunião de dezassete de
dezembro passado, por motivos profissionais.------------------------------------------------Período antes da ordem do dia:-----------------------------------------------------------------------O senhor 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:------------------------------------------------------------------------------------ Ofícios nºs 1 e 2 do presidente da Assembleia Municipal das Velas – envio de
minutas de deliberações.-----------------------------------------------------------------------------------A Câmara, reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre estes
assuntos, deliberou, por unanimidade, aprovar a sua admissão.------------------------ORDEM DO DIA: De seguida foi apresentado o seguinte, conforme “ordem do dia”
comunicada aos vereadores por ofícios nºs 5 a 7, datados de 2 de janeiro
corrente:-------------------------------------------------------------------------------------------------I - ATAS:------------------------------------------------------------------------------------------------- Ata da reunião ordinária de 17/12/2012:-----------------------------------------------------
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-------Foi lida e aprovada por maioria, a ata da reunião ordinária de 17 de
dezembro passado, com os votos favoráveis do presidente da Câmara e do
vereador Amaro Azevedo, eleitos pelo Partido Socialista, dos vereadores Isabel
Teixeira e António Azevedo, eleitos pelo Partido Social Democrata e a abstenção
da vereadora Ana Paula Bettencourt, eleita pelo Partido Socialista, por não ter
estado presente na referida reunião.-------------------------------------------------------------II - FINANÇAS E PATRIMÓNIO:------------------------------------------------------------------- Resumo diário da tesouraria nº 240 de 27 de dezembro passado, que acusava
os seguintes saldos:----------------------------------------------------------------------------------Caixa – 750,00€;--------------------------------------------------------------------------------------Fundos de Maneio – 300,00 €;--------------------------------------------------------------------Conta 005900066404620008991 Caixa Económica Misericórdia de Angra do
Heroísmo 299,29 €;-----------------------------------------------------------------------------------Conta 003508430000097843118 Caixa Geral de Depósitos 18.519,89 €;------------Conta 003601329910000324454 Caixa Económica Montepio Geral 1.720,53 €;---Conta 003508430000017623051Caixa Geral de Depósitos 19.371,54 €;------------Conta 004580610912393800325 Crédito Agrícola 189,09 €;-----------------------------Conta 003800001756555530118 Banif – Banco Internacional do Funchal, SA
267.739,48 €;-------------------------------------------------------------------------------------------Total de Disponibilidades: 308.889,82 €;--------------------------------------------------------Operações Orçamentais: 299.796,82 €;---------------------------------------------------------Operações não Orçamentais: 9.093,00 €;------------------------------------------------------Documentos: 212.039,37 €;------------------------------------------------------------------------Total de movimentos de tesouraria: 432.702,44 €.-------------------------------------------- Lista contendo o registo de ordens de pagamento em datas de 12 de
dezembro de 2012 a 28 de dezembro de 2012: nºs 1362 a 1442 (Operações
orçamentais), as quais totalizam a importância de € 249.717,92 (duzentos
quarenta e nove mil setecentos e dezassete euros e noventa e dois cêntimos),
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documento que aqui se dá por integralmente reproduzido para os devidos e legais
efeitos e fica arquivado na pasta de anexos a esta ata.------------------------------------- Lista contendo o registo de ordens de pagamento em data de 21 de
dezembro de 2012: nºs 179 a 226 (Operações de tesouraria), as quais totalizam a
importância de € 9.764,63 (nove mil setecentos sessenta e quatro euros e
sessenta e três cêntimos), documento que aqui se dá por integralmente
reproduzido para os devidos e legais efeitos e fica arquivado na pasta de anexos a
esta ata.------------------------------------------------------------------------------------------------- Balancete das grandes opções do plano por objetivos e programas para o
ano de 2012, documento que aqui se dá por integralmente reproduzido para os
devidos e legais efeitos e fica arquivado na pasta de anexos a esta ata.--------------- Lista contendo a posição atual do orçamento da receita do ano 2012, no
período de 1 de janeiro a 31 de dezembro, documento que aqui se dá por
integralmente reproduzido para os devidos e legais efeitos e fica arquivado na
pasta de anexos a esta ata.------------------------------------------------------------------------- Lista contendo a posição atual do orçamento da despesa do ano 2012, no
período de 1 de janeiro a 31 de dezembro, documento que aqui se dá por
integralmente reproduzido para os devidos e legais efeitos e fica arquivado na
pasta de anexos a esta ata.------------------------------------------------------------------------- Informação nº 113/UOFP relativa a libertação de garantias bancárias, subscrita
pela dirigente da Unidade Orgânica de Finanças e Património, Encarnação
Soares, do seguinte teor: «De acordo com o nº 71, da lei das Autarquias Locais, e
tendo chegado a Unidade Orgânica de Finanças e Património, os pedidos de
libertação das garantias bancárias, referentes as empreitadas “Reparação do
Auditório Municipal das Velas” e “Loteamento e Construção de 14 Fogos a Custos
Controlados”, presentes a reunião Camararia de 5 de dezembro corrente.-----------Informo que os referidos pedidos já tinham sido presentes a reunião de 21 de
dezembro de 2011, tendo sido aprovado em minuta e por consequência foi pedido
a sua libertação junto das Instituições Bancárias respectivas também a 21 de
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dezembro findo, conforme cópia do e-mail que se anexa».---------------------------------------A Câmara, com fundamento na presente informação deliberou, por
unanimidade, revogar, nos termos do artigo 138º do Código do Procedimento
Administrativo, a deliberação tomada em reunião de cinco de dezembro passado
sobre este assunto, do seguinte teor: “Ofício nº 107, datado de 5 de janeiro de
2010, da empresa Castanheira & Soares, Lda., solicitando se proceda ao auto de
vistoria das empreitadas “construção de 14 fogos a custos controlados” e
“reparação do auditório municipal das Velas”, com vista à sua receção definitiva e
correspondente anulação das respetivas garantias bancárias nºs 491, 509, 550,
639, 640, 765, 766 (construção de 14 fogos a custos controlados), 494 e 549
(reparação do auditório municipal das Velas). Encontra-se anexa informação do
técnico Lino Fonseca, datada de 12 de novembro passado, com parecer favorável
à libertação das garantias nºs 491, 509, 550, 639, 640, 765 e 766.----------------------------A Câmara, com fundamento na referida informação, deferiu o solicitado.-------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade”.---------------------------------------------------------------------------------------- Informação nº 75 relativa à exploração do bar Apneia, subscrita pelo dirigente da
Unidade Orgânica de Urbanismo, Fiscalização, Taxas e Licenças, Luciano Ávila,
do seguinte teor: «Em 06 de Setembro de 2011 foi assinado entre Carina de
Fátima de Sousa Furtado e o Município das Velas o “Contrato do Direito de
Exploração do Bar/Esplanada Apneia do Auditório Municipal das Velas”;-------------- Atendendo a que o nº 5, da Cláusula quarta do referido Contrato estipula que:
“(…) O concessionário obriga-se a pagar ao concedente a renda mensal indicada
na proposta adjudicada, junto da tesouraria da Câmara Municipal das Velas, sita
na Rua de São João, 9800-539 Velas, até ao dia 08 (oito) de cada mês. (…);------- Atendendo a que a última renda paga foi referente ao mês de Setembro de 2012,
em 24-09-2012, pela guia nº 1607;-------------------------------------------------------Nos termos da alínea l), do nº 1 da Cláusula Décima a “(…) Falta de pagamento
da renda mensal por período superior a três (3) meses (…), o concedente
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(Município) pode resolver o contrato».------------------------------------------------------------------A Câmara, com fundamento na presente informação, deliberou proceder à
resolução do referido contrato bem como solicitar, nos termos do nº 5 da cláusula
quarta, o pagamento em dobro das prestações em dívida.---------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------- Informação nº 115, da assistente técnica, Paula Alexandra Blayer Soares
Marques, sobre a necessidade de fundos de maneio, do seguinte teor:-------------“Venho por este meio informar V. Exa. que é necessário manter para 2013 os fundos de
maneio abaixo discriminados:-------------------------------------------------------------------------- Aquisição de consumos de secretaria, da rubrica 0102 020108 no valor de 50,00 €
mensais.--------------------------------------------------------------------------------------------------- Despesas com transportes de correio, incluindo cartas-porte da SATA, da rubrica 0102
020209 no valor de 70,00 € mensais.----------------------------------------------------------------- Despesas com inspeção de viaturas, da rubrica 0102 022509 no valor de 250,00 €
mensais.--------------------------------------------------------------------------------------------------- Despesas a efetuar na Conservatória do Registo Civil, Predial e Cartório Notarial, da
rubrica 0102 022509 no valor de 250,00 € mensais”-----------------------------------------------

-------A Câmara deliberou aprovar a constituição dos seguintes fundos de maneio,
nos termos dos artigos 64º a 74º do Regulamento do Sistema de Controlo Interno,
ficando responsável a assistente técnica Paula Alexandra Blayer Soares Marques
e, em sua substituição, o assistente técnico Mário José Lopes Soares, devendo na
última semana de cada mês proceder-se à sua reconstituição, de acordo com o
artigo 6º do Regulamento de Fundos de Maneio:------------------------------------------- Aquisição de consumos de secretaria, rubrica 0102 020108 – cinquenta euros
mensais (€ 50,00):------------------------------------------------------------------------------------- Despesa com transportes de correio, incluindo cartas-porte da SATA, rubrica
0102 020209 – setenta euros mensais (€ 70,00);--------------------------------------------- Despesas com inspeção de viaturas, rubrica 0102 022509 – duzentos e
cinquenta euros mensais (€ 250,00);-------------------------------------------------------------
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-- Despesa a efetuar na Conservatória do Registo Civil, Predial e Cartório Notarial,
rubrica 0102 022509 - duzentos e cinquenta euros mensais (€ 250,00).---------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------------Os documentos referidos ficam arquivados na Unidade Orgânica de Finanças
e Património.-------------------------------------------------------------------------------III - OFÍCIOS:-------------------------------------------------------------------------------------------- Ofício nº 28, datado de 17 de dezembro passado, do presidente da Assembleia
Municipal das Velas, remetendo dois pareceres emitidos pela comissão
permanente da Assembleia Municipal das Velas, relativos à proposta da Câmara
Municipal sobre a “orientação interpretativa, sob forma de aditamento de natureza
interpretativa ao contrato programa estabelecido entre o Município das Velas e a
“empresa municipal das Velas”, datados de 6 de junho de 2012 e 18 de outubro de
2012, documentos que aqui se dão por integralmente reproduzidos para os
devidos e legais efeitos e ficam arquivados na pasta de anexos a esta ata.-----------------A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------IV- Assuntos não incluídos na “ordem do dia” e aceites por todos os
membros nos termos do art.º 83º da lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
republicada pela lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro:--------------------------------------- Ofício nº 1, datado de 2 de janeiro corrente, do presidente da Assembleia
Municipal das Velas, remetendo as seguintes deliberações tomadas em minuta
pela Assembleia Municipal das Velas na sua sessão ordinária de 28 de Dezembro
de 2012: Proposta de Recomendação sobre situação do Campo Municipal das
Velas; Voto de Reconhecimento e de Recomendação referente a Paulo Manuel de
Sousa da Silva; Plano e Orçamento Municipais para 2013; Interpretação proposta
pela Câmara Municipal da cláusula terceira do contrato-programa celebrado em 5
de Novembro de 2007. Encontra-se exarado o seguinte despacho do senhor
presidente da Câmara: “À Reunião da Câmara e à DAG e à U.O.F.P e ao G.A.P.”--------A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------------------------
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- Ofício nº 2, datado de 3 de janeiro corrente, do presidente da Assembleia
Municipal das Velas, remetendo as seguintes deliberações tomadas em minuta
pela Assembleia Municipal das Velas na sua sessão ordinária de 28 de Dezembro
de 2012: Proposta de denúncia do contrato promessa de cedência onerosa do
direito de superfície da Casa Cunha à empresa municipal Velas Futuro, E.E.M.;
Proposta da Câmara Municipal sobre a Alteração ao Regulamento da Organização
dos Serviços Municipais. Encontra-se exarado o seguinte despacho do senhor
presidente da Câmara: “À reunião Câmara, D.A.G.; G.A.P. e à DGAL e à
U.O.F.P.”------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------Aprovação da ata em minuta:--------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, o Executivo deliberou, por unanimidade,
aprovar a presente ata 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.-ENCERRAMENTO:------------------------------------------------------------------------------------------Esta reunião terminou às onze horas e quinze minutos.-----------------------------O Presidente,

A Chefe de Divisão de Administração Geral,

