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A C T A  Nº 1/11 

 

Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal das Velas, realizada no dia 03 de 

Janeiro do ano 2011:--------------------------------------------------------------------------------- 

-------Aos três dias do mês de Janeiro do ano dois mil e onze, 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, António Manuel da Silveira Azevedo e 

Amaro Filipe Tavares Azevedo.-------------------------------------------------------------------- 

-------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 assunto:-------------------------------------------------------------------------------------- 

- Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município das Velas e o 

Agrupamento 1325 Santa Bárbara – Manadas - Corpo Nacional de Escutas.-------- 

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

admissão do referido ponto.------------------------------------------------------------------------ 

-------Ainda neste período o senhor Presidente da Câmara deu conhecimento ao 

executivo do ofício, datado de 31 de Dezembro do ano findo, de renúncia ao 

mandato do vereador e vice-presidente, senhor Luís Filipe Bettencourt de 

Oliveira.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DO EXECUTIVO:---------------------------------------- 

VEREADOR ANTÓNIO MANUEL DA SILVEIRA AZEVEDO------------------------------- 

1. O Vereador António Manuel da Silveira Azevedo interveio, referindo-se ao palco 

que se encontra instalado junto ao “Arco”, nesta Vila, desde a data da semana 
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cultural, sobre o motivo por que o mesmo ainda não foi desmontado.------------------ 

2. O Vereador terminou a sua intervenção, referindo o facto de que consta 

que os brinquedos adquiridos para a festa de Natal dos trabalhadores do 

Município não foram comprados no comércio de S. Jorge.--------------------------

- VEREADORA MARIA ISABEL GÓIS TEIXEIRA---------------------------------------------

--- A vereadora Maria Isabel Góis Teixeira declarou a sua consternação pelo facto 

de os referidos brinquedos não terem sido comprados no comércio local.------------- 

VEREADOR AMARO FILIPE TAVARES AZEVEDO----------------------------------------- 

1. O Vereador Amaro Filipe Tavares Azevedo interveio, no seguimento das 

anteriores intervenções, esclarecendo que o palco ficou instalado para um 

espectáculo que se deveria ter realizado no mês de Agosto e que o Município não 

possui máquina para o desmontar.--------------------------------------------------------------- 

2. Na sua intervenção o Vereador disse, ainda, que os brinquedos foram 

comprados à Santa Casa da Misericórdia das Velas, única instituição que não foi 

apoiada pela Câmara Municipal.------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA: De seguida foi apresentado o seguinte, conforme “ordem do dia” 

comunicada aos Vereadores por ofícios nºs 4558 a 4561, em data de 28 de 

Dezembro do ano findo:------------------------------------------------------------------------------

- I – ACTAS:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Acta da reunião ordinária de 20/12/2010:--------------------------------------------------- 

-------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 maioria, com a abstenção do Vereador António Manuel da Silveira 

Azevedo, eleito pelo Partido Social Democrata, o qual não esteve presente na 

referida reunião.---------------------------------------------------------------------------------------- 

II – ORÇAMENTO:------------------------------------------------------------------------------------

- 
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-------Pelo senhor Presidente foram apresentados os seguintes documentos:--------   

- Resumo Diário da Tesouraria de 27 de Dezembro passado, o qual apresenta 

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

Total de movimentos de tesouraria: € 138.131,15 (cento trinta e oito mil cento 

trinta e um euros e quinze cêntimos); sendo em documentos € 27.538,13 (vinte 

sete mil quinhentos trinta e oito euros e treze cêntimos), de operações 

orçamentais € 91.949,04 (noventa e um mil novecentos quarenta e nove euros e 

quatro cêntimos) e de operações não orçamentais € 18.643,98 (dezoito mil 

seiscentos quarenta e três euros e noventa e oito cêntimos), documento que se 

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

- Lista contendo o registo de ordens de pagamento em datas de 13 de 

Dezembro de 2010 a 28 de Dezembro de 2010: nºs 2589 a 2691 (Operações 

Orçamentais), as quais totalizam a importância de € 439.156,24 (quatrocentos 

trinta e nove mil cento cinquenta e seis euros e vinte e quatro cêntimos), 

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

- Lista contendo o registo de ordens de pagamento em data de 28 de 

Dezembro de 2010: nºs 202 a 219 (Operações de Tesouraria), as quais totalizam 

a importância de € 10.001,00 (dez mil e um euros), 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, no período de 1 de Janeiro a 28 de Dezembro, 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 28 de Dezembro, 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 28 de Dezembro, documento que se anexa a esta acta 
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e dela faz parte integrante.--------------------------------------------------------------------------

- - Lista contendo a dívida por entidade credora para 2010, a qual totaliza a 

importância de € 1.542.990,48 (um milhão quinhentos quarenta e dois mil 

novecentos noventa euros e quarenta 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 27 de 

Dezembro de 2010, verificando-se que totaliza a quantia de € 27.538,13 (vinte 

sete mil quinhentos trinta e oito euros e treze cêntimos), documento que se anexa 

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

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

- Ofício datado de 13 de Dezembro passado, do Pároco da Sé e Vigário Geral da 

Diocese de Angra, apresentado o orçamento para a colocação de um sino que, na 

Sé Catedral dos Açores, representará este Município.-------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou, por unanimidade, decidir em futura reunião após a 

verificação de cabimento orçamental.------------------------------------------------------------ 

- Ofício datado de 27 de Dezembro passado, de Eleutério Porfírio da Silveira 

Soares, solicitando a reapreciação sobre a localização de uma parcela de terreno 

na zona de S. Pedro, indicada na peça desenhada que anexa, a qual, de acordo 

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

Loteamentos, se encontra dentro dos espaços agrícolas de uso arável.--------------- 

-------A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar informação à Secretaria 

Regional do Ambiente, a fim de dar uma resposta fundamentada ao interessado.--  

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

Regulamento:------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------Pela Assistente Técnica, Paula Alexandra Blayer Soares Marques, foi 

apresentada a seguinte informação:-------------------------------------------------------------- 

“Venho por este meio informar V. Exa. que, não tendo havido reclamações, e 
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tendo decorrido o prazo para o efeito, relativamente ao Projecto de Regulamento 

Municipal de Remoção de Veículos Automóveis, o mesmo poderá ser presente a 

reunião do Executivo para aprovação”.---------------------------------------------------------- 

-------Verificando-se que, em sede de apreciação pública, não foram apresentadas 

reclamações nem sugestões, a Câmara deliberou por unanimidade proceder à sua 

publicitação como regulamento nos termos legais.-------------------------------------- 

V – REQUERIMENTOS:----------------------------------------------------------------------------- 

- de António Amaral da Cunha, residente na freguesia da Ribeira Seca, solicitando 

certidão comprovativa que o prédio urbano, sito no caminho Novo, freguesia da 

Urzelina, constituído por casa de rés do chão servindo de moinho de vento, 

inscrito na Matriz Predial com o nº 395 e descrito na Conservatória do Registo 

Predial das Velas sob o nº 336/19891220, confrontando de Norte com estrada, e 

de Sul, Nascente e Poente com João Matias Dutra Soares, 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.------------------------------------------------------------------ 

-------A Câmara deliberou por unanimidade deferir o solicitado, emitindo-se a 

certidão comprovativa do requerido.-------------------------------------------------------------- 

VI- 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, republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro:----------------------- 

- Protocolo de Cooperação entre o Município das Velas e o Agrupamento 1325 

Santa Bárbara – Manadas - Corpo Nacional de Escutas, celebrado no seguimento 

da deliberação tomada por esta Câmara Municipal em reunião de 03 de Agosto de 

2010.------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
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-------Antes da apreciação deste pedido o vereador António Azevedo retirou-se da 

sala por ser dirigente deste agrupamento.------------------------------------------------------ 

-------A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o presente protocolo.------------- 

-------Após esta deliberação o vereador António Azevedo regressou à sala.----------- 

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

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

encerrada a reunião, eram onze horas e vinte minutos.------------------------------------- 

 

O Presidente, 

 

 

A Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, 

 


