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A C T A Nº 4/10

Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal das Velas, realizada no dia 17 de
Fevereiro do ano 2010:--------------------------------------------------------------------------------------Aos dezassete dias do mês de Fevereiro 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, António Manuel da Silveira Azevedo e Amaro Filipe Tavares Azevedo.-------Sendo esta reunião pública verificou-se não se encontrar público na Sala.-----------Pelas dez horas e dez 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, os
seguintes assuntos:------------------------------------------------------------------------------------ Contrato de empréstimo a curto prazo, a celebrar com a Caixa Geral de
Depósitos;------------------------------------------------------------------------------------------------- Proposta de deliberação para constituição da Comissão Concelhia de Trânsito.-------A Câmara, procedendo à votação, deliberou, por unanimidade, aprovar a
admissão dos referidos pontos.---------------------------------------------------------------------------De seguida foi apresentado o seguinte, conforme “ordem do dia”
comunicada aos Vereadores por ofícios nºs 729 a 732 e publicitada por edital nº
728, tudo em data de 10 de Fevereiro corrente:------------------------------------------------- I – ACTAS:------------------------------------------------------------------------------------------ Acta da reunião ordinária de 01/02/2010:---------------------------------------------------------Submetida a aprovação, cuja leitura foi dispensada uma vez que a mesma foi
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distribuída, com antecedência, pelos membros do Executivo, foi a mesma
aprovada por maioria, com a abstenção da Vereadora Maria Isabel Góis Teixeira,
que não esteve presente na referida reunião.-------------------------------------------------II – ORÇAMENTO:-------------------------------------------------------------------------------------------Pelo Presidente da Câmara foram apresentados os seguintes documentos:-- Segunda alteração ao orçamento e segunda alteração às grandes opções
do plano, para o corrente ano económico, acompanhadas dos documentos que
deram origem às mesmas, verificando-se, no PPI tanto em reforço como em
anulação, a quantia de doze mil quatrocentos vinte sete euros (€ 12.427,00); no
orçamento tanto em reforço como em anulação, a quantia de treze mil setecentos
vinte e sete euros (€ 13.727,00), sendo em correntes a quantia de mil e trezentos
euros (€ 1.300,00) e em capital a quantia de doze mil quatrocentos vinte sete
euros (€ 12.427,00).-----------------------------------------------------------------------------------------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 dos Vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata, Maria Isabel
Góis Teixeira e António Manuel da Silveira Azevedo, por não concordarem com o
reforço da verba de mil e trezentos euros destinada a contrato de arrendamento.--------Estes documentos, que aqui se dão por integralmente reproduzidos, ficam
arquivados na Secção de Contabilidade.-------------------------------------------------------- - Resumo Diário da Tesouraria de 09 de Fevereiro corrente, o qual apresenta
os seguintes saldos:---------------------------------------------------------------------------------Total de movimentos de tesouraria: € 341.926,96 (trezentos quarenta e um mil
novecentos vinte seis euros e noventa e seis cêntimos); sendo em documentos €
85.227,97 (oitenta e cinco mil duzentos vinte e sete euros e noventa e sete
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cêntimos), de operações orçamentais € 255.100,86 (duzentos cinquenta e cinco
mil e cem euros e oitenta e seis cêntimos) e de operações não orçamentais €
1.598,13 (mil quinhentos noventa e oito euros e treze 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 10 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 2010, em
data de 01 de Janeiro a 10 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 de 2010, em data de 01 de Janeiro a 10 de Fevereiro, 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 10 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 25 de Janeiro
a 08 de Fevereiro de 2010: nºs 49 a 82 (Operações Orçamentais), as quais
totalizam a importância de € 76.468,64 (setenta e seis mil quatrocentos sessenta e
oito euros e sessenta 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 1 de Fevereiro
de 2010: nºs 8 a 19 (Operações de Tesouraria), as quais totalizam a importância
de € 11.769,76 (onze mil setecentos sessenta e nove euros e setenta e seis
cêntimos), documento que se anexa a esta acta e dela faz parte integrante.--------III – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:----------------------------------------------------------
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- Arrendamento de imóvel:-------------------------------------------------------------------------------Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a seguinte proposta:---------------“Considerando que o Edifício dos Paços do Concelho das Velas já não tem
espaço para que todas as Secções e Serviços inerentes ao Município funcionem
no mesmo;------------------------------------------------------------------------------------------------ Considerando que existe a necessidade de concentrar a Divisão da Cultura o
mais próximo possível do Edifício dos Paços do Concelho;-------------------------------- Considerando que existe uma fracção de um edifício junto aos Paços do
Concelho para aluguer, o que nos facilitará o acesso ao mesmo.-----------------------Proponho que seja celebrado contrato de arrendamento com o Sr João Manuel de
Oliveira Melo, pelo custo mensal de 420€, sendo o seu início no dia 1 de Março do
corrente ano de 2010”.--------------------------------------------------------------------------------------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 dos eleitos pelo Partido Social Democrata, Maria Isabel
Góis Teixeira e António Manuel da Silveira Azevedo, pelo facto das actuais
dificuldades financeiras desta Autarquia e a presente despesa vir agravar a
situação.--------------------------------------------------------------------------------------------------IV – CONTRATO:--------------------------------------------------------------------------------------- Minuta de contrato de arrendamento de imóvel destinado à Divisão da
Cultura, Turismo, Desporto e Acção Social, que se dá aqui por integralmente
reproduzido para os devidos e legais efeitos, ficando anexo à pasta de arquivo
desta acta, a celebrar entre João Manuel de Oliveira Melo e o Município das
Velas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara aprovou a presente minuta de contrato, o qual terá início em um
de Março do corrente ano.---------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por maioria, e em minuta para imediata
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executoriedade, com os votos favoráveis dos eleitos pelo Partido Socialista e o
voto contra dos eleitos pelo Partido Social Democrata, Maria Isabel Góis Teixeira e
António Manuel da Silveira Azevedo, pelo facto das actuais dificuldades
financeiras desta Autarquia e a presente despesa vir agravar a situação.------------V – OFÍCIOS:------------------------------------------------------------------------------------------- Ofício sem número, datado de 14 de Dezembro passado, de João José Manso
Basílio, na qualidade de estagiário, neste Município, na área de teatro e artes
performativas, propondo que esta Autarquia apoie a vinda do técnico de luz e som,
João José Sanches Tourais, para dar formação aos funcionários do Auditório com
funções nesta área. Encontra-se exarada informação da Chefe de Divisão
Administrativa e Financeira e em anexo ficha de cabimento de verba.--------------------A Câmara deferiu o solicitado.---------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade.---------------------------------------------------------------------------------------- Ofício nº 218, datado de 4 de Fevereiro corrente, da Vice-Presidente da Escola
Básica e Secundária de Velas, remetendo ofício do Professor Vítor Manuel
Assunção Bernardes referente ao programa eco-escola, solicitando a indicação de
um elemento desta Autarquia para participar no Conselho Eco-Escola.----------------------A Câmara deliberou nomear o Vereador António Manuel da Silveira
Azevedo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------VI - REQUERIMENTOS:----------------------------------------------------------------------------- Destaques:----------------------------------------------------------------------------------------------- dos requerentes Manuel Ilídio Nunes Silveira, residente em Rosais, José
Borges Maciel, residente em Rosais, Maria Soares Freitas, residente em Rosais,
Maria Gorett Freitas Nunes Bettencourt, residente em Rosais, Júlio Manuel Soares
da Silveira, residente em Rosais, João Alberto Soares da Silveira, residente em

6

MUNICÍPIO DAS VELAS
Rua de São João – 9800 - 539 Velas (Açores)
Telefs. (295) 412882 / (295) 412214 / Fax (295) 412351

Contribuinte n.º 512075506

Rosais, Maria Leocádia Nunes da Silveira Sousa, residente nos E.U.A., George
Silveira Sousa e Danne Silveira Sousa, residentes nos E.U.A., e Ilídio Manuel
Nunes Silveira, residente em Rosais, pedido de destaque de uma parcela de
terreno nos termos do requerimento que aqui se dá por integralmente reproduzido,
para os devidos e legais efeitos, e fica cópia arquivada em pasta anexa a esta
acta. Encontra-se anexo o parecer favorável da Comissão de Análise de
Projectos.------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deferiu nos termos solicitados devendo ser emitida a respectiva
certidão.-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.------------------------------------- dos requerentes Francisco Jorge Esteves Machado Meneses, residente na
freguesia de Agualva, Praia da Vitória e José Lizuarte Silva Azevedo, residente na
freguesia da Fonte do Bastardo, Praia da Vitória, pedido de destaque de uma
parcela de terreno, nos termos do requerimento que aqui se dá por integralmente
reproduzido para os devidos e legais efeitos e fica cópia arquivada em pasta
anexa a esta acta. Encontra-se anexo o parecer favorável da Comissão de Análise
de Projectos.-----------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deferiu nos termos solicitados devendo ser emitida a respectiva
certidão.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------Constituição de compropriedade:--------------------------------------------------------------- de José António da Silveira Teixeira, residente nesta Vila, requerendo, nos
termos do artº 54º, nº 1 da Lei nº 91/95, de 2 de Setembro, na redacção do
Decreto-Lei nº 64/2003, de 23 de Agosto, parecer relativamente à possibilidade de
vir a ser constituída compropriedade sobre o prédio rústico da freguesia de S.
Amaro, descrito na Conservatória do Registo Predial das Velas sob o artº nº 2025,
com a área de 944,00m2, pertencente a herdeiros de António Teixeira de Sousa,
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que por via de negócio jurídico ficará em comum, sem determinação de parte ou
direito, a pertencer a Cilisia Maria da Silveira Teixeira Martins do Vale, a Gustavo
António da Silveira Teixeira, a Maria Olímpia da Silveira Teixeira, a Ivone Maria da
Silveira Teixeira, a Marlene Maria da Silveira Teixeira Leandro, a José António da
Silveira Teixeira, a Hugo Filipe Teixeira Pais e a Ana Raquel Teixeira Pais.
Encontram-se anexos ao requerimento planta de localização, certidão da
Conservatória do Registo Predial, procurações e o parecer favorável da Comissão
de Análise de Projectos.----------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou dar parecer favorável à constituição de compropriedade
pretendida.------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------- Projecto de Arquitectura:--------------------------------------------------------------------------- de Delfim Manuel Severino Soares, residente nos Casteletes, Urzelina,
aditamento a projecto de construção de moradia no Caminho do Mar, Terreiros.
Encontra-se anexo o parecer favorável da Comissão de Análise de Projectos.------------A Câmara aprovou o projecto de arquitectura devendo o requerente
apresentar, no prazo de seis meses, as especialidades indicadas no referido
parecer.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.------------------------------------Pedido de informação prévia:--------------------------------------------------------------------- de Lúcia Fátima Silveira Sousa Fernandes, pedido de informação prévia de
operação de loteamento urbano, no lugar das Levadas, freguesia de Velas.
Encontra-se anexo o parecer favorável da Comissão de Análise de Projectos.------------A Câmara deliberou dar parecer favorável ao solicitado, devendo a requerente
apresentar projecto de operação de loteamento urbano, instruído de acordo com a
legislação em vigor e subscrito por técnico qualificado para o efeito.- -------Esta
deliberação foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------
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Licenciamento de obra particular:-------------------------------------------------------------- de Bentrans – Carga e Transitários SA, projecto de arquitectura e projectos de
especialidades, de construção de armazéns/escritórios no Parque Industrial das
Levadas, freguesia de Velas. Encontra-se anexo o parecer favorável da Comissão
de Análise de Projectos.------------------------------------------------------------------------------------A Câmara aprovou os projectos apresentados.---------------------------------------- -------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.------------------------------------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:----------------------------------------------------------------------------------------------- Contrato de empréstimo:------------------------------------------------------------------------ - da Caixa Geral de Depósitos Contrato de Empréstimo a curto prazo, até
quatrocentos mil euros, e de harmonia com a deliberação tomada por esta
Câmara Municipal em reunião de um de Fevereiro passado, documento que aqui
se dá por integralmente reproduzido, para os devidos e legais efeitos, e fica cópia
arquivada em pasta anexa a esta acta.----------------------------------------------------------------A Câmara aprovou o presente contrato.---------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade.----------------------------------------------------------------------------------------- Constituição da Comissão Concelhia de Trânsito:-------------------------------------------Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a seguinte proposta:---------------“ Considerando as recentes eleições Autárquicas, com a consequente eleição de
novos elementos para os Órgãos Autárquicos;------------------------------------------------ Considerando a necessidade da Autarquia possuir um Órgão Consultivo no
âmbito da organização do Trânsito a nível Concelhio;--------------------------------------- Proponho à Câmara Municipal das Velas possuir um Órgão no âmbito da
organização do trânsito com a seguinte composição:---------------------------------------
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1 – 1 Vereador a indicar pela Câmara Municipal das Velas que coordenará todo o
Grupo de Trabalho;-----------------------------------------------------------------------------------1 Elemento da Policia de Segurança Pública;-------------------------------------------------2 Elementos da Assembleia Municipal das Velas;-------------------------------------------1 Representante da Associação de Táxis de S.Jorge;--------------------------------------1 Representante da Direcção de Viação, da Secretaria Regional da Ciência,
Tecnologia e Equipamentos;-----------------------------------------------------------------------1 Representante da Escola de Condução Santa Isabel das Velas.--------------------2 – Após a indicação dos elementos referidos no ponto 1, e no prazo máximo de
quinze dias após a respectiva notificação, o Vereador da Câmara Municipal das
Velas, marcará a 1ª reunião da referida Comissão;-----------------------------------------3 – Sempre que a maioria dos elementos da Comissão o entenda, poderão outras
entidades ou pessoas fazer parte das reuniões da Comissão Concelhia de
Trânsito”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara aprovou a presente proposta e deliberou nomear o Vereador
Amaro Filipe Tavares Azevedo.--------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade.---------------------------------------------------------------------------------------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,

