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A C T A Nº 1/10

Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal das Velas, realizada no dia 04 de
Janeiro do ano 2010:----------------------------------------------------------------------------------------Aos quatro dias do mês de Janeiro 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
António Manuel da Silveira Azevedo.-------------------------------------------------------------------Não compareceu a esta reunião o Vereador 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:--------------------------------------------------------------------------------------- Plano Inicial de Prevenção de Riscos de Gestão, de Corrupção e Infracções
Conexas do Município das Velas.------------------------------------------------------------------------A Câmara, procedendo à votação, deliberou, por unanimidade, aprovar a
admissão do referido ponto.------------------------------------------------------------------------------De seguida foi apresentado o seguinte, conforme “ordem do dia” comunicada
aos Vereadores por ofícios nºs 3312 a 3315, em data de 28 de Dezembro do ano
findo:------------------------------------------------------------------------------------------------------- I – ACTAS:------------------------------------------------------------------------------------------- Acta da reunião ordinária de 21/12/2009:---------------------------------------------------------Submetida a aprovação, cuja leitura foi dispensada uma vez que a mesma foi
distribuída, com antecedência, pelos membros do Executivo, foi a mesma
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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:-------------------------------------------------------------------------------------------Pelo senhor Presidente foram apresentados os seguintes documentos:------ Resumo Diário da Tesouraria de 23 de Dezembro passado, o qual apresenta
os seguintes saldos:---------------------------------------------------------------------------------Total de movimentos de tesouraria: € 395.110,34 (trezentos noventa e cinco mil
cento e dez euros e trinta e quatro cêntimos); sendo em documentos € 86.608,83
(oitenta e seis mil seiscentos e oito euros e oitenta e três cêntimos), de operações
orçamentais € 288.489,34 (duzentos oitenta e oito mil quatrocentos oitenta e nove
euros e trinta e quatro cêntimos) e de operações não orçamentais € 20.012,17
(vinte mil e doze euros e dezassete cêntimos), documento que se anexa a esta
acta e dela faz parte integrante.------------------------------------------------------------------- Lista contendo a posição actual do orçamento da receita do ano 2009, 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 2009, no
período de 1 de Janeiro a 28 de Dezembro, documento que se anexa a esta acta
e dela faz parte integrante.--------------------------------------------------------------------------- Balancete das Grandes Opções do Plano para o ano de 2009, no período de
1 de Janeiro a 28 de Dezembro, documento que se anexa a esta acta e dela faz
parte integrante.----------------------------------------------------------------------------------------- Lista contendo o registo de ordens de pagamento em datas de 16 a 28 de
Dezembro de 2009: nºs 1370 a 1502 (Operações Orçamentais), as quais totalizam
a importância de € 629.890,35 (seiscentos vinte e nove mil oitocentos noventa
euros e trinta e cinco cêntimos), documento que se anexa a esta acta e dela faz

3

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

Contribuinte n.º 512075506

parte integrante.----------------------------------------------------------------------------------------- Lista contendo o registo de ordens de pagamento em data de 17 de
Dezembro de 2009: nºs 312 a 346 (Operações de Tesouraria), as quais totalizam
a importância de € 2.671,20 (dois mil seiscentos setenta e um euros e vinte
cêntimos), documento que se anexa a esta acta e dela faz parte integrante..-------III – INFORMAÇÕES:-------------------------------------------------------------------------------- Abate de equipamento:----------------------------------------------------------------------------------Pelo senhor Presidente foi apresentada informação para abate do seguinte
equipamento: 1 fotocopiadora (código 1905); 3 televisores (códigos 1844, 1878 e
1868) e 2 vídeos (códigos 1845 e 1842). Encontram-se anexas fichas de cadastro.
-------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. --------------------------------------- Orçamento e gestão das despesas com pessoal:---------------------------------------------Pela Chefe de Divisão Administrativa e Financeira foi prestada a seguinte
informação:----------------------------------------------------------------------------------------------- “Nos termos previstos no artº 5º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de Setembro,
que adapta à Administração Autárquica a Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro
(Regime de Vinculação, Carreiras e Remunerações (LVCR), compete ao órgão
executivo decidir sobre o montante máximo de cada um dos seguintes encargos:-a) Recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho
previstos, e não ocupados, nos mapas de pessoal aprovados;---------------------------b) Alterações do posicionamento remuneratório na categoria dos trabalhadores
que se mantenham em exercício de funções. Nos termos do artº 7º do referido
Decreto-Lei o órgão executivo, tendo em consideração as verbas orçamentais a
suportar o tipo destes encargos, delibera sobre os encargos a suportar
decorrentes de alterações do posicionamento remuneratório na categoria dos
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trabalhadores. A deliberação deverá fixar, fundamentadamente, aquando da
elaboração do orçamento, o montante máximo, com as desagregações
necessárias, dos encargos que o órgão se propõe executar, bem como o universo
das carreiras e categorias onde as alterações do posicionamento remuneratório na
categoria podem ter lugar. As alterações podem não ter lugar em todas as
carreiras, ou em todas as categorias de uma mesma carreira, ou ainda
relativamente a todos os trabalhadores integrados em determinada carreira, ou
titulares de determinada categoria. A decisão é tornada pública pelo órgão
executivo, através de afixação em local adequado das suas instalações e de
publicação no respectivo sítio na internet.------------------------------------------------------c) Atribuição de prémios de desempenho dos trabalhadores do órgão ou serviço”.-------A Câmara decidiu que no corrente ano não haverá dotação para os encargos
referidos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------IV- 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:----------------------------------------------------------------------------------------------- -------Pelo senhor Presidente foi apresentado o Plano Inicial de Prevenção de
Riscos de Gestão, de Corrupção e Infracções Conexas do Município das
Velas, elaborado em cumprimento da Recomendação nº 1/2009, de 1 de Julho de
2009, do Conselho de Prevenção da Corrupção, documento que aqui se dá por
integralmente reproduzido para os devidos e legais efeitos e fica arquivado em
pasta anexa a esta acta.------------------------------------------------------------------------------------A Câmara aprovou o presente documento e deliberou remeter cópia ao
Conselho de Prevenção da Corrupção, bem como aos Chefes de Divisão e
Coordenadores Técnicos do Município.----------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata
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executoriedade.---------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO:------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo outros assuntos a tratar o senhor Presidente declarou
encerrada a reunião, eram onze horas e quarenta minutos.-------------------------------

O Presidente,

A Chefe de Divisão Administrativa e Financeira,

