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A C T A Nº 11/11

Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal das Velas, realizada no dia 02 de
Maio do ano 2011:-------------------------------------------------------------------------------------------Aos dois dias do mês de Maio do ano dois mil e onze, no Edifício dos Paços
do Município, reuniu-se 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, Amaro Filipe Tavares Azevedo e Ana
Paula Ferreira Tavares Bettencourt.--------------------------------------------------------------------Não compareceu a esta reunião o vereador António Manuel da Silveira
Azevedo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade considerar justificada a falta do
vereador António Manuel da Silveira Azevedo à reunião de hoje o qual, por
motivos profissionais, se encontra ausente em Fez, Marrocos.---------------------------------Pelas dez horas e trinta 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:----------------------------------------------------------------------------------- Ofício nº 67, da Directora do Museu Francisco de Lacerda, solicitando o
transporte da exposição “Janelas para o passado”;------------------------------------------ Mail recebido de Pedro Pereira informando da visita estatutária do Governo
Regional dos Açores e solicitando a colaboração desta Autarquia com
transportes;----------------------------------------------------------------------------------------------
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- Mail recebido da Directora do Museu Francisco de Lacerda informando que as
escolas, no dia 4 de Maio corrente, precisam de transporte para as crianças para
“a hora do conto”;-------------------------------------------------------------------------------------- Ofício nº 511 da Presidente da Associação para Apoio à Criança com
Necessidades Educativas Especiais do Concelho de Velas, solicitando a pintura
das instalações, interior e exterior, onde funciona a Instituição;--------------------------- Ofício nº 287 do Presidente da Direcção da ADELIAÇOR – Associação Para O
Desenvolvimento Local de Ilhas dos Açores informando da comparticipação desta
Autarquia no “Festival do Queijo”;----------------------------------------------------------------- Informação nº 282 do funcionário Isidro Francisco Bettencourt sobre a
sinalização em stock;--------------------------------------------------------------------------------- Requerimento apresentado por José Maria Gonçalves Novais para emissão de
certidão comprovativa de não viabilidade de construção em prédio rústico, sito no
Espigão, Norte Grande;------------------------------------------------------------------------------ Requerimento apresentado por Maria Filomena Azevedo Batista para emissão de
certidão comprovativa de não viabilidade de construção em vários prédios
rústicos, sitos em Rosais;---------------------------------------------------------------------------- Projecto de arquitectura de construção de moradia, no lugar do Carregadouro,
apresentado por Alexandra Marilena Viegas Alvernaz;-------------------------------------- Projecto de arquitectura de construção de moradia, no lugar da Ribeira do Nabo,
apresentado por Paulo Jorge Alves Flores;----------------------------------------------------- Informação do fiscal Municipal sobre projecto de construção de garagem, no
lugar da Queimada, apresentado por João Victor Dutra Silva, residente na
Queimada.-----------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara, reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre estes
assuntos, deliberou, por unanimidade, aprovar a sua admissão.-------------------------
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ORDEM DO DIA: De seguida foi apresentado o seguinte, conforme “ordem do dia”
comunicada aos Vereadores por ofícios nºs 1405 a 1408, em data de 27 de Abril
passado:------------------------------------------------------------------------------------------------I – ACTAS:---------------------------------------------------------------------------------------------- Acta da reunião ordinária de 18/04/2011:---------------------------------------------------------Foi lida e aprovada por unanimidade a acta da reunião ordinária de dezoito
de Abril passado.-------------------------------------------------------------------------------------II – ORÇAMENTO:------------------------------------------------------------------------------------------Pelo senhor Presidente foram apresentados os seguintes documentos:-------- Resumo Diário da Tesouraria de 20 de Abril passado, o qual apresenta os
seguintes saldos:-------------------------------------------------------------------------------------Total de movimentos de tesouraria: € 521.758,53 (quinhentos vinte e um mil
setecentos cinquenta e oito euros e cinquenta e três cêntimos); sendo em
documentos € 54.717,11 (cinquenta e quatro mil setecentos e dezassete euros e
onze cêntimos), de operações orçamentais € 448.688,43 (quatrocentos quarenta e
oito mil seiscentos oitenta e oito euros e quarenta e três cêntimos) e de operações
não orçamentais € 18.352,99 (dezoito mil trezentos cinquenta e dois euros e
noventa e nove cêntimos), documento que fica arquivado na pasta de anexos à
acta e dela faz parte integrante.------------------------------------------------------- Lista contendo o registo de ordens de pagamento em datas de 12 de Abril de
2011 a 26 de Abril de 2011: nºs 369 a 427 (Operações Orçamentais), as quais
totalizam a importância de € 138.875,97 (cento trinta e oito mil oitocentos setenta
e cinco euros e noventa e sete cêntimos), documento que fica arquivado na pasta
de anexos à acta e dela faz parte integrante.-------------------------------------------------- Balancete das Grandes Opções do Plano por Objectivos e Programas para
o ano de 2011, no período de 1 de Janeiro a 26 de Abril, documento que fica
arquivado na pasta de anexos à 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 26 de Abril, documento que fica arquivado na pasta de
anexos à 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 26 de Abril, documento que fica arquivado na pasta de
anexos à acta e dela faz parte integrante.------------------------------------------------------- Lista contendo a dívida por entidade credora para 2011, a qual totaliza a
importância de € 1.442.101,12 (um milhão quatrocentos quarenta e dois mil cento
e um euros e doze cêntimos), documento que fica arquivado na pasta de anexos à
acta e dela faz parte integrante.-----------------------------------------------------------------III – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO:---------------------------------------------------------- Proposta subscrita pelo Presidente da Câmara, de ratificação da avaliação
das unidades orgânicas, do seguinte teor:---------------------------------------------------- “Considerando que, o Decreto Regulamentar Nº 18/2009, de 4 de Setembro,
procedeu, à adaptação aos serviços da administração autárquica do SIADAP,
aprovado pela Lei nº 66-B/2007, de 28 de Dezembro;--------------------------------------- Considerando que, nos termos da alínea a), do nº 1, do Artigo 6º, do referido
Decreto Regulamentar, estabelece o subsistema de avaliação do desempenho das
unidades orgânicas dos municípios, SIADAP 1;------------------------------------------ Considerando que, a avaliação do desempenho das unidades orgânicas,
compete, nos termos do Artigo 7º, do Decreto Regulamentar nº 18/2009, de 4 de
Setembro, ao Presidente da Câmara Municipal;----------------------------------------------- Considerando que, de acordo com o estipulado no Artigo 10º, do mencionado
diploma, foram apresentados os Relatórios do desempenho, da Divisão
Administrativa e Financeira e da Divisão de Cultura, Turismo, Acção Social (que se
anexam);----------------------------------------------------------------------------------------------
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- Considerando que, a avaliação do desempenho das unidades orgânicas é
expressa qualitativamente, conforme o disposto no Artigo 11º do Decreto
Regulamentar nº 18/2009, de 4 de Setembro;------------------------------------------------- Considerando que, compete à Câmara Municipal ratificar a avaliação das
unidades orgânicas, de acordo com o disposto no nº 3, do Artigo 12º, do Decreto
Regulamentar Nº 18/2009, de 4 de Setembro;------------------------------------------------- Proponho, que seja ratificada a avaliação do desempenho da Divisão
Administrativa e Financeira e da Divisão de Cultura, Turismo, Acção Social, tendo
a ambas sido atribuída a classificação de desempenho satisfatório.---------------------------A Câmara deliberou, por maioria, ratificar a avaliação do desempenho da
Divisão Administrativa e Financeira e da Divisão de Cultura, Turismo, Acção
Social, com os votos favoráveis dos eleitos pelo Partido Socialista e a abstenção
da vereadora Maria Isabel Góis Teixeira, eleita pelo Partido Social Democrata.----IV - MAIL:------------------------------------------------------------------------------------------------ Mail recebido a 26 de Abril passado, do administrador delegado da Associação
de Municípios da Região Autónoma dos Açores, remetendo proposta de
estabelecimento de quotização extraordinária para o ano de 2011, a ser analisada
na reunião ordinária de Assembleia Intermunicipal no dia 28 de Abril de 2011, de
que a Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------------------------V - OFÍCIOS:-------------------------------------------------------------------------------------------- Ofício sem número, datado de 18 de Abril passado, da senhora Fátima Teixeira
Viegas agradecendo os serviços prestados, em mão de obra referente à
“Exposição Particular da Baleia”, de que a Câmara tomou conhecimento.------------- Ofício nº 33, datado de 14 de Abril passado, do Presidente da Freguesia de
Velas remetendo, na sequência da deliberação tomada por esta Câmara Municipal
em reunião de 4 de Abril passado de delegação de competências nesta Junta de
Freguesia, da gestão e conservação do Parque de Campismo das Velas, cópia
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das actas das reuniões da Junta de Freguesia e da Assembleia de Freguesia,
verificando-se que não foi aceite a referida delegação de competências. ------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou proceder à abertura de concurso público, apenas
extensivo às entidades sem fins lucrativos, para a exploração do Parque de
Campismo das Velas; Que as cláusulas do referido procedimento deverão ser
presentes a reunião do Executivo para aprovação.-------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade.---------------------------------------------------------------------------------------- Ofício nº 36, datado de 15 de Abril passado, do Presidente da Freguesia de
Velas remetendo cópia das actas das reuniões da Junta de Freguesia e da
Assembleia de Freguesia, verificando-se ter sido deliberado, após auscultação da
população da freguesia, recomendar à Câmara Municipal das Velas que procure
junto do Governo Regional dos Açores condições para que a implantação do
Parque de Combustíveis seja possível junto ao Porto Comercial das Velas, e não
na zona de Entre Morros, de que a Câmara tomou conhecimento.---------------------VI - REQUERIMENTOS:----------------------------------------------------------------------------Alvará de loteamento – garantia bancária:-------------------------------------------------- de Maria Adelaide Pacheco, residente na Estrada Regional, nº 72, Manadas,
solicitando que a garantia bancária nº 11559, referente a obras de urbanização do
alvará de loteamento nº 7/2004, seja reduzida nos termos da al. b) do nº 4, do artº
54º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei nº
26/2010, de 30 de Março.---------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou que o fiscal municipal verifique o que foi efectuado com
relação à garantia prestada e apresente um valor estimativo para a substituição da
referida garantia.---------------------------------------------------------------------------------------
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-------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade.---------------------------------------------------------------------------------------VII – BOLSAS DE ESTUDO:----------------------------------------------------------------------- Acta da Comissão de Análise de Bolsas de Estudo, da reunião realizada no
dia 15 de Abril, relativa a renovação de bolsas de estudo e atribuição de novas
bolsas, acompanhada de mapas contendo a renovação de bolsas e novas bolsas
2011, documentos estes que ficam arquivados na Secção de Contabilidade,
dando-se aqui por inteiramente transcritos para os devidos e legais efeitos.----------------Verificando-se que foram excluídos os candidatos Liliana Constantino Dias,
Cátia Filipa Vieira da Cunha, Tiago Manuel Vieira da Cunha, Andreia Maria de
Sousa Melo, Ana Sofia Soares Maciel, Anabela Amarante Silva, Nuno Miguel
Alves de Almeida, Paulo José Soares Bettencourt, Dário Aníbal Azevedo Gambão
e Rui Duarte Brasil Marques e que não foi efectuada a audiência prévia aos
mesmos a Câmara delibera proceder à sua audiência, nos termos dos artºs 100º e
101º do Código do Procedimento Administrativo, para que informem por escrito o
que se lhes aprouver no prazo de 10 dias úteis a contar da data da notificação
desta deliberação, devendo remeter-se-lhes cópias destes documentos, audiência
esta a realizar pelo Chefe de Divisão de Apoio ao Munícipe.------------------------------------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 Maria Isabel Góis Teixeira, eleita pelo Partido Social
Democrata.---------------------------------------------------------------------------------------------VIII - INFORMAÇÕES:------------------------------------------------------------------------------- Informação nº 57, da assistente técnica Paula Alexandra Blayer Soares
Marques, sobre a publicitação do projecto de regulamento e tabela de taxas e
licenças municipais do seguinte teor, acompanhada de mail recebido da
Imprensa Nacional Casa da Moeda:--------------------------------------------------------------
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“Venho informar V. Exa. que o «Projecto de Regulamento e Tabela de Taxas e
Licenças Municipais» enviado para publicação foi rejeitado, conforme mail anexo,
pelo que deixo à consideração superior a alteração, ou não, do documento original
aprovado pela Assembleia Municipal”.-------------------------------------------------------A Câmara deliberou que a referida funcionária proceda às alterações
indicadas pela Imprensa Nacional Casa da Moeda com vista à publicitação do
Projecto de Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças Municipais.-------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade.---------------------------------------------------------------------------------------IX- 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:----------------------- Ofício nº 67, datado de 27 de Abril passado, da Directora do Museu Francisco
de Lacerda, Calheta, solicitando o transporte da exposição “Janelas para o
Passado”, para montagem no dia 6 de Maio corrente.---------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade, deferir o solicitado.-------------------------------------------------------------- Mail, datado de 26 de Abril passado, de Pedro Pereira, informando da visita
estatutária do Governo Regional dos Açores, de 23 a 25 de Maio corrente, e
solicitando a colaboração desta Autarquia com transportes.-------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade, deferir o solicitado.-------------------------------------------------------------- Mail, datado de 27 de Abril passado, da Directora do Museu Francisco de
Lacerda, Calheta, informando que as escolas de S. Amaro e Beira precisam de
transporte para as crianças, para “a hora do conto”, no dia 4 de Maio corrente.-----------A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade, deferir o solicitado.--------------------------------------------------------------
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- Ofício nº 511, datado de 11 de Abril passado, da Presidente da Associação para
Apoio à Criança com Necessidades Educativas Especiais do Concelho de Velas,
solicitando a pintura das instalações, interior e exterior, onde funciona a
Instituição.-----------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar um orçamento dos custos
para o Município.--------------------------------------------------------------------------------------- Ofício nº 287, datado de 28 de Abril, do Presidente da Direcção da ADELIAÇOR
– Associação Para O Desenvolvimento Local de Ilhas dos Açores informando, na
sequência da deliberação tomada por esta Câmara Municipal em reunião de 18 de
Abril passado, que a comparticipação desta Autarquia no “Festival do Queijo” será
de quatro mil e setenta euros e oitenta cêntimos (€ 4.070,80).---------------------------A Câmara deliberou informar que não é possível apoiar este evento devido a
indisponibilidade orçamental.-----------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por maioria, com os votos favoráveis dos
eleitos pelo Partido Socialista, senhores Amaro Filipe Tavares Azevedo e Ana
Paula Ferreira Tavares Bettencourt e da vereadora eleita pelo partido Social
Democrata, senhora Maria Isabel Góis Teixeira e com a abstenção do Presidente
da Câmara, em virtude de a sua vida privada estar relacionada com o fabrico e a
comercialização de queijo.-------------------------------------------------------------------------- Informação nº 282 do funcionário Isidro Francisco Bettencourt, prestada no
seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal em reunião de 18
de Abril passado, verificando-se a existência da seguinte sinalização em stock:----Tipo de Sinal

Quantidade

Stop

13

Placa adicional cargas e descargas

1

Proibição de virar à direita – C11A

1
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Cedência de passagem – B1

6

Estacionamento autorizado – H1A

2

Sentido proibido – C1

5

Aproximação de rotunda – B7

4

Sentido obrigatório – D1E

1

Rotunda – D4

4

Sentidos obrigatórios possíveis - D2B

5

Via pública sem saída – H4

5

- Requerimento apresentado por José Maria Gonçalves Novais, residente na
Canada da Igreja, freguesia do Norte Grande, solicitando emissão de certidão
comprovativa da não viabilidade de construção no seguinte prédio rústico: Espigão
– prédio inscrito na Repartição de Finanças de Velas sob o artº nº 1650 da
freguesia de Norte Grande, e na Conservatória do Registo Predial de Velas sob o
nº 01868/160104, constituído por pasto, com a área de 5808m2. Encontra-se
anexa informação da Comissão de Apoio à Unidade Orgânica de Urbanismo,
Fiscalização, Taxas e Licenças.-------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade, e em minuta para imediata
executoriedade, deferir o solicitado.-------------------------------------------------------------- Requerimento apresentado por Maria Filomena Azevedo Batista, residente no
Caminho de Cima nº 60, freguesia dos Rosais, solicitando emissão de certidão
comprovativa da não viabilidade de construção nos seguintes prédios rústicos:
Matinhas - prédio inscrito na Repartição de Finanças de Velas sob o artº nº 5853
da freguesia dos Rosais, constituído por mato, com a área de 1936m2; Loural prédio inscrito na Repartição de Finanças de Velas sob o artº nº 5629 da freguesia
dos Rosais, constituído por mato, com a área de 2420m2; Rio - prédio inscrito na
Repartição de Finanças de Velas sob o artº nº 2062 da freguesia dos Rosais,
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constituído por pasto, com a área de 6292m2; Serrado - prédio inscrito na
Repartição de Finanças de Velas sob o artº nº 5081 da freguesia dos Rosais,
constituído por terra, com a área de 484m2 e Serrado - prédio inscrito na
Repartição de Finanças de Velas sob o artº nº 5082 da freguesia dos Rosais,
constituído por pasto, com a área de 726m2. Encontra-se anexa informação da
Comissão de Apoio à Unidade Orgânica de Urbanismo, Fiscalização, Taxas e
Licenças.-------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade, e em minuta para imediata
executoriedade, deferir o solicitado.-------------------------------------------------------------- Projecto de arquitectura de construção de moradia, no lugar do Carregadouro,
apresentado por Alexandra Marilena Viegas Alvernaz, residente na Avenida do
Livramento, nº 58, Velas. Encontra-se anexa informação da Comissão de Apoio à
Unidade Orgânica de Urbanismo, Fiscalização, Taxas e Licenças.----------------------------A Câmara deliberou aprovar o projecto de arquitectura e informar que a telha
deverá ser de cor vermelha; Deve a requerente apresentar, no prazo de cento e
oitenta dias, as especialidades indicadas na referida informação, a saber:
estabilidade, rede eléctrica, rede de águas e esgotos e de águas pluviais, rede de
gás, ITED (infraestruturas de telecomunicações em edifícios), projecto de
comportamento térmico e respectiva certificação, ficha de segurança contra
incêndios, plano de segurança e saúde em projecto.----------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade.---------------------------------------------------------------------------------------- Projectos de arquitectura e de especialidades, de construção de moradia no
lugar da Ribeira do Nabo, apresentado por Paulo Jorge Alves Flores, residente na
fajã de S. Amaro. Encontra-se anexa informação da Comissão de Apoio à Unidade
Orgânica de Urbanismo, Fiscalização, Taxas e Licenças.----------------------
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-------A Câmara deliberou aprovar os projectos apresentados, informando o
requerente de que a telha deve ser de cor tradicional e que, relativamente à
pintura exterior, se esta for de outra cor que não a branca deverá solicitar o
parecer desta Câmara Municipal; Deve o requerente apresentar, no prazo de
cento e oitenta dias, as especialidades em falta, indicadas na referida informação,
a saber: estabilidade, ITED (infraestruturas de telecomunicações em edifícios),
projecto de comportamento térmico e respectiva certificação.-----------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade.---------------------------------------------------------------------------------------- Informação nº 24, apresentada pelo Fiscal Municipal, no seguimento da
deliberação tomada por esta Câmara Municipal em reunião de 18 de Abril
passado, sobre o arquivamento do projecto de construção de garagem, no lugar
da Queimada, apresentado por João Victor Dutra Silva, residente na Queimada,
do seguinte teor: “Venho por este meio informar, que na qualidade de Fiscal
Municipal, e por deliberação tomada em reunião de 18/04/2011 me desloquei até
ao lugar da Queimada, freguesia de Santo Amaro, junto à moradia do Sr. João
Victor Dutra da Silva, tendo verificado que está a ser construído um Anexo
(Garagem em fase de conclusão faltando o revestimento exterior e pintura) junto à
sua moradia, o qual de momento não se encontra devidamente licenciado. Junto
se anexa fotografia do anexo”.---------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou informar o requerente da ilegalidade da construção
devendo o mesmo proceder à sua demolição.-------------------------------------------------------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 doze horas e trinta e cinco minutos.--------------------------
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O Presidente,

A Chefe da Divisão de Administração Geral,

