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A C T A Nº 16/10

Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal das Velas, realizada no dia 12 de
Julho do ano 2010:------------------------------------------------------------------------------------------Aos doze dias do mês de Julho 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 Luís Filipe Bettencourt de Oliveira e Amaro Filipe Tavares Azevedo.---------Não compareceram a esta reunião os vereadores Maria Isabel Góis Teixeira
e António Manuel da Silveira Azevedo.----------------------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade considerar justificada a falta da
vereadora Maria Isabel Góis Teixeira à presente reunião, por se encontrar ausente
da Ilha conforme justificação apresentada.-----------------------------------------------------------Pelas dez horas e quinze minutos o senhor Presidente declarou aberta esta
reunião e apresentou o seguinte, conforme “ordem do dia” comunicada aos
vereadores por ofícios nºs 1962 a 1965, em data de 29 de Junho passado:---------I – ACTAS:---------------------------------------------------------------------------------------------- Acta da reunião ordinária de 21/06/2010:---------------------------------------------------------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 unanimidade.------------------------------------------------------------------------II – ORÇAMENTO:------------------------------------------------------------------------------------------Pelo Presidente da Câmara foram apresentados os seguintes documentos:--- Resumo Diário da Tesouraria de 28 de Junho passado, o qual apresenta os
seguintes saldos:-------------------------------------------------------------------------------------Total de movimentos de tesouraria: € 398.890,00 (trezentos noventa e oito mil
oitocentos noventa euros); sendo em documentos € 16.895,90 (dezasseis mil
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oitocentos noventa e cinco euros e noventa cêntimos), de operações orçamentais
€ 350.620,23 (trezentos cinquenta mil seiscentos vinte euros e vinte e três
cêntimos) e de operações não orçamentais € 31.373,87 (trinta e um mil trezentos
setenta e três euros e oitenta e sete 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 29 de Junho, 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 29 de Junho, 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 29 de Junho, 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 29 de Junho, que totaliza a importância de um milhão quinhentos e trinta
mil cento cinquenta e um euros e noventa e nove cêntimos (€ 1.530.151,99),
documento que se anexa a esta acta e dela faz parte integrante.------------------------ Lista contendo o registo de ordens de pagamento em data de 16 de Junho a
28 de Junho de 2010: nºs 637 a 716 (Operações Orçamentais), as quais totalizam
a importância de € 511.764,65 (quinhentos e onze mil setecentos sessenta e
quatro euros e sessenta e cinco cêntimos), documento que se anexa a esta acta e
dela faz parte integrante.---------------------------------------------------------------------------III – OFÍCIOS:------------------------------------------------------------------------------------------ Ofício nº 43, datado de 8 de Abril passado, da Junta Regional dos Açores –
Corpo Nacional de Escutas, solicitando diverso apoio para a realização do III
Rover Regional, que se realizará na Ilha de S. Jorge entre 25 e 31 de Julho
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corrente. Encontra-se exarada informação da Chefe de Divisão Administrativa e
Financeira e em anexo fichas de cabimento de verba.--------------------------------------------A Câmara, considerando o interesse municipal, deliberou apoiar o referido
evento com a oferta de “T-shirts Rover”, na quantia de seiscentos e trinta euros;
medalha comemorativa, na quantia de setecentos euros; apoio com viaturas e
condutores, mão-de-obra; empréstimo e montagem de palco; cedência do
auditório municipal; solicitação à Junta de Freguesia dos Rosais a cedência do
polidesportivo; reforço e ligação/distribuição de água (Ribeira do Nabo);
empréstimo de material para a iluminação da mata. Relativamente aos pedidos de
“cedência dos balneários da Preguiça”, fica condicionada à sua utilização pelos
utentes daquela zona balnear e a “autorização para acampar e fazer fogueiras”
deve ser solicitada ao proprietário (acampar) e comunicada aos Bombeiros (fazer
fogueiras).-----------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade.---------------------------------------------------------------------------------------- Ofício sem número, datado de 29 de Junho passado, do Presidente da
Sociedade Filarmónica Recreio dos Nortes, com sede em Santo António,
solicitando apoio financeiro para obras de manutenção da Sede, nomeadamente
pintura interior e exterior de todo o edifício, cujo orçamento se encontra anexo e
totaliza a quantia de dezasseis mil e duzentos euros. Encontra-se exarada
informação da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira e em anexo ficha de
posição actual do orçamento da despesa na rubrica correspondente.------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um apoio financeiro de
quinhentos euros.-------------------------------------------------------------------------------------- Ofício nº 78, datado de 30 de Junho passado, do Presidente do Conselho de
Administração da empresa municipal VELASFUTURO, EEM, remetendo os
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documentos de prestação de contas, relativas ao ano de 2009, acompanhados da
Certificação Legal das Contas.---------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, apreciar estes documentos na
próxima reunião.--------------------------------------------------------------------------------------- Ofício nº 47, datado de 28 de Junho passado, do Presidente da Junta de
Freguesia de Santa Clara, solicitando o apoio desta Autarquia na deslocação do
carro de bois dos Rosais para estar presente no cortejo etnográfico das festas do
Espírito Santo de Ponta Delgada, que se realiza no dia 10 de Julho. Encontra-se
exarada informação da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira.------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, informar não ser possível o apoio
pretendido uma vez que a data do evento se encontra ultrapassada.------------------- Ofício nº 7, datado de 7 de Junho passado, do representante da comissão de
festas de Nossa Senhora do Rosário, solicitando o apoio financeiro desta
Autarquia para a realização das mesmas, que decorrerão de 13 a 22 de Agosto
próximo. Encontra-se exarada informação da Chefe de Divisão Administrativa e
Financeira e em anexo ficha de cabimento de verba e informação nº 20 do Chefe
de Divisão da Cultura.--------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade conceder um apoio financeiro de
quinhentos euros, após a entrega dos documentos em falta e indicados na referida
informação nº 20, a solicitar pela Divisão da Cultura.----------------------------- Ofício sem número, datado de 23 de Junho passado, de Maria de Lurdes Vieira,
na qualidade de Presidente da Sociedade Lusitânia Clube Recreio Velense,
solicitando o apoio financeiro desta Autarquia para a aquisição de instrumentos
para a banda filarmónica. Encontra-se exarada informação da Chefe de Divisão
Administrativa e Financeira e em anexo ficha de cabimento de verba e informação
nº 21 do Chefe de Divisão da Cultura.-----------------------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade conceder um subsídio de cinco mil
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euros, a pagar em duas prestações, sendo a primeira na data da assinatura de
protocolo de cooperação e a segunda após cumprimento do mesmo,
encarregando a Divisão da Cultura de solicitar os documentos em falta, indicados
na referida informação nº 21, bem como a elaboração do protocolo, que deverá
ser presente a futura reunião.---------------------------------------------------------------------- Ofício sem número, datado de 8 de Junho passado, do Presidente da Direcção
da Sociedade União Urzelinense, solicitando o apoio financeiro desta Autarquia
para o arranjo de alguns instrumentos e a aquisição de outros, de modo que a
filarmónica possa participar nas festividades do Corvo. Encontra-se exarada
informação da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira e em anexo ficha de
cabimento de verba e informação nº 22 do Chefe de Divisão da Cultura.--------------------A Câmara deliberou por unanimidade conceder um subsídio de cinco mil
euros, destinado à aquisição de novos instrumentos, a pagar em duas prestações,
sendo a primeira na data da assinatura de protocolo de cooperação e a segunda
após cumprimento do mesmo, encarregando a Divisão da Cultura de solicitar os
documentos em falta, indicados na referida informação nº 22, bem como a
elaboração do protocolo, que deverá ser presente a futura reunião.--------------------- Ofício sem número, datado de 21 de Junho passado, do Presidente da Direcção
da Tertúlia Tauromáquica Jorgense, solicitando um apoio financeiro de dez mil
euros para fazer face a obras de reparação do tecto e de pintura e manutenção do
edifício da sede. Encontra-se exarada informação da Chefe de Divisão
Administrativa e Financeira e em anexo ficha de posição actual do orçamento da
despesa, balancete das grandes opções do plano por objectivos e programas e
informação nº 23 do Chefe de Divisão da Cultura.--------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade marcar uma reunião com a direcção da
Tertúlia Tauromáquica Jorgense, a fim de se analisar, conjuntamente, o pedido de
apoio financeiro solicitado.--------------------------------------------------------------------------
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-IV – PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO:------------------------------------------------------ Protocolo de cooperação entre o Município das Velas e o Futebol Clube
Urzelinense, celebrado no seguimento da deliberação tomada por esta Câmara
Municipal em reunião de 21 de Junho passado. Encontra-se anexa a informação
nº 18 do Chefe de Divisão da Cultura.-----------------------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o presente protocolo e
encarregar a Divisão da Cultura de solicitar os documentos que se encontram em
falta e indicados na referida informação.-------------------------------------------------------V - REQUERIMENTOS:----------------------------------------------------------------------------Certidões:----------------------------------------------------------------------------------------------- de Manuel Ezequiel Ferreira, residente na Urzelina, solicitando emissão de
certidão comprovativa da não viabilidade de construção no seguinte prédio rústico:
Preza das Cruzes – Ribeira do Nabo, prédio inscrito na Repartição de Finanças de
Velas sob o artº nº 1379 da freguesia de Urzelina, e na Conservatória do Registo
Predial de Velas sob o nº 37/19850806, constituído por mato de faias, com a área
de 8265m2. Encontra-se anexa informação da Comissão de Apoio à Secção de
Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos.-------------------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade, e em minuta para imediata
executoriedade, deferir o solicitado.-------------------------------------------------------------Licenciamento de obras particulares:--------------------------------------------------------- de Manuel Joaquim Soares & Herdeiros, Lda., com sede na Urzelina, projecto de
arquitectura de remodelação e beneficiação de edifício de comércio de
mercearias. Encontra-se anexo o parecer favorável da Comissão de Apoio à
Secção de Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos.----------------------------------------------A Câmara aprovou por unanimidade, e em minuta para imediata
executoriedade, o projecto de arquitectura devendo o requerente apresentar, no
prazo de cento e oitenta dias, as especialidades indicadas na referida informação.-
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- de Paulo Manuel Brasil Silveira, residente na Urzelina, projectos de arquitectura
e de especialidades referentes a remodelação de salão de cabeleireiro, na
Transversal, Urzelina. Encontra-se anexa informação da Comissão de Apoio à
Secção de Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos.----------------------------------------------A Câmara aprovou por unanimidade, e em minuta para imediata
executoriedade, os projectos apresentados.---------------------------------------------------- de António dos Prazeres Matias, residente no Caminho do Porto, Queimada,
projectos de arquitectura e de especialidades referentes a remodelação de loja em
oficina de corte de pedra e construção de dois abrigos para recolha de máquinas.
Encontra-se anexa informação da Comissão de Apoio à Secção de Taxas e
Licenças, Obras e Loteamentos.--------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, e em minuta para imediata
executoriedade, solicitar à Comissão de Apoio à Secção de Taxas e Licenças,
Obras e Loteamentos informação relativa à legislação existente sobre a
localização deste tipo de empreendimento.----------------------------------------------------- de Carlos Alberto Felício Mendes, residente na Rua Dr. João Teixeira, nesta Vila,
projectos de arquitectura e de especialidades referentes a remodelação de
moradia. Encontra-se anexa informação da Comissão de Apoio à Secção de
Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos.-------------------------------------------------------------A Câmara deliberou aprovar, por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade, os projectos apresentados.---------------------------------------------------Obras isentas de licença:-------------------------------------------------------------------------- de Ângelo Freitas da Silva, residente na Canada de S. Amaro, nº 6, freguesia de
S. Amaro, solicitando autorização para substituição de tecto, janelas e portas, da
moradia sita na Canada do Cruzeiro, Urzelina. Encontra-se anexa informação da
Comissão de Apoio à Secção de Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos.-----------------A Câmara deliberou por unanimidade, e em minuta para imediata
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executoriedade, deferir o solicitado.-------------------------------------------------------------Loteamentos:------------------------------------------------------------------------------------------ de Magna Pereira da Silva, de Vasco & Rafael Soc. Agropecuária, Lda. e Paulo
Manuel Brasil da Silveira, todos residentes na freguesia da Urzelina, solicitando a
rectificação do loteamento urbano ao qual foi atribuído o alvará nº 4, que incidiu
sobre o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial das Velas sob o nº
610 e inscrito na Matriz Predial sob o artº 3044, conforme a memória descritiva
anexa ao requerimento. Encontra-se anexa informação da Comissão de Apoio à
Secção de Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos.----------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade, e em minuta para imediata
executoriedade, deferir o pedido nos termos solicitados.----------------------------------Destaque:----------------------------------------------------------------------------------------------- de Jorge Manuel de Matos Francisco, residente em Lisboa e Nascimento de
Matos Francisco, residente no Estoril, 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 anexa informação da Comissão de Apoio à Secção de Taxas e
Licenças, Obras e Loteamentos.------------------------------------------------------------------------A Câmara deferiu nos termos solicitados devendo ser emitida a respectiva
certidão.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade.---------------------------------------------------------------------------------------Propriedade horizontal:---------------------------------------------------------------------------- de António Ávila Machado solicitando a rectificação das permilagens constantes
do pedido de constituição de propriedade horizontal aprovado por esta Câmara
Municipal em reunião de 19 de Abril passado, bem como fazer constar da nova
certidão que “reúne os requisitos para a constituição de propriedade horizontal”.
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Encontra-se anexo o parecer favorável da Comissão de Apoio à Secção de Taxas
e Licenças, Obras e Loteamentos.----------------------------------------------------------------------A Câmara deferiu nos termos requeridos devendo ser emitida a respectiva
certidão.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade.---------------------------------------------------------------------------------------VI – DIVERSOS:--------------------------------------------------------------------------------------- Acta da reunião da comissão de abertura e análise das propostas para a
contratação de um empréstimo de longo prazo, no valor de um milhão setecentos
setenta e cinco mil euros, acompanhada das propostas que deram entrada no
prazo respectivo, de acordo com a deliberação camarária de vinte seis de Maio
passado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar à Assembleia Municipal, nos
termos da al. d), nº 2 do artº 53º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na
redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e nº 6 do artº 38º da Lei nº 2/2007,
de 15 de Janeiro, autorização para a contracção do referido empréstimo ao BANIF
– Banco Internacional do Funchal, remetendo-se, para o efeito, cópia da acta e
propostas, bem como mapa demonstrativo da capacidade de endividamento do
município. Mais deliberou, por unanimidade, optar pelo cálculo da taxa de juro a
seis meses, os reembolsos das amortizações, findo o período de carência,
semestrais e a periodicidade do pagamento de juros também semestral. Foi ainda
deliberado, por unanimidade, dispensar a audiência prévia nos termos da al. a) nº
1 do artº 103º do Código do Procedimento Administrativo dada a urgência do
presente procedimento.------------------------------------------------------------------------------------Estes documentos, que aqui se dão por integralmente reproduzidos para os
devidos e legais efeitos, ficam arquivados na Secção de Contabilidade.---------------
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- Acta da Comissão de Análise de Candidaturas de Bolsas de Estudo, da
reunião realizada no dia 27 de Maio de 2010, relativa a renovação de bolsas de
estudo e atribuição de novas bolsas, acompanhada de mapas contendo a
renovação de bolsas e novos candidatos a bolsas, 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 Tatiana Rosário Silva
Monteiro, Francisco Renato Santos Reis, Lúcia de Fátima Teixeira Bettencourt e
Ana Cláudia Bettencourt Amarante Veríssimo 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.--------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade.---------------------------------------------------------------------------------------- Dívidas de consumo de água e serviço de recolha de lixo:--------------------------------Pelo Coordenador Técnico de Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos foi
apresentado mapa de relação de dívidas, documento que aqui se dá por
integralmente reproduzido, para os devidos e legais efeitos e fica anexo a esta
acta, verificando-se que, em data de 28 de Junho de 2010, a dívida de água de
particulares totaliza a quantia de quatro mil trezentos e quarenta euros e setenta e
dois cêntimos (€ 4.340,72) e a empresarial a quantia de dez mil quatrocentos vinte
sete euros e dezoito cêntimos (€ 10.427,18) e a dívida de resíduos sólidos de
particulares a quantia de mil seiscentos noventa e seis euros (€ 1.696,00) e a
empresarial a quantia de quatrocentos trinta e dois euros (€ 432,00).-------------------------Relativamente a este assunto o vereador Amaro Azevedo informou que a
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partir do próximo dia 19 de Julho os serviços irão proceder ao corte de
fornecimento de água.-------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO:-----------------------------------------------------------------------------------------Não havendo outros assuntos a tratar o senhor Presidente declarou
encerrada a reunião, eram onze horas e trinta e cinco minutos.--------------------------

O Presidente,

A Chefe de Divisão Administrativa e Financeira,

