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A C T A  Nº 21/10 

 

Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal das Velas, realizada no dia 20 de 

Setembro do ano 2010:------------------------------------------------------------------------------

------Aos vinte dias do mês de Setembro 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 Amaro 

Filipe Bettencourt Tavares Azevedo.------------------------------------------------------------- 

-----Não compareceu a esta reunião o vereador António Manuel da Silveira 

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, o 

seguinte assunto:-------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Proposta de Deliberação solicitando ao órgão deliberativo autorização para a 

realização de despesa em mais de um ano económico referente a Empreitada de 

Pavimentação do Caminho de Ligação Beira – Santo Amaro e Caminho de S. 

Pedro e Requalificação Caminho do Cascalho.------------------------------------------------  

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

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

-----De seguida foi, pelo senhor Presidente, apresentado o seguinte, conforme 

“ordem do dia” comunicada aos vereadores por ofícios nºs 3129 a 3132, em data 

de 15 de Setembro corrente.----------------------------------------------------------------------- 

I - Actas:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Acta da reunião ordinária de 06/09/2010--------------------------------------------------- 

-----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 13 de Setembro de 2010, o qual apresenta os 

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

Total de movimentos de tesouraria: € 587.548,34 (Quinhentos oitenta e sete mil 

quinhentos quarenta e oito euros e trinta e quatro cêntimos); sendo em 

documentos € 9.561,28 (Nove mil quinhentos sessenta e um euros e vinte oito 

cêntimos), de operações orçamentais € 575.960,40 (Quinhentos setenta e cinco 

mil novecentos e sessenta euros e quarenta cêntimos) e de operações não 

orçamentais € 2.026,65 (Dois mil e vinte seis euros e sessenta e cinco cêntimo), 

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 14 de Setembro, 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 14 de Setembro, documento que se anexa a esta acta e 

dela faz parte integrante.---------------------------------------------------------------------------- 

- Balancete das Grandes Opções do Plano para o ano 2010, no período de 1 de 

Janeiro a 14 de Setembro, documento que se anexa a esta acta e dela faz parte 

integrante.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Lista contendo o registo de ordens de pagamento em data de 31 de Agosto a 

14 de Setembro de 2010: nºs 1602 a 2069 (Operações Orçamentais), as quais 

totalizam a importância de € 157.194,17 (Cento cinquenta e sete mil cento noventa 
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e quatro euros e dezassete 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 Setembro 

a 3 de Setembro de 2010: nºs 109 a 124 (Operações de Tesouraria), as quais 

totalizam a importância de € 17.514,68 (Dezassete mil quinhentos e catorze euros 

e sessenta e oito cêntimos), documento que se anexa a esta acta e dela faz parte 

integrante.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

importância de € 1.588.514,00 (Um milhão quinhentos oitenta e oito mil quinhentos 

e catorze euros), documento que se anexa a esta acta e dela faz parte integrante.- 

- Nona alteração ao orçamento e oitava alteração às grandes opções do 

plano, para o corrente ano económico, acompanhado dos documentos que deram 

origem às mesmas, verificando-se no PPI tanto em reforço como em dedução, a 

quantia de zero euros (€0,00), uma vez que ao reforços e as deduções foram 

dentro da mesma rubrica, no orçamento tanto em reforço como em dedução, a 

quantia de doze mil e quinhentos euros (€ 12.500,00), em correntes.------------------- 

-----Analisados que foram todos os documentos apresentados a Câmara aprovou 

a presente alteração ao orçamento e ás 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 da vereadora eleita pelo Partido Social Democrata, Maria Isabel Góis 

Teixeira.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Estes documentos, que aqui se dão por integralmente reproduzidos, ficam 

arquivados na Secção Contabilidade.------------------------------------------------------------ 

III -  Ofícios:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Ofício sem número, datado de 31 de Agosto passado, do Presidente do 

Conselho Executivo da Associação Cultural das Velas, solicitando reforço do 

montante previsto no Protocolo n.º 10/2010, celebrado entre Município das Velas e 
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esta Associação no valor de 15.000,00€, acompanhado de informação do Chefe 

de Divisão da Cultura, da adenda ao referido Protocolo, bem como da Posição 

Orçamental, Orçamento da XXIII Semana Cultural das Velas e Programa.------------ 

-----A Câmara deliberou aprovar as cláusulas da Adenda ao Protocolo com 

excepção da cláusula terceira cujo montante a transferir será de 10.000,00€.------- 

-----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 eleita pelo Partido Social Democrata, Maria Isabel Góis 

Teixeira.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Ofício, sem número, nem data da Direcção do Grupo Etnográfico da Beira, 

solicitando apoio económico para aquisição de alguns instrumentos musicais bem 

como para a confecção de vestuário e calçado,-----------------------------------------------

-----A Câmara deliberou informar não haver disponibilidade financeira no corrente 

ano económico.----------------------------------------------------------------------------------------

-------Esta deliberação foi aprovada por maioria, com os votos favoráveis dos 

eleitos pelo Partido Socialista e a abstenção da vereadora eleita pelo Partido 

Social Democrata, Maria Isabel Góis Teixeira.------------------------------------------------- 

V - Informações:-------------------------------------------------------------------------------------- 

-Informação n.º 109/DAF, datada de 14 de Setembro corrente, do Coordenador 

Técnico da Secção Taxas e Licenças, Obras e Loteamento, que aqui se dá por 

integralmente transcrita para os devidos e legais efeitos e fica arquivada em pasta 

anexa a pasta de arquivo desta acta.-------------------------------------------------------------

-----A Câmara deliberou propor á Assembleia Municipal a fixação das seguintes 

taxas:-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---Prédios rústicos.….0,8%; Prédios urbanos…..0,5%; prédios urbanos avaliados 

nos termos do CIMI….0,3%.------------------------------------------------------------------------

- 
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-----Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata 

executoriedade.---------------------------------------------------------------------------------------- 

IV - Obras:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Projectos de especialidades:-------------------------------------------------------------------- 

-de Hélder José Lino, residente na rua Dr. João Teixeira, n.º 33, nesta Vila, 

projecto de especialidades de construção de moradia na Estrada Regional 1ª2ª 

Beira. Encontra-se anexa informação da Comissão de Apoio á Secção de Taxas e 

Licença, Obras e Loteamento.---------------------------------------------------------------------

------A Câmara aprovou por unanimidade os projectos apresentados.------------------- 

-----Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata 

executoriedade.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Licenciamento de Obras Particulares:-------------------------------------------------------- 

-----Antes da apreciação do seguinte o vereador Amaro Filipe Tavares Azevedo 

retirou-se da sala por ter sido o autor do projecto.-------------------------------------------- 

-de António Fernando Cabral dos Santos, residente em Travessas, Freguesia da 

Ribeira Seca, projecto de arquitectura e de especialidades, para ampliação de 

moradia, sita na Fajã da Ribeira da Areia, Freguesia Norte Grande. Encontra-se 

anexa informação da Comissão de Apoio á Secção de Taxas e Licença, Obras e 

Loteamento. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Câmara aprovou por unanimidade, e em minuta para imediata 

executoriedade, os projectos apresentados e informar o requerente de que a 

cobertura deve ser em telha do tipo tradicional.----------------------------------------------- 

-----Após esta deliberação o vereador Amaro Filipe Tavares Azevedo regressou á 

sala.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- de Almeida e Azevedo, S.A, residente na Vila das Velas, projecto de construção 

de armazém em São Pedro, já presente a reunião de 6 de Março 2009. Encontra-

se anexa informação da Gestora de Procedimentos propondo o arquivamento 

deste processo por já ter sido ultrapassado o prazo de apresentação de 
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requerimento para emissão do alvará de licença de construção.-------------------------

-----A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta para imediata 

executoriedade, arquivar este processo.-------------------------------------------------------- 

Comunicação Prévia:------------------------------------------------------------------------------- 

-de Fernando Luís de Melo Soares, residente na Freguesia da Urzelina, 

comunicando que vai realizar obras de conservação, substituição do telhado, no 

prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Velas sob. n.º 987 e 

inscrito na matriz com o n.º 2752 daquela freguesia. Encontra-se anexa 

informação da Comissão de Apoio á Secção de Taxas e Licenças, Obras e 

Loteamentos.-------------------------------------------------------------------------------------------

------A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta para imediata 

executoriedade, deferir o solicitado e informar o requerente de que a cobertura 

deve ser em telha do tipo tradicional.------------------------------------------------------------- 

-----Antes da apreciação do seguinte o vereador Amaro Filipe Tavares Azevedo 

retirou-se da sala alegando incompatibilidade por parentesco com o requerente .-- 

-de Márcio Gomes Almeida, residente em Ponta Delgada, comunicando que vai 

realizar obras de conservação, substituição do telhado, no prédio descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Velas sob. n.º 1059 e inscrito na matriz com o 

n.º 296 da Freguesia da Urzelina. Encontra-se anexa informação da Comissão de 

Apoio á Secção de Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos.-----------------------------

-----A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta para imediata 

executoriedade, deferir o solicitado e informar o requerente de que a cobertura 

deve ser em telha do tipo tradicional.------------------------------------------------------------- 

-----Após esta deliberação o vereador Amaro Filipe Tavares Azevedo regressou á 

sala.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alteração ao loteamento urbano:--------------------------------------------------------------- 

-da Secretaria Regional do Trabalho e Solidariedade Social, pedido de emissão de 

parecer relativo a  Alteração de Alvará de Loteamento n.º 02/2003 – Casteletes – 
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Urzelina – S. Jorge. . Encontra-se anexo o parecer favorável da Comissão de 

Apoio á Secção de Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos.-----------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento do solicitado, nada tem a opor sobre a 

alteração pretendida.---------------------------------------------------------------------------------

-------A Câmara deliberou aprovar por unanimidade, e em minuta para imediata 

executoriedade.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Certidões:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- de Trajano Silveira Borges, residente nas Manadas, solicitando certidão, par 

efeitos de registo na Conservatória do Registo Predial das Velas do prédio urbano 

inscrito na Matriz Predial sob o art.º 275.º de que o mesmo foi construído em data 

anterior a 1951, já presente a reunião de 3 de Agosto findo. Encontra-se anexa 

informação da Comissão de Apoio á Secção de Taxas e Licenças, Obras e 

Loteamentos, declaração da Freguesia de Manadas, informação do Fiscal 

Municipal bem como indicação de testemunhas, João de Matos Machado e João 

Machado Brasil.---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Câmara deliberou por unanimidade, e em minuta para imediata 

executoriedade, deferir o solicitado.-------------------------------------------------------------- 

Destaque:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- de João Júlio Alves Amarante, residente na Freguesia de Santo Amaro, na 

qualidade de Procurador de José Batista Quadros, residente nos estados Unidos, 

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 á Secção de Taxas e Licenças, obras e Loteamentos.------------

----A Câmara deferiu nos termos solicitados devendo ser emitida a respectiva 

certidão.--------------------------------------------------------------------------------------------------
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------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade, e em minuta para imediata 

executoriedade.---------------------------------------------------------------------------------------- 

VI – Propostas de deliberação:------------------------------------------------------------------ 

-----Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a seguinte proposta.------------------ 

------Proposta apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara para a revisão do 

regulamento de bolsas, acompanhada do novo regulamento.-----------------------------

-----A Câmara deliberou analisar a presente proposta submetendo-a a futura 

reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------------

------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata 

executoriedade.---------------------------------------------------------------------------------------- 

VII – Assuntos não incluídos na “ordem do dia” e aceites por todos os 

membros nos termos do art.º 83.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a seguinte proposta.------------------ 

-----Proposta apresentada pelo sr. Presidente da Câmara solicitando ao órgão 

deliberativo autorização para a realização de despesa em mais de um ano 

económico referente a Empreitada de Pavimentação do Caminho de Ligação Beira 

– Santo Amaro e Caminho de S. Pedro e Requalificação Caminho do Cascalho.----  

-----A Câmara deliberou remeter a Assembleia Municipal para aprovação.------------

-----Esta deliberação foi aproada por maioria, e em minuta para imediata 

executoriedade com os votos favoráveis dos eleitos pelo Partido Socialista e a 

abstenção da Vereadora eleita pelo Partido Social Democrata, Maria Isabel Góis 

Teixeira.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

a reunião, eram doze horas e cinquenta minutos.-------------------------------------------- 
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O Presidente 

 

 

A Coordenadora Técnica 

 

 


