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MUNICÍPIO DAS VELAS
Rua de São João – 9800 - 539 Velas (Açores)
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Contribuinte n.º 512075506

A C T A Nº 15/10

Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal das Velas, realizada no dia 21 de
Junho do ano 2010:-----------------------------------------------------------------------------------------Aos vinte e um dias do mês de Junho do ano dois mil e dez, no Edifício dos
Paços do Município, se reuniu a Câmara Municipal das Velas, sob a Presidência
de Luís Filipe Bettencourt de Oliveira, Vice - Presidente da Câmara, e com a
comparência dos Vereadores Amaro Filipe Tavares Azevedo, Maria Isabel Góis
Teixeira e António Manuel da Silveira Azevedo.----------------------------------------------------Não compareceu a esta reunião o Sr. Presidente da Câmara Manuel Soares
da Silveira.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelas dez horas e vinte minutos o senhor Vice - Presidente declarou
aberta esta reunião.----------------------------------------------------------------------------------Período antes da ordem do dia: -------------------------------------------------------------------- O senhor Vice - 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:-------------------------------------------------------------------- Sexta alteração orçamental e quinta alteração às GOP´S. ------------------------------- Proposta de deliberação dos Vereadores António Manuel da Silveira Azevedo e
Maria Isabel Góis Teixeira.-------------------------------------------------------------------------- Voto de protesto dos Vereadores António Manuel da Silveira Azevedo e Maria
Isabel Góis Teixeira.---------------------------------------------------------------------------------- Protocolo de Cooperação entre o Município das Velas e a Associação Cultural de
Velas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida foi apresentado o seguinte, conforme “ordem do dia” comunicada
aos Vereadores por ofícios nºs 1872, 1873 e 1874, em data de 16 de Junho
corrente: -------------------------------------------------------------------------------------------------
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I – Acta:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi lida e aprovada por maioria a acta da reunião realizada no dia 07 de
Junho corrente.

Abstiveram-se os Vereadores António Manuel da Silveira

Azevedo e Maria Isabel Góis Teixeira, por não terem estado presentes na referida
reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------II –Orçamento: -------------------------------------------------------------------------------------------- Pelo Vice – Presidente da Câmara foram apresentados os seguintes
documentos: -------------------------------------------------------------------------------------------- Resumo Diário da Tesouraria de 14 de Junho corrente, o qual apresenta os
seguintes saldos: -------------------------------------------------------------------------------------Total de movimentos de tesouraria: € 497.905,21 ( quatrocentos e noventa e sete
mil novecentos e cinco euros e vinte e um cêntimos); sendo em documentos €
8.803,66 ( oito mil oitocentos e três euros e sessenta e seis cêntimos), de
operações orçamentais € 487.945,27 ( quatrocentos oitenta e sete mil novecentos
e quarenta e cinco euros e vinte sete cêntimos) e de operações não orçamentais €
1.156,28 ( mil cento e cinquenta e seis euros e vinte oito cêntimos), documento
que se anexa a esta acta e dela faz parte integrante.-------------------------------------- Lista contendo a posição actual do orçamento da receita do ano de 2010, em
data de 01 de Janeiro a 15 de Junho, documento este que se anexa a esta acta e
dela faz parte integrante.-------------------------------------------------------------------- Lista contendo a posição actual do orçamento da despesa do ano de 2010,
em data de 01 de Janeiro a 15 de Junho, documento este 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 15 de Junho, documento que se anexa
a esta acta e dela faz parte integrante.--------------------------------------------------

3

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

Contribuinte n.º 512075506

- Lista contendo a dívida por entidade credora para 2010 em data de 01 de
Janeiro a 15 de Junho, documento que se anexa a esta acta e dela faz parte
integrante.----------------------------------------------------------------------------------------------- Lista contendo o registo de ordens de pagamento em data de 01 de Junho a
15 de Junho: nºs 598 a 636 ( Operações Orçamentais), as quais totalizam a
importância de € 98.278,42 ( noventa e oito mil duzentos setenta oito euros e
quarenta e dois cêntimos), documento este que se anexa a esta acta e dela faz
parte integrante.---------------------------------------------------------------------------------------- Lista contendo o registo de ordens de pagamento em data de 01 de Junho a
07 de Junho de 2010: nºs 69 a 82 ( Operações de Tesouraria), a qual totaliza a
importância de € 17.452,23 ( dezassete mil quatrocentos cinquenta e dois euros e
vinte três cêntimos), documento que se anexa a esta acta e dela faz parte
integrante.----------------------------------------------------------------------------------------------III- Ofícios:---------------------------------------------------------------------------------------------- Justificação de ausência do Vereador António Manuel da Silveira Azevedo à
reunião ordinária de 07 de Junho corrente.--------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------------------------- Ofício nº 60, da Freguesia da Urzelina, datado de 02 de Junho corrente,
solicitando a alteração do nome da Rua do Porto para Rua Drº Duarte Soares.--------- A Câmara deliberou informar que vai proceder à criação da nova Comissão de
Toponímia e seguidamente remeter o presente ofício à mesma.--------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------- Ofício nº 767, datado de 14 de Junho corrente, da EB1/JI de Manadas,
solicitando apoio para viagem a realizar à Ilha do Pico, com 14 alunos desta
escola. Tem junto posição orçamental.-------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou conceder o apoio solicitado para as 14 passagens de ida
e volta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade.---------------------------------------------------------------------------------------- Ofício da Sociedade União Urzelinense, datado de 08 de Junho corrente,
solicitando apoio para compra de instrumentos musicais.-------------------------------------- A Câmara deliberou por unanimidade celebrar protocolo com a Sociedade
União Urzelinense, a ser presente em próxima reunião.---------------------------------------- Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------- Ofício datado de 31 de Maio passado, dos Amigos da Caldeira de Santo Cristo,
solicitando apoio para realização de um encontro com os temas: “ Gestão
Sustentável de uma Área Protegida que Integra Habitantes” e “ Caldeira de Santo
Cristo, um recurso económico da Ilha de S. Jorge até agora subaproveitado”, a
realizar em Setembro próximo.------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou informar que não poderá apoiar o pretendido devido a
indisponibilidade financeira.----------------------------------------------------------------------------- Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------- Ofício datado de 09 de Junho corrente, do Futebol Clube Urzelinense, enviando
orçamento e solicitando apoio.------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou informar que esta verba está contemplada no Protocolo a
aprovar entre o Município de Velas e o Futebol Clube Urzelinense.------------------------- Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade.----------------------------------------------------------------------------------------Ofício datado de 09 de Junho corrente, de João José Manso Basílio, estagiário
do Estagiar L, solicitando apoio para efectuar um workshop de construção de
máscaras, a realizar no Auditório Municipal. Tem junto posição orçamental.------------- A Câmara deliberou apoiar o referido workshop, desde que seja incorporado
no período da Semana Cultural, e aberto ao público.----------------------------------------
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----- Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade.---------------------------------------------------------------------------------------IV- Obras particulares:----------------------------------------------------------------------------Aditamentos a Licenciamento de Construção: ------------------------------------------- de Manuel Silva Rodas, residente na Urzelina, aditamento ao licenciamento de
construção de garagem. 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, o aditamento ao projecto de construção, devendo o requerente
apresentar, no prazo de seis meses, as especialidades indicadas na referida
informação.---------------------------------------------------------------------------------------------- de Maria de Fátima das Neves Gomes da Silveira, pedido de licenciamento de
aditamento ao processo nº 01/2007/6, de ampliação e remodelação de moradia
em espaço rural, na Freguesia de Rosais. Encontra-se anexa informação da
Comissão de Apoio à Secção de Taxas e Licenças.--------------------------------------------- A Câmara aprovou por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade e em concordância com o parecer conjunto dos membros do
Governo Regional em matéria de Ambiente, e Agricultura e Turismo, devendo o
requerente apresentar no prazo de seis meses, as especialidades indicadas na
referida informação.----------------------------------------------------------------------------------Isenção de Licença de Obras: ------------------------------------------------------------------ de José da Rocha Vieira, residente no lugar da Beira, Freguesia de Velas, pedido
de isenção de licença de obras, para efectuar obras no interior de sua moradia.
Encontra-se anexa informação da Comissão de Apoio à Secção de Taxas e
Licenças.------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta, para imediata
executoriedade, deferir o solicitado.--------------------------------------------------------------
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Licenciamento de Reconstrução de Moradia: --------------------------------------------- de Maria das Dores Ramos Rodas, residente na Urzelina,

pedido de

licenciamento de reconstrução de moradia. Encontra-se anexa informação da
Comissão de Apoio à Secção de Taxas e Licenças.--------------------------------------------- A Câmara aprovou por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade, o aditamento ao projecto de construção, devendo o requerente
apresentar, no prazo de seis meses, as especialidades indicadas na referida
informação.---------------------------------------------------------------------------------------------Viabilidade de Construção: ---------------------------------------------------------------------- de José Isidro Bettencourt Silveira, residente no lugar da Beira, Freguesia de
Velas, solicitando emissão de certidão comprovativa da não viabilidade de
construção no prédio rústico sito no lugar da Serroa, Beira, inscrito na Repartição
de Finanças sob o artº 2328 e na Conservatória do Registo Predial das Velas sob
o nº 1691/20100503, constituído por terra lavradia com área de 968 m2. Encontrase anexa informação da Comissão de Apoio à Secção de Taxas, Licenças, Obras
e Loteamentos.--------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou por unanimidade, e em minuta para imediata
executoriedade, deferir o solicitado.-------------------------------------------------------------Licenciamento de Construção de Moradia: ------------------------------------------------ de José Manuel Batista Sousa, residente em Velas, pedido de licenciamento de
construção de moradia na Freguesia de Rosais. Encontra-se anexa informação da
Comissão de Apoio à Secção de Taxas, Licenças, Obras e Loteamentos.---------------- A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade, aprovar os projectos apresentados.----------------------------------------VI- Proposta de Deliberação: -------------------------------------------------------------------- Contratação de Engenheiro Civil: ---------------------------------------------------------------- Pelo Vice – Presidente da Câmara foi apresentada a seguinte proposta: -------
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“Tendo em conta, que está a decorrer no tribunal Administrativo de Ponta Delgada
a Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa Com actos Administrativos,
Processo nº 20/10.7 BEPDL, sendo o Réu o Município de Velas, Contra
Interessado a Direcção Regional de Transporte Aéreos e Marítimos/ Secretaria
Regional da Economia, sendo Autor Carlos Marinho Teixeira de Sousa;--------------- Considerando que o mencionado Processo, vai entrar na fase de Alegações,
sendo necessário proceder à elaboração de um Relatório, por técnico com
habilitação para o efeito, a fim de se apurar o valor da construção existente, para
permitir refutar o pedido de quaisquer montantes indemnizatórios pelo Autor.------ Considerando que este Município não possui no quadro de pessoal, um
Engenheiro Civil; -------------------------------------------------------------------------------------- Considerando que se trata de execução de trabalho não subordinado, não sendo
conveniente o estabelecimento de qualquer modalidade de relação jurídica de
emprego público.------------------------------------------------------------------------------------------- Proponho assim, nos termos do nº 6 Decreto- Lei nº 209/2009, de 3 de
Setembro e de acordo com o disposto do art. 35º da Lei nº 12-A/2008, de 27 de
Fevereiro, e alterados pela Lei nº 3-B/2010 de 28 de Abril, que seja dado parecer
favorável à contratação do Engenheiro Civil João António de Viegas Casimiro da
Rocha Fontes, a fim de proceder à elaboração de relatório técnico, pelo valor
previsível de € 300 ( trezentos euros) mais IVA.”-------------------------------------------------- A Câmara aprovou a presente proposta de deliberação por unanimidade,
concordando com a celebração de contrato de tarefa com pessoa singular.--------VI- Outros: --------------------------------------------------------------------------------------------- Relatório final do concurso público para adjudicação da empreitada de
“Pavimentação da Ligação Beira- Santo amaro e Caminho de S. Pedro,
Requalificação do Caminho do Cascalho.”------------------------------------------------------
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----- Depois de analisar o documento a Câmara deliberou adjudicar a referida
empreitada à Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas SA. e solicitar a
apresentação da garantia bancária no valor de cinco por cento da proposta, sem
IVA, a que corresponde a quantia de dezanove mil quatrocentos e cinquenta euros

( € 19.450,00)-------------------------------------------------------------------------------------- Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------- Relação de dívidas de consumos de água e serviço de recolha de lixo.------------------ Pelo Coordenador Técnico de Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos foi
apresentada listagem, em cumprimento da deliberação camarária de 19 de Abril
de 2010, documentos que aqui se dão por integralmente reproduzidos, para os
devidos e legais efeitos e ficam anexos a esta acta.----------------------------------------V- Assuntos não incluídos na “ordem do dia” e aceites por todos os
membros nos termos do artº 83º da Lei nº 169/ 99 de 18 de Setembro: ---------- Sexta alteração ao orçamento e quinta alteração às grandes opções do
plano, para o corrente ano económico, acompanhado dos documentos que deram
origem ás mesmas, verificando-se no PPI tanto em reforço como em dedução, a
quantia de cento e trinta e quatro mil euros ( 134.000,00), nas actividades mais
relevantes, tanto em reforço como em dedução, a quantia de trinta e nove mil
euros ( € 39.000,00),no orçamento tanto em reforço como em dedução, a quantia
de cento e noventa e um mil trezentos e quarenta e quatro euros ( € 191.344,00),

sendo em correntes a quantia de dezoito mil trezentos e quarenta e quatro
euros ( € 18.344,00) e em capital a quantia de cento e setenta e três mil
euros ( € 173.000,00).-------------------------------------------------------------------------- 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
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abstenção dos Vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata, Maria Isabel
Góis Teixeira e António Manuel da Silveira Azevedo.---------------------------------------- Proposta de deliberação, apresentada pelos Vereadores Maria Isabel Góis
Teixeira e António Manuel da Silveira Azevedo:----------------------------------------------“ Considerando a importância das filarmónicas para o concelho, quer pela
actividade que desenvolvem quer pela cultura que preservam,--------------------------Considerando o árduo trabalho, a dedicação e o empenho das Direcções e dos
Músicos para o seu sucesso e continuação,---------------------------------------------------Considerando que no passado dia 15 de Junho a Sociedade Filarmónica União
Rosalense comemorou 75 anos de existência,-----------------------------------------------Os Vereadores eleitos pelo PSD, António Manuel da Silveira Azevedo e Maria
Isabel Góis Teixeira, propõem a atribuição da Medalha de Prata do Município à
Sociedade Filarmónica União Rosalense.------------------------------------------------------Propõem ainda, que a entrega da medalha seja efectuada na Cerimónia de
Abertura da XXIII Semana Cultural das Velas.”---------------------------------------------------- A Câmara aprovou a presente proposta de deliberação por unanimidade e
em minuta, para imediata executoriedade.----------------------------------------------------- Voto de Protesto- Pelos Vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata, foi
apresentado o seguinte voto de protesto:----------------------------------------------------------- “Verificando-se que a atribuição da Bandeira Azul a qualquer zona balnear do
concelho das Velas ou da Ilha de S. Jorge, representa um certificado de qualidade
ambiental que distinguia o trabalho da autarquia velense no sentido das melhoria
do ambiente marinho e costeiro.----------------------------------------------------------------------- Verificando-se ainda que tal iniciativa da FEE ( Fundação para a Educação
Ambiental), com o apoio da Comissão Europeia, engloba presentemente 59
países de todos os continentes e é um óptimo meio de divulgação de qualidade
turística das zonas distinguidas com tal galardão.--------------------------------------------
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----- Verificando-se que a Câmara das Velas acaba de anular a Bandeira Azul,
atribuída à zona da Preguiça, cuja atribuição muito trabalho deu a autarcas
anteriores, justificando não possuir meios financeiros para suportar os custos da
contratação de dois nadadores/ salvadores quando ainda há pouco fez aprovar
uma revisão orçamental que contemplava construções de polidesportivos no valor
de vários milhões de euros e que irão trazer previsíveis encargos com pessoal em
valor elevado.----------------------------------------------------------------------------------------------- Os vereadores eleitos nas listas do PSD apresentam o seguinte Voto de
Protesto, que pretendem que faça parte da acta desta reunião:-------------------------1-Os vereadores eleitos nas listas do PSD apresentam os seu protesto formal pelo
facto da maioria socialista na Câmara Municipal de Velas ter mandado cancelar o
hastear da Bandeira Azul atribuída à zona balnear da preguiça, sem que o assunto
tenha merecido qualquer apresentação em reunião da Câmara Municipal.-----------2- Os vereadores eleitos nas listas do PSD protestam ainda pelo facto de, sendo
esta uma atribuição da Câmara Municipal, tenha sido o presidente do Conselho de
Administração da Empresa Municipal VELASFUTURO a ter dado a notícia,
quando não há qualquer delegação legal de atribuições nessa empresa.”------------ Protocolo de Cooperação entre o Município de Velas e a Associação Cultural
de Velas. Encontra-se em anexo informação do Chefe da Divisão da Cultura.---------- Este protocolo foi aprovado 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.---------------------------------------ENCERRAMENTO: -------------------------------------------------------------------------------------- Não havendo outros assuntos a tratar o senhor Presidente declarou
encerrada a reunião, eram onze horas e trinta minutos.-----------------------------------
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O Vice- Presidente,

A Coordenadora Técnica,

