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A  T  A  Nº 3/13 

 

Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal das Velas, realizada no dia 21 de 

janeiro do ano 2013:----------------------------------------------------------------------------------- 

-------Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano dois mil e treze, no edifício dos 

Paços do Município, reuniu a Câmara Municipal das Velas, sob a presidência de 

Manuel Soares da Silveira, presidente da Câmara, e com a presença 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Pelas dez horas e quinze minutos o senhor presidente declarou aberta esta 

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

-------A Câmara deliberou por unanimidade considerar justificada a falta do 

vereador António Manuel da Silveira Azevedo à reunião de hoje, por motivos 

profissionais.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Sendo esta reunião pública, a qual se publicitou por edital nº 285 em 16 do 

corrente, verificou-se não se encontrar público na sala.------------------------------------- 

Período antes da ordem do dia:----------------------------------------------------------------- 

-------O senhor presidente propôs que fosse incluído, por aditamento, na agenda 

de trabalhos desta reunião a fim de a Câmara analisar e votar na altura própria, os 

seguintes assuntos:------------------------------------------------------------------------------------ 

- Informação nº 6/2012/U.O.F.P., relativa a ajuste direto para a prestação de 

serviços de recolha de resíduos sólidos.--------------------------------------------------------- 

- Informação GAP Nº 2/2013, relativa a atribuição de bolsas para o ano de 2013.-- 

-------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 281 a 284, datados de 16 de janeiro 

corrente:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I - ATAS:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Ata da reunião da comissão de trânsito de 19/07/2012:------------------------------- 

-------Após a leitura da presente ata a Câmara deliberou chamar a Associação de 

Táxis de S. Jorge para uma reunião com este Executivo, em data a acordar com a 

referida Associação.----------------------------------------------------------------------------------- 

-------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------- 

II - FINANÇAS E PATRIMÓNIO:------------------------------------------------------------------- 

- Resumo diário da tesouraria nº 9 de 14 de janeiro corrente, que acusava os 

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

Caixa – 750,00€;--------------------------------------------------------------------------------------- 

Fundos de Maneio – 0,00 €;------------------------------------------------------------------------- 

Conta 005900066404620008991 Caixa Económica Misericórdia de Angra do 

Heroísmo 1.875,78 €;--------------------------------------------------------------------------------- 

Conta 003508430000097843118 Caixa Geral de Depósitos 18.519,89 €;------------- 

Conta 003601329910000324454 Caixa Económica Montepio Geral 1.720,53 €;---- 

Conta 003508430000017623051Caixa Geral de Depósitos 21.682,05 €;-------------- 

Conta 004580610912393800325 Crédito Agrícola 961,39 €;------------------------------ 

Conta 003800001756555530118 Banif – Banco Internacional do Funchal, SA 

252.448,83 €;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Total de Disponibilidades: 297.958,47 €;--------------------------------------------------------- 

Operações Orçamentais: 288.815,44 €;---------------------------------------------------------- 

Operações não Orçamentais: 9.143,03 €;------------------------------------------------------- 

Documentos: 212.039,37 €;------------------------------------------------------------------------- 

Total de movimentos de tesouraria: 432.702,44 €.-------------------------------------------- 

- Lista contendo o registo de ordens de pagamento em datas de 14 e 15 de 

janeiro de 2013, nºs 1 a 15 (Operações orçamentais), as quais totalizam a 
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importância de € 26.426,46 (vinte seis mil quatrocentos vinte seis euros e quarenta 

e seis cêntimos), documento que aqui se dá por integralmente reproduzido para os 

devidos e legais efeitos e fica arquivado na pasta de anexos a esta ata.--------------- 

- Lista contendo o registo de ordens de pagamento em datas de 14 e 15 de 

janeiro de 2013, nºs 1 a 8: nºs 179 a 226 (Operações de tesouraria), as quais 

totalizam a importância de € 9.093,00 (nove mil e noventa e três euros), 

documento que aqui se dá por integralmente reproduzido para os devidos e legais 

efeitos e fica arquivado na pasta de anexos a esta ata.------------------------------------- 

- Balancete das grandes opções do plano por objetivos e programas para o 

ano de 2013, no período de 1 de janeiro a 16 de janeiro, documento que aqui se 

dá por integralmente reproduzido para os devidos e legais efeitos e fica arquivado 

na pasta de anexos a esta ata.--------------------------------------------------------------------- 

- Lista contendo a posição atual do orçamento da receita do ano 2013, no 

período de 1 de janeiro a 16 de janeiro, documento que aqui se dá por 

integralmente reproduzido para os devidos e legais efeitos e fica arquivado na 

pasta de anexos a esta ata.------------------------------------------------------------------------- 

- Lista contendo a posição atual do orçamento da despesa do ano 2013, no 

período de 1 de janeiro a 16 de janeiro, documento que aqui se dá por 

integralmente reproduzido para os devidos e legais efeitos e fica arquivado na 

pasta de anexos a esta ata.------------------------------------------------------------------------- 

- Lista contendo a dívida por entidade credora para 2013, a qual totaliza a 

importância de € 72.757,24 (setenta e dois mil setecentos cinquenta e sete euros 

e vinte e quatro cêntimos), documento que aqui se dá por integralmente 

reproduzido para os devidos e legais efeitos e fica arquivado na pasta de anexos a 

esta ata.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Alteração nº 1 ao orçamento e alteração nº 1 às grandes opções do plano 
para o corrente ano económico, verificando-se: no orçamento, em correntes tanto 

em reforço como em anulação, a quantia de mil euros (€ 1.000,00); em capital, 

tanto em reforço como em anulação, a quantia de dez mil e quinhentos euros (€ 



 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DAS VELAS 

4 

10.500,00); nas grandes opções do plano, tanto em reforço como em anulação, a 

quantia de dez mil e quinhentos euros (€ 10.500,00). Encontram-se anexas as 

seguintes propostas subscritas pelo senhor presidente da Câmara:---------------------

- Proposta da 1ª modificação orçamental – reforço da quantia de mil euros na 

rubrica 0102/020210 (transportes); anulação da quantia de mil euros na rubrica 

0102/020209 (comunicações);---------------------------------------------------------------------- 

- Proposta da 1ª modificação PPI – reforço da quantia de dez mil e quinhentos 

euros na rubrica 1 1.1 2013/ 1 4 (ferramentas e utensílios – bancos C.F. Urzelina); 

anulação da quantia de dez mil e quinhentos euros na rubrica 2 4.4 2011/3 

(ampliação beneficiação sistema abast. Água ao concelho das Velas);-------------- 

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

presente alteração ao orçamento e ao PPI.----------------------------------------------------- 

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

executoriedade, com os votos favoráveis dos eleitos pelo Partido Socialista, 

senhores presidente da Câmara e vereadores Amaro Azevedo e Ana Paula 

Bettencourt e a abstenção da vereadora eleita pelo Partido Social Democrata, 

Maria Isabel Góis Teixeira.-------------------------------------------------------------------------- 

-------Estes documentos, que aqui se dão por integralmente reproduzidos para os 

devidos e legais efeitos, ficam arquivados na Unidade Orgânica de Finanças e 

Património e por cópia na pasta de anexos a esta ata.-------------------------------------- 

- Informação nº 5/UOFP relativa a fundos de maneio, subscrita pela dirigente da 

Unidade Orgânica de Finanças e Património, Maria da Encarnação Pereira 

Soares, do seguinte teor: «Considerando a informação da Divisão de 

Administração Geral presente a reunião de 7 de janeiro corrente informando da 

necessidade de manter os fundos maneios existentes:-------------------------------------- 

- Consumos de secretaria – 0102/020108 – Valor – 50,00 €;------------------------------ 

- Transporte de correio, carta porte Sata – 0102/020209 – Valor - 70,00€;------------- 

Inspeção de viaturas – 0102/02022509 – Valor – 250,00€;------------------------------- 

- Conservatório Registo Civil, Predial e Cartório Notarial – 0102/02022509 – Valor 
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– 250,00€.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Considerando o exposto e de acordo com as normas que até então estavam 

estabelecidas pela aplicação AIRC no POCAL, o mesmo detentor do fundo 

maneio podia ter com a mesma classificação mais de que um fundo, este ano por 

causa da lei dos compromissos isso não é possível, deparamo-nos assim com 

duas situações para a rubrica – 0102/02022509, conforme e-mail que se junta.----- 

- Ponto 1 – O mesmo detentor em vez de ter dois fundos maneios para esta 

classificação 0102/02022509, no valor de 250,00€ cada, pode ficar com 500,00€ 

na mesma classificação, com a designação, despesa de inspeção de viaturas e 

despesas conservatório registo civil, predial e cartório notarial, uma vez que 

ambas as despesas são classificadas na mesma rúbrica orçamental.------------------

- Ponto 2 – Nomear outro detentor para ficar com uma das despesas descritas no 

ponto 1.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais se informa que para a contabilidade não há qualquer inconveniente que o 

fundo maneio 0102/02022509 fique pela totalidade dos 500,00€, conforme exposto 

no ponto 1, os restantes fundos serão criados conforme deliberação tomada em 

reunião de 7 do corrente».----------------------------------------------------------- 

-------A Câmara concordou com a presente informação e deliberou aprovar a 

constituição dos fundos de maneio nos termos acima expostos, ficando 

responsável por todos os fundos de maneio a assistente técnica Paula Alexandra 

Blayer Soares Marques e, em sua substituição, o assistente técnico Mário José 

Lopes Soares.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

- Auto de receção definitiva, em data de 17 de agosto de 2012, da empreitada 

de requalificação da Avenida da Conceição, Vila e Concelho das Velas, 

adjudicada a Victor Manuel Dias Fernandes, com sede em Ribeira Seca, pela 

importância de setenta mil setecentos e dezasseis euros e sessenta e sete 

cêntimos.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------A Câmara deliberou, por unanimidade, analisar em próxima reunião.------------ 

- Auto de receção definitiva, em data de 18 de junho de 2012, da empreitada de 

arranjo urbanístico e parque de estacionamento no loteamento junto à Tecnovia - 

Velas, adjudicada a Castanheira & Soares, Lda., com sede em Santa Cruz das 

Flores, pela importância de cento e vinte e nove mil quarenta e três euros e 

setenta e um cêntimos, tendo atingido com trabalhos a mais a importância de 

cento e cinquenta mil cento e vinte e dois euros e noventa e três cêntimos.---------- 

-------A Câmara deliberou, por unanimidade, analisar em próxima reunião.------------ 

- Auto de receção definitiva, em data de 8 de março de 2010, da empreitada de 

reparação da Escola dos Terreiros – Manadas – Velas, adjudicada a Castanheira 

& Soares, Lda., com sede em Santa Cruz das Flores, pela importância de trinta e 

três mil quarenta e dois euros e sessenta e três cêntimos, tendo atingido com 

trabalhos a mais a importância de quarenta e um mil trezentos e um euros e 

sessenta e seis cêntimos.---------------------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou, por unanimidade, analisar em próxima reunião.------------ 

- Auto de receção definitiva, em data de 8 de outubro de 2011, da empreitada de 

consolidação de vertentes e reabilitação do acesso à Fajã das Almas – Velas, 

adjudicada a Castanheira & Soares, Lda., com sede em Santa Cruz das Flores, 

pela importância de um milhão quatrocentos e cinquenta e oito mil seiscentos 

euros e cinquenta e um cêntimos, tendo atingido com trabalhos a mais a 

importância de um milhão setecentos trinta e seis mil trinta e quatro euros e 

dezasseis cêntimos.----------------------------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o presente auto.------------ 

III - OFÍCIOS:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- E-mail recebido da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores 

remetendo cópia da circular SAI-VPGR/2012/6601, datada de 17 de dezembro 

passado, relativa a “Reorganização Administrativa Territorial Autárquica”.-------------

-------A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------------------------ 
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- Ofício datado de 22 de outubro de 2012, de Bettencourt & Teixeira, Lda., com 

sede nesta Vila, solicitando o levantamento de reforço de caução, no valor de 

quatrocentos noventa e nove euros e setenta e oito cêntimos, referente a auto de 

medição de trabalhos contratuais da empreitada de fornecimento e execução de 

um muro/valeta/aqueduto e pavimentação dos acessos e execução de grelhas de 

ferro para a obra na grota – Rua dos Degraus em Velas. Encontra-se anexa 

informação do técnico Lino Fonseca, datada de 19 de novembro passado, com 

parecer favorável à libertação do reforço de garantia bancária nº 1.--------------------- 

-------A Câmara, com fundamento na referida informação, deferiu o solicitado.------- 

-------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------- 

- Ofício nº 589, datado de 12 de março de 2012, da empresa Castanheira & 

Soares, Lda., solicitando o cancelamento de garantias bancárias referentes à 

empreitada de arranjos urbanísticos e parque de estacionamento do loteamento 

junto aos apartamentos da Tecnovia, encontrando-se anexas cópias das garantias 

nºs 709/10/00347, 50278016.90.867, 50278016.90.813 e informação do técnico 

Lino Fonseca, datada de 12 de novembro passado, com parecer favorável à sua 

libertação.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------A Câmara deliberou analisar este assunto em próxima reunião.------------------- 

-------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------- 

- Ofício nº 122, datado de 19 de janeiro corrente, do conselho executivo da Escola 

Básica e Secundária de Velas, remetendo o pedido de participação no Conselho 

Eco-Escolas.-------------------------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou nomear o vereador António Manuel da Silveira 

Azevedo.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

- Ofício nº 145, datado de 9 de janeiro corrente, do conselho executivo da Escola 

Básica e Secundária de Velas, solicitando que esta Autarquia, na maior brevidade 

possível, desenvolva todos os esforços para que sejam efetuados os seguintes 
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trabalhos: arranjo do teto interior, de acesso à sala da educação pré-escolar na 

EB1/JI de Beira; arranjos nas casas de banho dos alunos e professores, na EB1/JI 

da Urzelina.------------------------------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou informar o presidente do Conselho Executivo da Escola 

que está a estudar a melhor solução e oficiar à Secretaria Regional da Educação, 

Ciência e Cultura no sentido da marcação de uma reunião, com esta Câmara 

Municipal, para serem analisadas as situações do parque escolar do 1º ciclo do 

ensino básico.------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------- 

- Ofício nº 2, datado de 11 de janeiro corrente, do Núcleo Empresarial da Ilha de 

São Jorge, remetendo a ata do concurso de montras 2012 e tabela de 

classificação final.-------------------------------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou homologar a presente ata, atribuindo os prémios do 

concurso de montras 2012, de acordo com o respetivo regulamento, aprovado em 

reunião camarária de oito de novembro passado, a seguir descriminados, e 

informar que o prémio correspondente a árvores de natal indicado na referida ata 

não consta do regulamento referido pelo que caberá ao Núcleo Empresarial da 

Ilha de São Jorge proceder à sua entrega:------------------------------------------------------ 

1º Prémio – valor 250,00€ - A Minha Ourivesaria, com 158 pontos;---------------------- 

2º Prémio – valor 200,00€ - Eleven Eleven, com 151 pontos;------------------------------ 

3º Prémio – valor 150,00€ - Gary Store, com 143 pontos;---------------------------------- 

4º Prémio – valor 100,00€ - Peixe Lua, com 141 pontos;------------------------------------ 

5º Prémio – valor 100,00€ - Foto Oceanus, com 132 pontos;------------------------------ 

-------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------- 

- Ofício nº 5564, datado de 19 de julho de 2012, do Diretor Regional de Apoio ao 

Investimento e à Competitividade, solicitando resposta ao ofício nº 3941, datado 

de 24 de Maio de 2012, o qual indica o endereço eletrónico onde se localizam os 

documentos do pedido de pesquisa de massas minerais para a saibreira da 

Choupana, formulado pelo senhor José Almerindo Ramos Feitas. Encontra-se 
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anexa informação da Comissão de Apoio à Unidade Orgânica de Urbanismo, 

Fiscalização, Taxas e Licenças de que “está omissa a localização da exploração 

de inertes”.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Antes da apreciação deste assunto retirou-se da sala o senhor presidente da 

Câmara, por conflitos de interesse, dado que o seu pai é proprietário de uma 

saibreira. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou que o vereador Amaro Azevedo se desloque ao local, 

conjuntamente com o fiscal municipal e o senhor José Almerindo Ramos Feitas, 

durante a semana que se inicia a 28 de janeiro corrente, a fim de verificar o 

pretendido, devendo este assunto ser presente a próxima reunião.--------------------- 

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

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

-------Após esta deliberação regressou à sala o senhor presidente.---------------------- 

V – URBANISMO, FISCALIZAÇÃO, TAXAS E LICENÇAS:------------------------------ 

- Requerimento de Alexandre Alvarino de Sousa Cabral, residente no Caminho 

Novo, Urzelina, solicitando autorização para construir uma estrada de acesso na 

sua propriedade, artigo matricial nº 1933, sito em Jesus, Maria, José, freguesia de 

Urzelina, identificada na caderneta predial que anexa, uma vez que confina com 

um arruamento municipal, a fim de poder guardar as suas vacas.----------------------- 

-------A Câmara deliberou encarregar o fiscal municipal de se deslocar ao local a 

fim de verificar a localização, devendo este assunto ser presente a próxima 

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

-------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------- 

- Requerimento de Almeida & Azevedo, Lda., com sede na Avenida do 

Livramento, nesta Vila, informando que os professores e funcionários da escola 

básica estão a ocupar os parques de estacionamento junto ao hotel S. Jorge e no 

supermercado Eurovelas, por falta de estacionamento nas zonas circundantes à 

escola e propondo ceder uma faixa do parque da rent-a-car, com 5 metros de 

largura, na extensão da estrada frente à escola, por permuta da rua perpendicular 
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à Rua Manuel Jorge que circunda o supermercado.------------------------------------------ 

-------A Câmara deliberou solicitar uma visita ao local, com a presença do fiscal 

municipal, para averiguação do que em concreto se pretende.---------------------------- 

-------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------- 

- Requerimento de Carlos David da Silva Borba, residente em Calheta, 

solicitando, nos termos do artigo 54º, nº 1 da lei nº 91/95, de 2 de setembro, na 

redação da lei nº 64/2003, de 23 de agosto, parecer relativamente à possibilidade 

de vir a ser constituída compropriedade sobre o prédio 1898, da freguesia de 
Norte Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Velas, sob o nº 

351, com a área de 1.694 m2, que por via da celebração de negócio jurídico ficará 

a pertencer às seguintes pessoas: 1/2 a Carlos David da Silva Borba e 1/2 a João 

Bernardo Sousa. Encontram-se anexos ao requerimento planta de localização, 

certidões e a informação nº 1/2013, com parecer favorável, do Fiscal Municipal.---- 

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

executoriedade, dar parecer favorável à constituição de compropriedade 

pretendida com fundamento na informação referida.----------------------------------------- 

- Requerimento de Maria Arminda Silveira de Lima, residente na Avenida do 

Livramento nº 21, nesta Vila, solicitando emissão de certidão comprovativa da não 

viabilidade de construção no prédio rústico, sito em Cancela Grande, Rosais, 

artigo matricial nº 5215, constituído por pasto com área de 484m2. Encontra-se 

anexa informação do fiscal municipal, certidão e plantas de localização.--------------- 

-------A Câmara deferiu o solicitado.--------------------------------------------------------------- 

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

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

- Comunicação prévia apresentada, ao abrigo do artigo 9, conjugado com o 

artigo 4º, nº 4 do decreto-lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na redação do 

decreto-lei nº 26/2010, de 30 de março, alterado pela lei nº 28/2010, de 2 de 

Setembro, por Paulo Lemos Unipessoal Lda. (Processo nº 05/2012/17), com 

sede na Rua do Livramento, nesta Vila, para obra de edificação naquele lugar, já 
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presente à reunião camarária de 17 de setembro passado. Encontra-se anexa 

informação da comissão de apoio à unidade orgânica de urbanismo, fiscalização, 

taxas e licenças.---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou, por unanimidade, analisar este assunto em próxima 

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

- Requerimento de Espínola & Irmãos, Lda., solicitando licença especial de 
ruído para a realização de música ao vivo no Clube Naval de Velas, com início no 

dia 26 de janeiro e termo no dia 27 de janeiro.------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou, nos termos do nº 2 do artº 15º do Regulamento Geral 

de Ruído, anexo ao Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de janeiro, alterado pelo 

Decreto-Lei nº 278/2007, de 1 de agosto, emitir a licença especial de ruído, em 

conformidade com o requerido, até às 03.00h, devendo o requerente respeitar os 

limites de ruído impostos por lei e toda a atividade desenvolver-se no interior do 

estabelecimento de portas e janelas fechadas.------------------------------------------------ 

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

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

- Requerimento de Espínola & Irmãos, Lda., solicitando o alargamento de 
horário para o dia 27 de janeiro, até às 03.00h, do Clube Naval de Velas.------------ 

-------A Câmara deferiu.------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

- Requerimento de Marítimo Velense, solicitando licença especial de ruído para 

a realização de atividades culturais da época, com início no dia 24 de janeiro e 

termo no dia 25 de janeiro, e horário pretendido das 22.00h às 06.00h, a realizar 

na sede sita na Rua de S. João, nesta Vila.----------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou, nos termos do nº 2 do artº 15º do Regulamento Geral 

de Ruído, anexo ao Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de janeiro, alterado pelo 

Decreto-Lei nº 278/2007, de 1 de agosto, emitir a licença especial de ruído, em 

conformidade com o requerido, até às 03.00h, devendo o requerente respeitar os 
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limites de ruído impostos por lei e toda a atividade desenvolver-se no interior do 

estabelecimento de portas e janelas fechadas.------------------------------------------------ 

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

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

- Requerimento de Marítimo Velense, solicitando licença especial de ruído para 

a realização de atividades culturais da época, com início no dia 26 de janeiro e 

termo no dia 27 de janeiro, e horário pretendido das 22.00h às 06.00h, a realizar 

na sede sita na Rua de S. João, nesta Vila.----------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou, nos termos do nº 2 do artº 15º do Regulamento Geral 

de Ruído, anexo ao Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de janeiro, alterado pelo 

Decreto-Lei nº 278/2007, de 1 de agosto, emitir a licença especial de ruído, em 

conformidade com o requerido, até às 03.00h, devendo o requerente respeitar os 

limites de ruído impostos por lei e toda a atividade desenvolver-se no interior do 

estabelecimento de portas e janelas fechadas.------------------------------------------------ 

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

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

V- Assuntos não incluídos na “ordem do dia” e aceites por todos os 
membros nos termos do art.º 83º da lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
republicada pela lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro:--------------------------------------- 

- Informação nº 6/2012/U.O.F.P., subscrita pelo assistente técnico Ricardo 

Prudêncio, relativa a ajuste direto para a prestação de serviços de recolha de 
resíduos sólidos, e parecer jurídico emitido pelo doutor Carlos Farinha, 

documentos que aqui se dão por integralmente reproduzidos para os devidos e 

legais efeitos, ficando apensos a esta ata no “anexo I”.------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou proceder à abertura de concurso público devendo os 

serviços respetivos dar andamento urgente a esta deliberação.-------------------------- 

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

executoriedade.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Informação GAP Nº 2/2013, subscrita pelo senhor presidente da Câmara, 

relativa à atribuição de bolsas para o ano de 2013, documento que aqui se dá por 

integralmente reproduzido para os devidos e legais efeitos, ficando apenso a esta 

ata no “anexo II”.--------------------------------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou solicitar parecer jurídico, ao doutor Carlos Farinha, 

relativamente aos pontos a., b. e c. da presente informação e informar a comissão 

que deve, para as bolsas de 2012/2013, aplicar os mesmos critérios do ano 

anterior até à alteração do atual regulamento.------------------------------------------------- 

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

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

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

-------Esta reunião terminou às doze horas e trinta e cinco minutos.--------------------- 

 

O Presidente, 

 

 

A Chefe de Divisão de Administração Geral, 
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ANEXO II 
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