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A  T  A  Nº 15/13 

 

Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal das Velas, realizada no dia 01 de 

julho do ano 2013:------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ao primeiro dia do mês de julho do ano dois mil e treze, no edifício dos 

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

de Manuel Soares da Silveira, presidente da Câmara e com a presença dos 

vereadores Maria Isabel Góis Teixeira, Amaro Filipe Tavares Azevedo, António 

Manuel da Silveira Azevedo e Ana Paula Ferreira Tavares Bettencourt.---------------- 

-------Pelas dez horas e quinze 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 de a Câmara analisar e votar na altura própria, os 

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

- Proposta de ratificação de celebração de contratos a termo certo/ 

trabalhadores a internalizar.------------------------------------------------------------------------- 

- Requerimento de Agostinho Paim Cota, pedido de utilização de espaço no 

aterro sanitário de Velas.----------------------------------------------------------------------------- 

- Requerimento da Sociedade Lusitânia Clube Recreio Velense, horário de 

funcionamento de estabelecimento.-------------------------------------------------------------- 

- Requerimento de Alexandre Filipe Soares Cabral, pedido de licença para 

implementação de esplanada.---------------------------------------------------------------------- 

-------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 2157 a 2160, datados de 26 de junho 

passado.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I - ATAS:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Ata da reunião ordinária de 17 de junho de 2013:--------------------------------------- 

-------Foi lida e aprovada por unanimidade a ata da reunião ordinária de 17 de 

junho passado.------------------------------------------------------------------------------------------ 

II - UNIDADE ORGÂNICA DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO:------------------------------ 

- Resumo diário da tesouraria nº 113 de 21 de junho, que acusava os seguintes 

saldos:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Fundos de Maneio – 620,00 €;------------------------------------------------------------------- 

Conta 005900066404620008991 Caixa Económica Misericórdia de Angra do 

Heroísmo 316,47 €;------------------------------------------------------------------------------------ 

Conta 003508430000097843118 Caixa Geral de Depósitos 25.714,20 €;------------- 

Conta 003601329910000324454 Caixa Económica Montepio Geral 645,12 €;------ 

Conta 003508430000017623051Caixa Geral de Depósitos 167.162,74 €;------------ 

Conta 004580610912393800325 Crédito Agrícola 217,26 €;------------------------------ 

Conta 003800001756555530118 Banif – Banco Internacional do Funchal, SA 

604.180,03 €;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Total de Disponibilidades: 801.405,82 €;--------------------------------------------------------- 

Operações Orçamentais: 785.990,76 €;---------------------------------------------------------- 

Operações não Orçamentais: 15.415,06 €;----------------------------------------------------- 

Documentos: 218.547,11 €;------------------------------------------------------------------------- 

Total de movimentos de tesouraria: 1.019.952,93€.------------------------------------------ 

- Lista contendo o registo de ordens de pagamento em datas de 11 de junho  

de 2013 a 25 de junho de 2013:  nºs 482 a 548 (Operações Orçamentais), as 

quais totalizam a importância de € 310.488,32 (trezentos e dez mil quatrocentos e 
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oitenta e oito euros e trinta e dois 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 19 de junho 

de 2013: nº 81 (Operações Tesouraria), a qual totaliza a importância de € 150,88 

(cento e cinquenta  mil  e oitenta e oito 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.------------------------------------------------------------------------- 

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

ano de 2013, no período de 1 de janeiro a 24 de junho, 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 actual do orçamento da receita do ano 2013, no 

período de 1 de janeiro a 24 de junho, 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 actual do orçamento da despesa do ano 2013, no 

período de 1 de janeiro a 24 de junho, 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 € 119.988,37 (cento e dezanove mil novecentos e oitenta e oito 

euros e trinta e sete 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.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III- DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL:-------------------------------------------------- 
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 - Protocolo de Cooperação no Apoio ao Desenvolvimento Cultural nº 10/2013 

entre o Município de Velas e Associação Cultural de Velas, conforme deliberação 

tomada por esta Câmara em reunião ordinária de dezassete de junho findo.--------- 

----- Depois de analisado o referido protocolo, a Câmara aprovou o mesmo.--------- 

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

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

 - Protocolo de Cooperação nº 11/2013 entre o Município de Velas e o CNE- 

Junta Regional dos Açores, conforme deliberação tomada por esta Câmara em 

reunião ordinária de dezassete de junho findo.------------------------------------------------ 

----- Depois de analisado o referido protocolo, a Câmara aprovou o mesmo.--------- 

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

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

IV-OFÍCIOS:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Ofício nº 63, datado de 17 de maio, da Casa da Providência de São José, da 

Calheta, solicitando a cedência de um espaço para implementação do Banco 

Social através do Protocolo Social de Inserção.----------------------------------------------- 

----- A Câmara deliberou solicitar aos Serviços Administrativos deste Município 

cópia das anteriores deliberações tomadas sobre este assunto, para analisar na 

próxima reunião.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

- Ofício nº 180, datado de 06 de junho passado, do Director Administrativo e 

Financeiro da Escola Profissional de S. Jorge, solicitando a cedência de 

apartamentos propriedade do Município, para o ano lectivo de 2013/  2014.--------- 

----- A Câmara deliberou solicitar o número de formandos que necessitam de 

alojamento para o ano lectivo de 2013/ 2014, para depois se pronunciar.------------- 

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

executoriedade.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Ofício nº 207, da Diretora Pedagógica da Escola Profissional de S. Jorge, 

solicitando autorização para utilização do espaço Jardim da República, para a 

realização da II Feira da Ilha, que se realizará no dia 13 de julho de 2013. Tem 

junto Proposta de Regulamento Geral da Feira da EPISJ, bem como informação 

da Divisão de Urbanismo e Serviços Urbanos deste Município.--------------------------- 

 ----- De acordo com a informação da Divisão de Urbanismo e Serviços Urbanos, a 

Câmara aprovou a referida proposta de regulamento e deliberou autorizar a 

utilização do jardim da República.----------------------------------------------------------------- 

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

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

- Ofício nº 59, datado de 13 de junho passado, do Presidente da Freguesia de 

Velas, pedindo esclarecimento sobre duas habitações degradadas existentes 

nesta vila.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A Câmara deliberou solicitar informação sobre estas duas habitações ao 

Fiscal Municipal deste Município.------------------------------------------------------------------ 

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

- Ofício datado de 10 de maio de 2013, do Grupo Etnográfico da Beira, solicitando 

apoio para deslocação do referido grupo a Vila Nova de Gaia. Tem junto 

informação da UOFP.--------------------------------------------------------------------------------- 

----- A Câmara deliberou analisar este pedido na próxima reunião.---------------------- 

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

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

- Ofício nº 107, datado de 20 de junho passado, de VIATEL, solicitando a emissão 

de guias para pagamento de taxas.--------------------------------------------------- 

--- A Câmara tomou conhecimento e deliberou remeter o referido pedido à 

SubUnidade Orgânica de Taxas, Licenças e Loteamentos.-------------------------------- 

----- Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------  
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V- UNIDADE ORGÂNICA DE URBANISMO, FISCALIZAÇÃO, TAXAS E 
LICENÇAS:---------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Projeto de Remodelação de moradia unifamiliar e construção de garagem 

(processo nº 2/2012/3) na Canada do Cruzeiro, freguesia da Urzelina, 

apresentado por Mariana Fátima Silva Bettencourt, residente em Santo António. 

Encontra-se anexa informação, com parecer favorável, da Divisão de Urbanismo e 

Serviços Urbanos.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A Câmara, com fundamento na informação da Divisão de Urbanismo  e 

Serviços Urbanos, aprovou o projeto apresentado.------------------------------------------- 

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

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

- Projeto de construção de garagem ( processo nº 12/2013/1) na Ponta de 

Rosais, apresentado por Lilia Maria Blanquet Oliveira da Silva, residente em 

Rosais. Encontra-se anexa informação, com parecer favorável, da Divisão de 

Urbanismo e Serviços Urbanos.-------------------------------------------------------------------- 

----- A Câmara, com fundamento na informação da Divisão de Urbanismo  e 

Serviços Urbanos, aprovou o projeto apresentado.------------------------------------------- 

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

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

VI- 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:---------------------------------------  

-Proposta de Ratificação de celebração de contratos a termo certo/ 
trabalhadores a internalizar, subscrita pelo senhor Presidente da Câmara, do 

seguinte teor:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

“ Considerando que, era necessário apresentar a alteração do Mapa de Pessoal 

de 2013, com as correcções aprovadas em Reunião de Câmara e apresentar o 

referido, na sessão ordinária da Assembleia Municipal, realizada a 28 de junho, 
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tendo de constar do documento mencionado se os contratos a celebrar com os 

trabalhadores que constam do mesmo seriam celebrados a termo certo ou a termo 

incerto, para dar prosseguimento aos trâmites da internalização dos trabalhadores 

da VelasFuturo E.M.----------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que, existiam duas posições diferentes, uma defendida pelo Ilustre 

Jurista Dr. Carlos Farinha, defendendo no seu parecer sobre a presente matéria 

que no rigor dos princípios de Direito os contratos deveriam ser celebrados a 

termo incerto, outra em sentido contrário constante das CIRC- DROAP/2013/19, 

mais concretamente constante do ponto 7 que sustenta a tais contratos deve ser 

aposto termo certo, documentos que se anexam e que se dão por integralmente 

por reproduzidos para todos os efeitos tidos por convenientes.--------------------------- 

Considerando que, dada a necessidade de optar por uma das soluções em tempo 

útil, por meu Despacho datado de 27 de junho de 2013, determinei que os 

contratos fossem celebrados a termo certo de acordo com a Circular da DROAP, 

acima referenciada, por emanar de uma entidade oficial e por qualquer uma das 

opções não implicar quaisquer diminuição nos direitos dos trabalhadores a 

internalizar.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que, a Exma. Senhora Chefe de Divisão de Administração geral 

lavrou informação datada do mesmo dia, chamando a atenção que a Autarquia, 

neste caso a Câmara Municipal, é que teria competência para decidir nesta 

matéria.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que nesse mesmo dia, determinei a manutenção do meu Despacho, 

ao abrigo do nº3 do artigo 68º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro com a 

redacção que lhe foi dada pela Lei nº 5-A/2002 que estipula o seguinte: “ Sempre 

que o exijam circunstâncias excepcionais e urgentes e não seja possível reunir 

extraordinariamente a Câmara o presidente pode praticar quaisquer atos, mas tais 

atos ficam sujeitos a ratificação na primeira reunião realizada após a sua prática, 

sob pena de anulabilidade”.--------------------------------------------------------------- 
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Face ao exposto, proponho, que seja ratificado o meu Despacho datado de 27 de 

junho de 2013, sendo aposto nos contratos a celebrar “Termo Certo”.------------------ 

----- A Câmara aprovou a presente proposta de ratificação.-------------------------------- 

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

-Requerimento de Agostinho Paim Cota, residente na Ponta, freguesia de Rosais, 

solicitando autorização para utilizar um espaço com cerca de 100 m2, no aterro 

municipal, até ao dia 31 de dezembro de 2015, para a realização de operações de 

gestão de resíduos de metais ferrosos e não ferrosos. ------------------ 

----- A Câmara deliberou encarregar o vereador Amaro Azevedo de definir o 

espaço a utilizar pelo requerente.------------------------------------------------------------------ 

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

- Requerimento de Sociedade Lusitânia Club Recreio Velense, solicitando o 

seguinte horário para o seu estabelecimento: de domingo a quinta- das 08h00 às 

02h00, sexta, sábado e vésperas de feriados- das 08h00 às 03h00.-------------------- 

----- A Câmara deliberou solicitar parecer à Divisão de Urbanismo e Serviços 

Urbanos- Subunidade Orgânica de Taxas, Licenças e Loteamentos .------------------- 

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

-Requerimento de Alexandre Filipe Soares Cabral, residente na Urzelina, 

solicitando autorização para implementação de uma esplanada junto ao Sunset 

Bar, no Caminho do Porto, freguesia da Urzelina.-------------------------------------------- 

----- A Câmara deliberou autorizar, a titulo provisório, uma vez que estão a 

decorrer obras de asfaltagem no referido caminho, a colocação da referida 

esplanada.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

encerrada a reunião, eram  onze horas e quarenta e cinco minutos. ------------------- 
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O Presidente, 

 

 

A Coordenadora Técnica,  
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