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MUNICÍPIO DE VELAS 

CÂMARA MUNICIPAL 

A T A N° 15/17 

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

J uI h o do a no 2 O 1 7:---------------------------------------------------------------------------------

-------Aos vinte e um dias do mês de Julho do ano dois mil e dezassete, no 

edifício dos Paços do Concelho, reuniu a Câmara Municipal de Velas, sob a 

presidência da senhora Vice-Presidente, Janete Andreia Ávila da Fonseca, e 

com a presença dos Vereadores Paulo Alberto Bettencourt da Silveira e João 

Paulo Bettenco urt de Oliveira.-----------------------------------------------------------------

------Não compareceram a esta reunião o Presidente da Câmara, Luís Virgílio 

de Sousa da Silveira e o Vereador Marco Diocleciano Silva Almada.--------------

-------Pelas catorze horas e dez minutos a senhora Vice-Presidente declarou 

aberta a reunião.------------------------------------------------------------------------------------

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

senhor Presidente por se encontrar de férias ausente da Ilha e do Vereador 

Marco Almada que se encontra na Ilha do Pico, em representação do 

Município nas Festas de Santa Maria Madalena.-----------------------------------------

-------Sendo esta reunião pública, que foi publicitada por edital n° 3350, datado 

de 18 de Julho corrente, verificou-se não se encontrar público na sala.------------

-----------------------------------------C>Ft[)E:~ [)() [)IA-------------------------------------------

-------Não havendo intervenções no período de "antes da ordem do dia", por 

parte dos membros presentes, a senhora Vice-Presidente apresentou o 

seguinte, conforme "ordem do dia" comunicada aos membros do executivo por 

ofícios n°s 3346 a 3349, datados de 18 de Julho corrente:-----------------------------

1-- ATAs;:----------------------------------------------------------------------------------------------

- Ata da reunião ordinária de 10/07/2017:-------------------------------------------------

-------Submetida a aprovação, cuja leitura foi dispensada uma vez que esta foi 

distribuída, com antecedência, pelos membros do Executivo, foi a mesma 

aprovada por una n imid ade.---------------------------------------------------------------------
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11- GABINETE DA PRESIDÊNCIA:---------------------------------------------------------

- Proposta subscrita pela senhora Vice-Presidente, que aqui se dá por 

integralmente reproduzida para os devidos e legais efeitos e fica apensa a esta 

ata no anexo I, acompanhada de ficha do cabimento n° 4644 e mapa de 

fundos disponíveis, para apoiar a Comissão de Finalistas da Escola Básica 

e Secundária das Velas com os encargos da estadia de oito elementos, no 

âmbito de uma viagem de finalistas à Cidade de Las Palmas, no final do mês 

de Julho, conforme solicitado por seus ofícios datados de 30 de Maio e 4 de 

Julho de 2017 e orçamento anexo.-----------------------------------------------------------

-------A Câmara concordou com a presente proposta e deliberou colaborar com 

os Finalistas da Escola Básica e Secundária das Velas, suportando os custos 

da aquisição do alojamento com o valor de trezentos e quatro euros (€304,00), 

de acordo com o orçamento anexo.----------------------------------------------------------

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

imediata executoriedade.----------------------------------------------------------------------

- Proposta subscrita pela senhora Vice-Presidente, que aqui se dá por 

integralmente reproduzida para os devidos e legais efeitos e fica apensa a esta 

ata no anexo 11, para conceder apoio à Comissão de Festas de Nossa 

Senhora do Rosário, com a cedência de transportes terrestres para 

deslocação das bandas que atuarão nas Festas de Rosais 2017, entre os dias 

11 e 15 de Agosto, conforme solicitado por seu ofício com referência n° 

009/17, datado de 12 de julho corrente.-----------------------------------------------------

------A Câmara concordou com a presente proposta e deliberou apoiar a 

Comissão de Festas de Nossa Senhora do Rosário com a viatura de 16 

lugares, e respetivo condutor, na deslocação das bandas que marcarão 

presença nas Festas de Nossa Senhora do Rosário 2017.----------------------------

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

imediata executoriedade. ------------------------------------------------------------------------

- Proposta subscrita pelo senhor Presidente, que aqui se dá por integralmente 

reproduzida para os devidos e legais efeitos e fica apensa a esta ata no anexo 
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III, acompanhada de ficha do cabimento n° 4635 e mapa de fundos 

disponíveis, para apoiar a Casa do Pessoal RTP - Açores, com a 

realização, no Concelho de Velas, da 11• Tourada à Corda da Casa do 

Pessoal, conforme solicitado pelo seu email datado de 11 de Junho passado.-

-------A Câmara concordou com a presente proposta e deliberou apoiar a Casa 

do Pessoal RTP-Açores com o valor de dois mil e quinhentos euros 

(€2.500,00) no âmbito da tourada das Festas de Sant'Ana no lugar da Relva, 

no dia 1 de Agosto do corrente ano.--------------------------------------------------------

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

imediata executo ri ed ade.-------------------------------------------------------------------------

- Proposta subscrita pela senhora Vice-Presidente, que aqui se dá por 

integralmente reproduzida para os devidos e legais efeitos e fica apensa a esta 

ata no anexo IV, para conceder apoio à Guarda Nacional Republicana, na 

reparação do mastro do Estandarte Nacional do Posto das Velas, conforme 

solicitado por seu ofício referência n° 170/17, datado de 14 de Julho corrente.-

------A Câmara concordou com a presente proposta e deliberou colaborar com 

a Guarda Nacional Republicana, na reparação do mastro, articulando com a 

dispo n i bi I idade dos serviços do Município.-------------------------------------------------

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

imediata executo riedade. -----------------------------------------------------------------------

- Proposta subscrita pela senhora Vice-Presidente, que aqui se dá por 

integralmente reproduzida para os devidos e legais efeitos e fica apensa a esta 

ata no anexo V, para conceder apoio ao senhor José Luis de Melo Santos, 

fotógrafo, com alojamento e um espaço para exposição, no período de 15 

a 30 de Agosto próximo, no âmbito do projeto fotográfico intitulado "Quem vê 

caras ... Não vê doenças", conforme solicitado por seu e-mail datado de 5 de 

Julho corrente.--------------------------------------------------------------------------------------

-------A Câmara concordou com a presente proposta e deliberou apoiar o 

senhor José luis de Melo Santos com alojamento na moradia pertencente ao 

Município, sita na zona de Entre Morros, bem como na cedência de um espaço 
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para expor o projeto fotográfico "Quem vê caras... Não vê doenças", 

nomeadamente a "Galeria Espaço +", nos dias solicitados.---------------------------

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

- Proposta subscrita pela senhora Vice-Presidente, que aqui se dá por 

integralmente reproduzida para os devidos e legais efeitos e fica apensa a esta 

ata no anexo VI, para a aprovação dos contratos de doação de espólio 

para a Casa Museu Cunha da Silveira, em anexo, a celebrar com os 

senhores José Ricardo da Silveira Salsa e Victor Manuel Andrade Correia.-----

-------A Câmara concordou com a presente proposta e deliberou aprovar os 

termos das Doações anexas.------------------------------------------------------------------

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

imediata executoried ade.-------------------------------------------------------------------------

-Proposta subscrita pelo senhor Presidente, que aqui se dá por integralmente 

reproduzida para os devidos e legais efeitos e fica apensa a esta ata no anexo 

VIl , para ratificação do seu despacho de aprovação do pedido de 

prorrogação pelo prazo de quarenta e sete dias para a conclusão da 

empreitada de "Reabilitação da Rede de Águas do Concelho das 

Velas/Furo/Reservatórios/Estações Elevatórias/Nascentes, Ilha de São 

Jorge", acompanhada de informação do Eng.0 João Carlos Pereira Soares e 

nota justificativa, conforme solicitado pelo adjudicatário, Pedro Serôdio & 

Engenharia, Lda., por ofício datado de 1 O de Julho corrente.-----------------------

-------A Câmara deliberou ratificar, nos termos do n° 3 do artigo 35° da lei n° 

75/2013, de 12 de setembro, na atual redação, a presente proposta.------------

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

- Proposta subscrita pela senhora Vice-Presidente, que aqui se dá por 

integralmente reproduzida para os devidos e legais efeitos e fica apensa a esta 

ata no anexo VIII , para parecer favorável ao pedido de certidão de não 

viabilidade de construção relativamente ao terreno rústico sito na Cancela, 

Freguesia das Manadas, descrito na Conservatória do Registo Predial de Velas 

com o n° 757/19961104, e inscrito na matriz com o artigo n° 1765, conforme 

Pâgina 4 de 33 
Ata n° 15 - 21 de Julho de 2017 



MUNICÍPIO DE VELAS 

CÂMARA MUNICIPAL 

requerimento apresentado pelo senhor João Lénio Brasil Marques, residente 

na Fajã das Almas, Freguesia das Manadas, Concelho de Velas. Encontra-se 

anexa a informação n° 306/2017/PS, do Fiscal Municipal, datada de 14 de 

J uI h o corrente.--------------------------------------------------------------------------------------

-------A Câmara concordou com a presente proposta e, com fundamento na 

informação referida, deliberou dar parecer favorável ao requerimento efetuado 

pelo senhor João Lénio Brasil Marques, relativo ao terreno rústico descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Velas com o número 757/19961104 e 

inscrito na matriz com o artigo n° 1765, e emitir a respetiva certidão de não 

vi a b ii idade de construção.-----------------------------------------------------------------------

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

imediata executo ri edad e.-------------------------------------------------------------------------

- Proposta subscrita pela senhora Vice-Presidente, que aqui se dá por 

integralmente reproduzida para os devidos e legais efeitos e fica apensa a esta 

ata no anexo IX, para parecer favorável ao pedido de certidão de não 

viabilidade de construção relativamente ao terreno rústico sito na Cancela, 

Freguesia das Manadas, descrito na Conservatória do Registo Predial de Velas 

com o n° 758/19961104, e inscrito na matriz com o artigo n° 1767, conforme 

requerimento apresentado pelo senhor João Lénio Brasil Marques, residente 

na Fajã das Almas, Freguesia das Manadas, Concelho de Velas. Encontra-se 

anexa a informação n° 305/2017/PS, do Fiscal Municipal, datada de 14 de 

J uI h o corrente.------------------------------------------------------------------------------------

-------A Câmara concordou com a presente proposta e, com fundamento na 

informação referida, deliberou dar parecer favorável ao requerimento efetuado 

pelo senhor João Lénio Brasil Marques, relativo ao terreno rústico descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Velas com o número 758/19961104 e 

inscrito na matriz com o artigo n° 1767, e emitir a respetiva certidão de não 

via bilid ade de construção.------------------------------------------------------------------------

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

imediata executoriedade.-----------------------------------------------------------------
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- Proposta subscrita pela senhora Vice-Presidente, que aqui se dá por 

integralmente reproduzida para os devidos e legais efeitos e fica apensa a esta 

ata no anexo X, para parecer favorável ao pedido de certidão de não 

viabilidade de construção relativamente ao terreno rústico sito em Lombo do 

Gato, Freguesia de Santo Amaro, omisso na Conservatória do Registo Predial 

de Velas e inscrito na matriz com o artigo n° 1857, conforme requerimento 

apresentado pela senhora Maria Judite da Silveira Matos Elias, residente na 

Ribeira do Almeida, n° 26, Freguesia de Santo Amaro, Concelho de Velas. 

Encontra-se anexa a informação n° 311/2017/PS, do Fiscal Municipal, datada 

de 1 8 de J uI h o corrente.--------------------------------------------------------------------------

-------A Câmara concordou com a presente proposta e, com fundamento na 

informação referida, deliberou dar parecer favorável ao requerimento efetuado 

pela senhora Maria Judite da Silveira Matos Elias, relativo ao terreno rústico 

omisso na Conservatória do Registo Predial de Velas e inscrito na matriz com 

o artigo n° 1857, e emitir a respetiva certidão de não viabilidade de 

construção.---------------------------------------------------------------------------------------

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

imediata executoried ade.-------------------------------------------------------------------------

- Proposta subscrita pela senhora Vice-Presidente, que aqui se dá por 

integralmente reproduzida para os devidos e legais efeitos e fica apensa a esta 

ata no anexo XI, para parecer favorável ao pedido de certidão de não 

viabilidade de construção relativamente ao terreno rústico sito em Lombo do 

Gato, Freguesia de Santo Amaro, omisso na Conservatória do Registo Predial 

de Velas e inscrito na matriz com o artigo n° 1824, conforme requerimento 

apresentado pela senhora Maria Judite da Silveira Matos Elias, residente na 

Ribeira do Almeida, n° 26, Freguesia de Santo Amaro, Concelho de Velas. 

Encontra-se anexa a informação n° 312/2017/PS, do Fiscal Municipal, datada 

de 18 de Julho corrente.----------------------------------------------------------------------

-------A Câmara concordou com a presente proposta e, com fundamento na 
I 

informação referida, deliberou dar parecer favorável ao requerimento efetuado 

Página 6 de 33 
Ata no 15 - 21 de Julho de 201 7 



MUNICÍPIO DE VELAS 

CÂMARA MUNICIPAL 

pela senhora Maria Judite da Silveira Matos Elias, relativo ao terreno rústico 

omisso na Conservatória do Registo Predial de Velas e inscrito na matriz com 

o artigo n° 1824, e emitir a respetiva certidão de não viabilidade de 

construção.------------------------------------------------------------------------------------------

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

imediata executoried ade.-------------------------------------------------------------------------------

- Proposta subscrita pela senhora Vice-Presidente, que aqui se dá por 

integralmente reproduzida para os devidos e legais efeitos e fica apensa a esta 

ata no anexo XII, para parecer favorável ao pedido de certidão de não 

viabilidade de construção relativamente ao terreno rústico sito em Lombo do 

Gato, Freguesia de Santo Amaro, omisso na Conservatória do Registo Predial 

de Velas e inscrito na matriz com o artigo n° 1828, conforme requerimento 

apresentado pela senhora Maria Judite da Silveira Matos Elias, residente na 

Ribeira do Almeida, n° 26, Freguesia de Santo Amaro, Concelho de Velas. 

Encontra-se anexa a informação n° 310/2017/PS, do Fiscal Municipal, datada 

de 18 de Julho corrente.-------------------------------------------------------------------------

-------A Câmara concordou com a presente proposta e, com fundamento na 

informação referida, deliberou dar parecer favorável ao requerimento efetuado 

pela senhora Maria Judite da Silveira Matos Elias, relativo ao terreno rústico 

omisso na Conservatória do Registo Predial de Velas e inscrito na matriz com 

o artigo n° 1828, e emitir a respetiva certidão de não viabilidade de 

construção.-----------------------------------------------------------------------------------------

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

imediata executoried ade.-------------------------------------------------------------------------

- Proposta subscrita pela senhora Vice-Presidente, que aqui se dá por 

integralmente reproduzida para os devidos e legais efeitos e fica apensa a esta 

ata no anexo XIII, para parecer favorável ao pedido de certidão de não 

viabilidade de construção relativamente ao terreno rústico sito nas 

Courelinhas, Freguesia de Santo Amaro, não descrita a parte da requerente, 

correspondente a 25052/100000, na Conservatória do Registo Predial de Velas 
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e inscrito na matriz com o artigo n° 290, conforme requerimento apresentado 

pela senhora Maria Judite da Silveira Matos Elias, residente na Ribeira do 

Almeida, n° 26, Freguesia de Santo Amaro, Concelho de Velas. Encontra-se 

anexa a informação n° 315/2017/PS, do Fiscal Municipal, datada de 18 de 

J ui h o corrente.--------------------------------------------------------------------------------------

-------A Câmara concordou com a presente proposta e, com fundamento na 

informação referida, deliberou dar parecer favorável ao requerimento efetuado 

pela senhora Maria Judite da Silveira Matos Elias, relativo ao terreno rústico, 

não descrita a parte da requerente, correspondente a 25052/100000, na 

Conservatória do Registo Predial de Velas e inscrito na matriz com o artigo n° 

290, e emitir a respetiva certidão de não viabilidade de construção.--------------

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

imediata executoriedad e.-------------------------------------------------------------------------

- Proposta subscrita pela senhora Vice-Presidente, que aqui se dá por 

integralmente reproduzida para os devidos e legais efeitos e fica apensa a esta 

ata no anexo XIV, para parecer favorável ao pedido de certidão de não 

viabilidade de construção relativamente ao terreno rústico sito nas 

Fogueiras, Freguesia de Santo Amaro, omisso na Conservatória do Registo 

Predial de Velas e inscrito na matriz com o artigo n° 106, conforme 

requerimento apresentado pela senhora Maria Judite da Silveira Matos Elias, 

residente na Ribeira do Almeida, n° 26, Freguesia de Santo Amaro, Concelho 

de Velas. Encontra-se anexa a informação n° 314/2017/PS, do Fiscal 

Municipal, datada de 18 de Julho corrente.------------------------------------------------

------A Câmara concordou com a presente proposta e, com fundamento na 

informação referida, deliberou dar parecer favorável ao requerimento efetuado 

pela senhora Maria Judite da Silveira Matos Elias, relativo ao terreno rústico 

omisso na Conservatória do Registo Predial de Velas e inscrito na matriz com 

o artigo n° 106, e emitir a respetiva certidão de não viabilidade de construção.-

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

imediata executoriedade.------------------------------------------------------------------------
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- Proposta subscrita pela senhora Vice-Presidente, que aqui se dá por 

integralmente reproduzida para os devidos e legais efeitos e fica apensa a esta 

ata no anexo XV, para parecer favorável ao pedido de certidão de não 

viabilidade de construção relativamente ao terreno rústico sito na Fonte das 

Merendas, Freguesia de Santo Amaro, omisso na Conservatória do Registo 

Predial de Velas e inscrito na matriz com o artigo n° 104, conforme 

requerimento apresentado pela senhora Maria Judite da Silveira Matos Elias, 

residente na Ribeira do Almeida, n° 26, Freguesia de Santo Amaro, Concelho 

de Velas. Encontra-se anexa a informação n° 313/2017 /PS, do Fiscal 

Municipal, datada de 18 de Julho corrente.------------------------------------------------

-------A Câmara concordou com a presente proposta e, com fundamento na 

informação referida, deliberou dar parecer favorável ao requerimento efetuado 

pela senhora Maria Judite da Silveira Matos Elias, relativo ao terreno rústico 

omisso na Conservatória do Registo Predial de Velas e inscrito na matriz com 

o artigo n° 104, e emitir a respetiva certidão de não viabilidade de construção.-

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

imediata executoried ade.------------------------------------------------------------------------

- Proposta subscrita pela senhora Vice-Presidente, que aqui se dá por 

integralmente reproduzida para os devidos e legais efeitos e fica apensa a esta 

ata no anexo XVI, para ratificação do apoio concedido ao Município da 

Calheta com a cedência da viatura de 16 lugares e respetivo condutor, 

durante o Festival de Julho, que decorreu entre os dias 13 e 17 de Julho 

corrente, conforme solicitado por email datado de 14 de Julho.----------------------

-------A Câmara deliberou ratificar, nos termos do n° 3 do artigo 35° da lei n° 

75/2013, de 12 de Setembro, na sua atual redação, a presente proposta.-------

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

- Proposta subscrita pelo senhor Presidente, que aqui se dá por integralmente 

reproduzida para os devidos e legais efeitos e fica apensa a esta ata no anexo 

XVII, para ratificação do apoio concedido à Tertúlia Tauromáquica 

Jorgense com o transporte de um grupo de forcados, nos dias 7, 8 e 9 de 
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Julho, através da viatura de 9 lugares e respetivo condutor, no âmbito da 

Tourada de Praça que se realizou no dia 8 de Julho corrente, conforme 

solicitado por seu ofício referência n° 1/2017, datado de 6 do corrente mês.----

-------A Câmara deliberou ratificar, nos termos do n° 3 do artigo 35° da lei n° 

75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, a presente proposta.------

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

111 • FINANÇAS E PATRIMÓNIO:--------------------------------------------------------

- Resumo diário da tesouraria n° 132, de 17 de Julho corrente, que acusava 

os seguintes saldos para o dia seguinte:---------------------------------------------------

Caixa - € 750,00 (setecentos e cinquenta euros);--------------------------------------

Fundos de Maneio- € 1.200,00 (mil e duzentos euros);------------------------------

Conta 005900066404620008991 Caixa Económica Misericórdia de Angra do 

Heroísmo - € 76.477,86 (setenta e seis mil quatrocentos e setenta e sete 

euros e oitenta e seis cêntimos);--------------------------------------------------------------

Conta 003508430000017623051 Caixa Geral de Depósitos - € 138.804,30 

(cento e trinta e oito mil oitocentos e quatro euros e trinta cêntimos);--------------

Conta 004580610912393800325 Crédito Agrícola - € 139.207,19 (cento e 

trinta e nove mil duzentos e sete euros e dezanove cêntimos);------------------

Conta 016001000081388000531 Novo Banco dos Açores S.A. - € 1.649,10 

(mil seiscentos e quarenta e nove euros e dez cêntimos);----------------------------

Conta 003601329910000324454 Caixa Económica Monte pio Geral -

€159.081,76 (cento e cinquenta e nove mil e oitenta e um euros e setenta e 

seis cêntimos);--------------------------------------------------------------------------------------

Conta 001800080605283002026 Banco Santander Totta - € 7 43.652,22 

(setecentos e quarenta e três mil seiscentos e cinquenta e dois euros e vinte e 

do is cêntimos);------------------------------------------------------------------------------

Conta 003601329915002970153 Caixa Económica Montepio Geral -

€2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil euros);---------------------

Conta 005900060035809005191 Caixa Económica Misericórdia de Angra do 

Heroísmo- € 500.000,00 (quinhentos mil euros);--------------------------------------
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Total de Disponibilidades: € 4.260.822,43 (quatro milhões duzentos e sessenta 

mil oitocentos e vinte e dois euros e quarenta e três cêntimos);--------------------

Operações Orçamentais: € 4.259.911,45 (quatro milhões duzentos e cinquenta 

e nove mil novecentos e onze euros e quarenta e cinco cêntimos);----------------

Operações não Orçamentais: € 910,98 (novecentos e dez euros e noventa e 

oito cêntimos);--------------------------------------------------------------------------------------

Documentos: € 8.687,19 (oito mil seiscentos e oitenta e sete euros e dezanove 

cêntimos);---------------------------------------------------------------------------------------------

Total de movimentos de tesouraria: € 4.269.509,62 (quatro milhões duzentos e 

sessenta e nove mil quinhentos e nove euros e sessenta e dois cêntimos).-----

- Lista contendo o registo de ordens de pagamento em datas de 5 a 17 de 

Julho de 2017, n°s 850 a 878 (Operações orçamentais), as quais totalizam a 

importância de € 146.335,36 (cento e quarenta e seis mil trezentos e trinta e 

cinco euros e trinta 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 5 a 13 de 

Julho de 2017, n°s 124 a 129 (Operações de tesouraria), as quais totalizam a 

importância de € 5.484,54 (cinco mil quatrocentos e oitenta e quatro euros e 

cinquenta 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.--------------------------------------------------------------------------------

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

o ano de 2017, no período de 1 de Janeiro a 18 de Julho, 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 2017, no 

período de 1 de Janeiro a 18 de Julho, documento que aqui se dá por 

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

pasta de anexos a esta ata.------------------------------------------------------ ------------
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- Lista contendo a posição atual do orçamento da despesa do ano 2017, 

no período de 1 de Janeiro a 18 de Julho, 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 2017, a qual totaliza a 

importância de € 39.441,73 (trinta e nove mil quatrocentos e quarenta e um 

euros e setenta e três 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.----------------------------------------------------------------------------------

IV- URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS:---------------------------------------------

- Projeto de arquitetura referente a construção de uma moradia 

unifamiliar, duas casas de hóspedes e um anexo (Processo n° 12/2017/18), 

em Mistérios, Freguesia de Urzelina, Concelho de Velas, apresentado por Dirk 

Holger Kaiser, residente na Marina de Velas.-------------------------------------------

-------A Câmara, com fundamento nas informações dos serviços da Divisão de 

Urbanismo e Serviços Urbanos anexas ao processo, aprovou o projeto de 

arquitetura e deliberou solicitar as especialidades, nos termos do n° 4, artigo 

20° do Decreto-Lei n° 555/99 de 16 de Dezembro, na sua redação atual, e 

conforme o disposto no ponto 5 do artigo 11° da Portaria n° 113/2015, de 22 de 

Abrii.---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

- Comunicação prévia de obras de escassa relevância urbanística no 

prédio sito na Canada do Forno da Cal, Freguesia de Urzelina, Concelho de 

Velas (Processo n° 05/2017/32), apresentada por José Gabriel Feliz Soares, 

residente na Canada da Mata, Freguesia de Urzelina, Concelho de Velas.------

-------A Câmara, com fundamento nas informações dos serviços da Divisão de 

Urbanismo e Serviços Urbanos anexas ao pedido, deliberou admitir a presente 

comunicação prévia.-------------------------------------------------------------------------------

-------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------
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- Processo de emissão de alvará de licença de utilização para alojamento 

local (Processo n° 12/2016/2), na Presa, Estrada Regional, Freguesia de 

Urzelina, Concelho de Velas, requerido por Júlia A. B. Silva Unipessoal, Lda., 

com sede na Avenida do Livramento, Freguesia e Concelho de Velas, descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Velas sob o n° 1417/20100625----------

-------A Câmara, com fundamento nas informações dos serviços da Divisão de 

Urbanismo e Serviços Urbanos anexas ao processo, deliberou emitir o alvará 

de licença de utilização para alojamento local conforme requerido.-----------------

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

executo ried ade.-----------------------------------------------------------------------------------

- Processo de emissão de alvará de licença de utilização para alojamento 

local (Processo n° 13/2017/3) requerido por Paulo Eduardo Viegas Soares, 

sito na Serroa, Freguesia de Rosais, Concelho de Velas, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Velas sob o n° 1854/20000405.-------------

------A Câmara, com fundamento nas informações dos serviços da Divisão de 

Urbanismo e Serviços Urbanos anexas ao processo, deliberou emitir o alvará 

de licença de utilização para alojamento local conforme requerido.-----------------

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

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

- Processo de emissão de alvará de licença de utilização para comércio e 

serviços (Processo n° 13/2017/5) requerido por Rut Maria Borba da Silveira 

Sequeira, sito na Rua Cunha da Silveira, Freguesia e Concelho de Velas, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Velas sob o n° 577/19920128.

-------A Câmara, com fundamento nas informações dos serviços da Divisão de 

Urbanismo e Serviços Urbanos anexas ao processo, deliberou emitir o alvará 

de licença de utilização para comércio e serviços conforme requerido.------------

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

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

I:~C:E:Ft~~-=~1rC> :-----------------------------------------------------------------------------

-------Esta reunião terminou às quinze horas.-----------------------------------------------
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A Vice-Presidente, 

o.u~~~~= 
de Divisão de Administração Geral 
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