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A  T  A  Nº 16/12 
 

Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal das Velas, realizada no dia 16 de 

julho do ano 2012:------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Aos dezasseis dias do mês de julho do ano dois mil e doze, 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.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

vereador António Azevedo à reunião de 6 de julho corrente, por motivos 

profissionais, conforme justificação que apresentou.----------------------------------------- 

-------Sendo esta reunião pública 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:------------------------------------------------------------------------------------ 

- Requerimento de José Maria Ávila – pedido de autorização para o exercício 

contínuo dos espetáculos do Festival do Mar;-------------------------------------------------- 

- Requerimento de José Maria Ávila – pedido de licença especial de ruído para 

a realização de música ao vivo no Festival do Mar;------------------------------------------- 

- Ofício de Maria Teresa Blayer Soares – pedido de informação relativa a obra 

executada por José Baltazar Neves Batista;---------------------------------------------------- 

- E-mail de João Medeiros Torres, responsável pela avaliação do património para 

a Região Autónoma dos Açores – envio de quadro sobre o trabalho de avaliação 

geral da propriedade urbana já executado pelo serviço de finanças.-------------------- 
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- Ofício da administração da ATLÂNTICFUT – Associação, agradecendo o apoio 

prestado por esta Autarquia na realização do I AtlânticFut Cup;-------------------------- 

- Requerimento de Eduarda Maria Soares – pedido de emissão de certidão 

comprovativa da não viabilidade de construção em prédio rústico; e-------------------- 

- Informação nº 46, subscrita pelo fiscal municipal, relativa a “vistoria à Rua 
Gago Coutinho e Sacadura Cabral”.------------------------------------------------------------ 
-------A Câmara, reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre estes 

assuntos, deliberou, por unanimidade, aprovar a sua admissão.-------------------------

INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DO EXECUTIVO----------------------------------------- 

-------O senhor vereador Amaro Azevedo informou da necessidade urgente de 

entrada de receita pelo que é de opinião que se proceda à abertura de concurso 

público para venda dos seguintes imóveis:------------------------------------------------------ 

Ø Um apartamento T1 que servia de apoio à Cruz Vermelha;----------------------------- 

Ø Três apartamentos sitos na Rua do Emigrante;--------------------------------------------- 

Ø Edifício da escola da Ribeira da Areia;-------------------------------------------------------- 

Ø Edifício da escola do Toledo; e ----------------------------------------------------------------- 

Ø Edifício da escola de Santo António.-----------------------------------------------------------

-------O senhor presidente da Câmara disse que este assunto será agendado para 

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

-------Os membros do executivo manifestaram a sua preocupação relativamente à 

empreitada de execução do furo devido aos compromissos.----------------------------- 

ORDEM DO DIA: De seguida foi apresentado o seguinte, conforme “ordem do dia” 

comunicada aos vereadores por ofícios nºs 3358 a 3361, datados de 11 de julho 

corrente, tendo a reunião sido publicitada por edital nº 3362, da mesma data:------- 

I - ATAS:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Ata da reunião ordinária de 06/07/2012:----------------------------------------------------- 

-------Foi lida e aprovada por unanimidade a ata da reunião ordinária de 6 de julho 

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

- Resumo diário da tesouraria nº 125 de 9 de julho corrente, que acusava os 

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

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

Fundos de Maneio – 1.120,00 €;------------------------------------------------------------------- 

Conta 005900066404620008991 Caixa Económica Misericórdia de Angra do 

Heroísmo 250,97 €;------------------------------------------------------------------------------------ 

Conta 003508430000097843118 Caixa Geral de Depósitos 11.055,08 €;------------- 

Conta 003601329910000324454 Caixa Económica Montepio Geral 193,45 €;------- 

Conta 003508430000017623051Caixa Geral de Depósitos 18.626,98 €;-------------- 

Conta 004580610912393800325 Crédito Agrícola 468,77 €;------------------------------ 

Conta 003800001756555530118 Banif – Banco Internacional do Funchal, SA 

248.492,70 €;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Total de Disponibilidades: 280.957,95 €;--------------------------------------------------------- 

Operações Orçamentais: 269.952,76 €;---------------------------------------------------------- 

Operações não Orçamentais: 11.005,19 €;----------------------------------------------------- 

Documentos: 170.264,68 €;------------------------------------------------------------------------- 

Total de movimentos de tesouraria: 451.222,63 €.--------------------------------------------

-------O vereador António Azevedo pediu esclarecimentos quanto à dívida, ao 

Município, do fornecimento de água e serviço de recolha de lixo, tendo o vereador 

Amaro Azevedo dito que estão a envidar esforços para resolver esta situação.------ 

- Lista contendo o registo de ordens de pagamento em datas de 26 de junho 

de 2012 a 11 de julho de 2012: nºs 687 a 730 (Operações orçamentais), as quais 

totalizam a importância de € 52.746,82 (cinquenta e dois mil setecentos quarenta 

e seis euros e oitenta 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.-------------------------------------------------------------------------

- 
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- Lista contendo o registo de ordens de pagamento em data de 2 de julho de 

2012, nºs 69 a 82 (Operações de tesouraria), as quais totalizam a importância de 

€ 19.568,21 (dezanove mil quinhentos sessenta e oito euros e vinte e um 

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 2012, no período de 1 de janeiro a 11 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 actual do orçamento da receita do ano 2012, no 

período de 1 de janeiro a 11 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 actual do orçamento da despesa do ano 2012, no 

período de 1 de janeiro a 11 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 2012, a qual totaliza a 

importância de € 393.874,91 (trezentos noventa e três mil oitocentos setenta e 

quatro euros e noventa e um 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 – OFÍCIOS:------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Ofício nº 52, datado de 27 de junho passado, do presidente da direção da 

Sociedade Lusitânia Clube Recreio Velense, solicitando a cedência de vinte capas 

para arquivo de documentação. Encontram-se em anexo a posição atual do 

orçamento da despesa na rubrica 0102 020108, listagem de fundos disponíveis, 

mapa de compromissos dos meses de julho, agosto e setembro e a informação nº 
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79/UOFP da dirigente da Unidade Orgânica de Finanças e Património, que aqui se 

dá por integralmente reproduzida para os devidos e legais efeitos, ficando apensa 

a esta ata no “anexo I”.--------------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou solicitar a apresentação de um orçamento pronunciando-

se em futura reunião.--------------------------------------------------------------- 

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

- Ofício nº 12, datado de 20 de junho passado, do representante da Comissão de 

Festas de Nossa Senhora do Rosário, solicitando apoio financeiro para a 

realização das festas referidas. Encontram-se em anexo a posição atual do 

orçamento da despesa na rubrica 0102 04050206 e a informação nº 78/UOFP da 

dirigente da Unidade Orgânica de Finanças e Património que aqui se dá por 

integralmente reproduzida para os devidos e legais efeitos, ficando apensa a esta 

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

-------A Câmara deliberou informar que, devido a indisponibilidade orçamental, só 

poderá dar apoio logístico.--------------------------------------------------------------------------- 

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

IV – DIVISÃO DE APOIO AO MUNÍCIPE:------------------------------------------------------ 

- Protocolo nº 07 de Cedência das instalações da Escola Básica das Figueiras à 

Associação de Caçadores, documento que aqui se dá por integralmente 

reproduzido para os devidos e legais efeitos, ficando apenso a esta ata no “anexo 

III”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara aprovou o presente protocolo.------------------------------------------------- 

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

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:--------------------------------------- 

- Requerimento de José Maria Ávila, residente nos Terreiros, solicitando 

autorização para o exercício contínuo dos espetáculos do Festival do Mar, que irá 



 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DAS VELAS 

6 

decorrer no Porto dos Terreiros, de 2 a 5 de agosto próximo, nos termos do nº 1 

do artigo 30º do decreto legislativo regional nº 37/2008/A, na redação do decreto 

legislativo regional nº 12/2010/A.------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

- Requerimento de José Maria Ávila, residente nos Terreiros, solicitando licença 
especial de ruído para a realização de música ao vivo no Festival do Mar, a 

decorrer no Porto dos Terreiros, de 2 a 5 de agosto próximo, nos termos do nº 1 

do artigo 27º do decreto legislativo regional nº 23/2010/A, de 30 de junho.------------ 

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

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

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

- Antes da apreciação do ponto seguinte retirou-se da sala a vereadora Maria 

Isabel Góis Teixeira por parentesco com a interessada.------------------------------------ 

- Ofício datado de 16 de maio passado, de Maria Teresa Blayer Soares, residente 

nesta vila, comunicando que o senhor José Baltazar Neves Batista abriu duas 

janelas na parede onde existiam duas frestas e na parede contígua à casa sita no 

Jardim da República, da qual a requerente e dois irmãos são herdeiros, e 

solicitando informação sobre a legalidade daquela obra e se existe licença 

camarária. Encontra-se anexa a informação nº 41, datada de 23 de maio passado, 

subscrita pelos trabalhadores Paulo Silveira, fiscal municipal e Júlio Rodrigues, 

arquiteto, documento que aqui se dá por integralmente reproduzido para os 

devidos e legais efeitos, ficando apenso a esta ata no “anexo IV”.----------------------- 

-------A Câmara deliberou notificar o senhor José Baltazar Neves Batista.------------- 

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

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

-------Após esta deliberação regressou à sala a referida vereadora.---------------------- 
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- E-mail de João Medeiros Torres, responsável pela avaliação do património para 

a Região Autónoma dos Açores, enviando quadro sobre o trabalho de avaliação 

geral da propriedade urbana já executado pelo serviço de finanças.-------------------- 

-------A Câmara deliberou solicitar a apresentação de relatório.--------------------------- 

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

- Ofício sem número e data, da administração da ATLÂNTICFUT – Associação, 

agradecendo o apoio prestado por esta Autarquia na realização do I AtlânticFut 

Cup.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------------------------ 

- Requerimento de Eduarda Maria Soares, residente na Rua Infante D. Henrique 

nº 14, nesta vila, solicitando a emissão de certidão comprovativa da não 
viabilidade de construção no seguinte prédio rústico:------------------------------------- 

Figueiras, prédio inscrito na Repartição de Finanças de Velas sob o artigo nº 470º 

da freguesia dos Rosais, constituído por terra e palheiro com área de 2662m2.----- 

-------Encontra-se anexa informação do fiscal municipal, nº 47/2012/PS, datada de 

16 de julho corrente, plantas de localização e caderneta predial rústica obtida via 

internet.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

termos requeridos.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

- Informação nº 46, datada de 10 de julho corrente, subscrita pelo fiscal municipal, 

relativa a “vistoria à Rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral”, do seguinte teor: 

“Venho por este meio informar V. Exa., que na qualidade de Fiscal Municipal Principal 

desta Autarquia, por solicitação de V. Exa., desloquei-me até à Rua Gago Coutinho e 

Sacadura Cabral em Velas, junto ao Prédio do Sr. Victor Manuel Dias Fernandes, tendo 

verificado que o mesmo não se encontra vedado, não está pavimentado o que em dias de 

chuva faz com que os inertes que se encontram no prédio se desloquem para a via 

pública nessa mesma rua e na Rua de São José, causando perigo ao trânsito e incomodo 
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à população, bem como poluir a via pública e obstruir os bueiros que recebem as águas 

pluviais. Junto se anexam fotos do local”.--------------------- 

-------A Câmara deliberou notificar o senhor Victor Manuel Dias Fernandes.---------- 

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

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

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

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

encerrada a reunião, eram onze horas e vinte minutos.------------------------------------- 

 

O Presidente, 

 

 

A Assistente Técnica,  
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