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A C T A  Nº 6/11 

 

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

Março do ano 2011: ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------Aos vinte e um dias do mês de Março do ano dois mil e onze, 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 comparência dos 

Vereadores Amaro Filipe Tavares Azevedo, António Manuel da Silveira Azevedo e 

Ana Paula Ferreira Tavares Bettencourt. ------------------------------------------------------- 

-------Não compareceu a esta reunião a vereadora Maria Isabel Góis Teixeira.------- 

-------Sendo esta reunião pública verificou-se não se encontrar público na Sala.----- 

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

vereador António Manuel da Silveira Azevedo à reunião de sete de Março 

corrente, por motivos profissionais, conforme justificação apresentada.---------------- 

-------Pelas dez horas e dez 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 deliberação, subscrita pelo senhor Presidente, para atribuição da 

Medalha de Ouro, no dia 23 de Abril, a diversas instituições; -----------------------------

-- Proposta de deliberação, subscrita pelo senhor Presidente, para participação 

deste Município nos Órgãos Sociais da ADELIAÇOR – Associação para o 

Desenvolvimento Local de Ilhas dos Açores; --------------------------------------------------

- - Ofício, datado de 17 de Março corrente, de Janete Fonseca, estagiária da área 
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de nutrição, solicitando autorização para realizar, no dia 7 de Abril do corrente 

ano, acções de comemoração do Dia Mundial da Saúde. --------------------------------- 

-------A Câmara, reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre estes 

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

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

comunicada aos Vereadores por ofícios nºs 908 a 911, em data de 16 de Março 

corrente e publicitada por edital nº 907, da mesma data: ----------------------------------- 

I – ACTAS: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Acta da reunião ordinária de 07/03/2011: -------------------------------------------------- 

-------Foi lida e aprovada por maioria, a acta da reunião ordinária de sete de Março 

corrente, com a abstenção do Vereador António Manuel da Silveira Azevedo, 

eleito pelo Partido Social Democrata, o qual não esteve presente na referida 

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

II – ORÇAMENTO: ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------Pelo senhor Presidente foram apresentados os seguintes documentos: --------   

- Resumo Diário da Tesouraria de 11 de Março corrente, o qual apresenta os 

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

Total de movimentos de tesouraria: € 308.162,59 (trezentos e oito mil cento 

sessenta e dois euros e cinquenta e nove cêntimos); sendo em documentos € 

32.595,87 (trinta e dois mil quinhentos noventa e cinco euros e oitenta e sete 

cêntimos), de operações orçamentais € 275.285,32 (duzentos setenta e cinco mil 

duzentos oitenta e cinco euros e trinta e dois cêntimos) e de operações não 

orçamentais € 281,40 (duzentos oitenta e um euros e quarenta cêntimos), 

documento que fica arquivado na pasta de anexos à acta e dela faz parte 

integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Lista contendo o registo de ordens de pagamento em datas de 02 de Março 

de 2011 a 16 de Março de 2011: nºs 198 a 253 (Operações Orçamentais), as 
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quais totalizam a importância de € 66.955,89 (sessenta e seis mil novecentos 

cinquenta e cinco euros e oitenta e nove cêntimos), documento que fica arquivado 

na pasta de anexos à acta e dela faz parte integrante.-------------------------------------- 

- Balancete das Grandes Opções do Plano por Objectivos e Programas para 

o ano de 2011, no período de 1 de Janeiro a 14 de Março, documento que fica 

arquivado na pasta de anexos à acta e dela faz parte integrante. ----------------------- 

- Lista contendo a posição actual do orçamento da receita do ano 2011, no 

período de 1 de Janeiro a 14 de Março, documento que fica arquivado na pasta de 

anexos à acta e dela faz parte integrante. --------------------------------------------------- 

- Lista contendo a posição actual do orçamento da despesa do ano 2011, no 

período de 1 de Janeiro a 14 de Março, documento que fica arquivado na pasta de 

anexos à acta e dela faz parte integrante. --------------------------------------------------- 

- Lista contendo a dívida por entidade credora para 2011, a qual totaliza a 

importância de € 1.835.805,37 (um milhão oitocentos trinta e cinco mil oitocentos e 

cinco euros e trinta e sete cêntimos), documento que fica arquivado na pasta de 

anexos à acta e dela faz parte integrante. ------------------------------------------------------ 

III – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO: ---------------------------------------------------------- 

- Proposta de deliberação, subscrita pelo Presidente da Câmara, para designação 

de membro da Comissão de Análise das candidaturas a bolsas de estudo, do 

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

- “Considerando que o Engenheiro Luís Filipe Bettencourt de Oliveira, renunciou 

ao cargo de Vereador a 31 de Dezembro e por inerência a todos os cargos que 

ocupava. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Considerando que o mesmo tinha sido indicado pela Câmara Municipal como 

representante da Comissão de Análise das Candidaturas, nos termos da alínea a) 

do nº 1 e do nº 2 do artº 7º do Regulamento para Atribuição de Bolsas de Estudo a 

Alunos do Ensino Superior. ------------------------------------------------------------------------ 
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- Considerando a urgência da referida Comissão reunir para que se possa 

efectivar a atribuição das Bolsas relativas ao ano lectivo de 2010/2011.--------------- 

- Tendo em conta o exposto, proponho que seja indicada para membro da 

Comissão de análise das candidaturas, a Senhora Vereadora Dra. Ana Paula 

Ferreira Tavares Bettencourt, em representação da Câmara Municipal das Velas, 

nos termos e para os efeitos da alínea a) do nº 1 e do nº 2 do artº 7º do referido 

Regulamento”.------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

executoriedade, aprovar a presente proposta. ------------------------------------------------ 

IV - OFÍCIOS: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Ofício datado de 2 de Março corrente, do Presidente da Associação Mosaico 

Cultural e Solidária de Lagoa, Açores, EUA e Canadá, convidando esta Câmara 

Municipal para se fazer representar e/ou participar com um artesão, ou mais, nas 

celebrações do Dia de Portugal, que se realizarão nas cidades de New Bedford, 

Fall River, Taunton e Providence, nos dois fins-de-semana de 4 e 5 e 10, 11 e 12 

de Junho do corrente ano. -------------------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar uma estimativa orçamental à 

Unidade Orgânica de Finanças e Património. ------------------------------------------------- 

- Oficio nº 435, datado de 4 de Março corrente, do Administrador Delegado da 

Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, prestando os 

esclarecimentos solicitados por deliberação desta Câmara Municipal tomada em 

reunião de sete de Fevereiro passado, sobre o motivo do aumento da quota anual 

dos associados da AMRAA. -------------------------------------------------------------------------------------- 

V - REQUERIMENTOS:------------------------------------------------------------------------------

- 

- Requerimento do Presidente da Direcção da Sociedade Nova Aliança, 

solicitando alvará de licença de utilização de estabelecimento de restauração e 
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bebidas, com o seguinte horário: Segunda a Sexta das 18.00h às 02.00h; Sábado, 

Domingos e véspera de feriados das 18.00h às 04.00h. Encontra-se exarado a 

seguinte informação do dirigente, em regime de substituição, da Unidade Orgânica 

de Urbanismo, Fiscalização, Taxas e Licenças: “Nos termos da alínea a) do art.º 

3º do Regulamento dos Períodos de Abertura e Funcionamento dos 

Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços do Município 

das Velas, os cafés, bares, podem estar abertos entre as 6 e as 2 horas de todos 

os dias da semana, excepto durante o período de Verão e somente nos dias de 

vésperas de feriados e sábados, em que poderão estar abertos até às 3 horas do 

dia seguinte (entre 1 de Abril a 30 de Setembro)”.-------------------------------- 

-------A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura e funcionamento 

com o horário previsto no Regulamento dos Períodos de Abertura e 

Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de 

Serviços do Município das Velas. ----------------------------------------------------------------- 

- Informação da Gestora de Procedimento, Hélia Amarante, para arquivo do 

processo relativo ao projecto de ampliação e remodelação de moradia, na Rua 

Roque Afonso, nesta Vila, apresentado por Francisco do Carmo Alves Soares, 

residente na Piedade, Velas, presente à reunião de 17 de Fevereiro de 2006, dado 

que o requerente não adicionou elementos ao mesmo desde 17 de Outubro de 

2008. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou, por unanimidade, arquivar este processo.------------------- 

- Informação da Gestora de Procedimento, Hélia Amarante, para arquivo do 

processo relativo ao projecto de ampliação de moradia, na Estrada Regional, 

Manadas, apresentado por João de Matos Machado, residente naquele lugar, 

presente às reuniões de 19 de Dezembro de 2008 e 19 de Novembro de 2009, 

dado que o requerente não levantou o Alvará de Licença de Construção no prazo 

concedido para o efeito. ----------------------------------------------------------------------------- 
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-------A Câmara deliberou, por unanimidade, arquivar este processo.------------------- 

- Informação da Gestora de Procedimento, Hélia Amarante, para arquivo do 

processo relativo ao projecto de construção de edifício de apoio às Sopas do 

Espírito Santo, na Fajã do Ouvidor, apresentado pela Freguesia do Norte Grande 

em 2 de Dezembro de 2009, dado que a requerente não adicionou elementos ao 

mesmo desde 24 de Fevereiro de 2010. -------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou, por unanimidade, analisar este processo em futura 

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

- Informação da Gestora de Procedimento, Hélia Amarante, para arquivo do 

processo de licenciamento de loteamento urbano, em prédio rústico sito nas 

Cruzes, freguesia de Velas, apresentado por Luiz Martins Soares Bettencourt, 

residente em Ottawa, Canadá, em 7 de Julho de 2009, dado que o requerente não 

se pronunciou, no prazo estabelecido para o efeito, conforme o estipulado no 

ofício nº 4031/12.9, datado de 30/11/2010.----------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou, por unanimidade, analisar este processo em futura 

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

VI - OUTROS: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Cópia de “Proposta Criativa – VELAS – Retrato de um Município” e cópia de 

parte da acta da reunião de 17 de Abril de 2009, apresentados pelo dirigente, em 

regime de substituição, da Unidade Orgânica de Urbanismo, Fiscalização, Taxas e 

Licenças e solicitados por deliberação camarária de 21 de Fevereiro passado.------ 

-------A Câmara deliberou revogar a deliberação tomada em reunião de 17 de Abril 

de 2009, de aprovação da “Proposta Criativa – VELAS – Retrato de um 

Município”, uma vez que este Município possui vários exemplares da 2ª edição do 

livro Velas – município, editado pela PUBLIÇOR, Publicações e Publicidade, Lda., 

em português e inglês, bem como solicitar a esta empresa um orçamento para a 

edição de 500 exemplares em formato digital.------------------------------------------------- 
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-------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata 

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

- Relação de dívidas de consumo de água e resíduos sólidos à data de 15 de 

Março de 2011, verificando-se que totaliza a quantia de € 32.401,29 (trinta e dois 

mil quatrocentos e um euros e vinte e nove cêntimos), documento que se anexa a 

esta acta e dela faz parte integrante.------------------------------------------------------------- 

VII- Assuntos não incluídos na “ordem do dia” e aceites por todos os 

membros nos termos do art.º 83º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro: ---------------------- 

Atribuição da Medalha de Ouro: ---------------------------------------------------------------- 

-------Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a seguinte proposta de 

deliberação: --------------------------------------------------------------------------------------------

- --- “Considerando que, no dia 23 de Abril comemora-se o dia do Santo Padroeiro, 

São Jorge; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que, na Sessão Solene comemorativa do referido dia, a Câmara 

Municipal das Velas costuma homenagear pessoas individuais e colectivas que se 

distinguiram ou se distinguem nos mais diversos sectores da vida social; ------------ 

Considerando ainda que, actualmente e cada vez mais se torna importante a 

actividade desenvolvida por diversas Instituições em prol da sociedade, 

nomeadamente no que concerne ao desenvolvimento cultural e salvaguarda do 

património; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando também que as Instituições são actualmente um pilar fundamental 

da sociedade, substituindo muitas vezes o papel desenvolvido pelos núcleos 

familiares; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que, devemos ter particular atenção e respeito pelas crianças, 

jovens e idosos, os primeiros porque são o nosso futuro, os outros porque são os 
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guardiões do nosso saber e contribuíram toda uma vida activa, para aquilo que 

nós hoje somos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Proponho, pelos motivos mencionados que seja atribuída a medalha de Ouro da 

Câmara Municipal das Velas, no dia 23 de Abril, dia de São Jorge, às seguintes 

Instituições: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Santa Casa da Misericórdia das Velas – Fundada a 15 de Abril de 1543; ----------- 

 Casa de Repouso João Inácio de Sousa – Fundada a 21 de Maio de 1903; ------- 

 Instituto de Santa Catarina – Fundado a 3 de Novembro de 1918”.-------------------- 

-------A Câmara aprovou a presente proposta por maioria, com a abstenção da 

vereadora eleita pelo Partido Socialista, Ana Paula Ferreira Tavares Bettencourt, e 

em minuta para imediata executoriedade, solicitando, para este efeito, autorização 

à Assembleia Municipal, nos termos do nº 3 do artº 5º do regulamento de 

atribuição da medalha municipal, bem como a realização de uma reunião 

extraordinária daquela Assembleia, de forma a que a Medalha de Ouro seja 

atribuída no dia 23 de Abril. ------------------------------------------------------------------------ 

Participação na ADELIAÇOR: ------------------------------------------------------------------- 

-------Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a seguinte proposta de 

deliberação: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Considerando que o Engenheiro Luís Filipe Bettencourt de Oliveira, renunciou ao 

cargo de Vereador a 31 de Dezembro e por inerência a todos os cargos que 

ocupava.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que o mesmo assegurava a participação deste Município nos 

Órgãos Sociais da ADELIAÇOR – Associação para o Desenvolvimento Local de 

Ilhas dos Açores, na qualidade de Tesoureiro da Direcção, conforme deliberação 

camarária de 6 de Setembro do ano transacto. ----------------------------------------------- 



 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DAS VELAS 

Rua de São João – 9800 - 539 Velas (Açores) 

Telefs. (295) 412882 / (295) 412214 / Fax (295) 412351 

Contribuinte n.º 512075506 
 
 

9

Considerando que a Direcção da ADELIAÇOR - Associação para o 

Desenvolvimento Local de Ilhas dos Açores, reunirá no próximo dia 24 do corrente 

mês. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Considerando a importância da referida Associação na projecção da imagem da 

nossa Ilha, dos nossos produtos e na promoção e dinamização do investimento 

local, propiciando o desenvolvimento da nossa Ilha e em especial do Concelho 

das Velas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tendo em conta o mencionado, proponho que seja nomeado o Senhor Vereador 

Amaro Filipe Tavares Azevedo, para ocupar o cargo de Tesoureiro da Direcção da 

ADELIAÇOR - Associação para o Desenvolvimento Local de Ilhas dos Açores, 

permitindo assegurar a nossa representação na referida de modo a assegurar o 

desenvolvimento do nosso Município”.----------------------------------------------------------- 

-------A Câmara aprovou, por unanimidade, a presente proposta e em minuta para 

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

Ofícios: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Ofício, datado de 17 de Março corrente, de Janete Fonseca, estagiária da área 

de nutrição, solicitando autorização para realizar, no dia 7 de Abril do corrente 

ano, acções de comemoração do Dia Mundial da Saúde, no espaço fechado ao 

trânsito em frente ao edifício dos Paços do Município e o Jardim da República.----- 

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

-------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 quarenta minutos. -------------------------------

- 
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O Presidente, 

A Chefe da Divisão de Administração Geral, 


