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A  T  A  Nº 20/12 
 

Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal das Velas, realizada no dia 04 de 

Setembro do ano 2012:------------------------------------------------------------------------------- 

-------Aos quatro dias do mês de setembro 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 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.------- 

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

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

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

vereadora Isabel Teixeira à reunião de hoje, a qual se encontra ausente de S. 

Jorge.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

- Ofício dos sócios da Oficina dos Artistas Traquinas – pedido de empréstimo 

temporário de diverso mobiliário e de uma clavinova;---------------------------------------- 

- E-mail da Associação Nacional de Municípios Portugueses anexando a circular 

nº 119 relativa a dejetos caninos: campanha publicitária, bem como questionário 

para adesão a esta campanha e cópia de proposta apresentada pela Câmara 

Municipal do Seixal;----------------------------------------------------------------------------------- 

- Circular nº 86 da Associação Nacional de Municípios Portugueses – realização 

do XX Congresso (extraordinário);----------------------------------------------------------------- 
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- Circular nº 87 da Associação Nacional de Municípios Portugueses – convocatória 

para participação no XX Congresso;-------------------------------------------------------------- 

- Ofício nº 365 do Provedor da Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas – 

proposta de arrendamento de casas na zona de Entre Morros;--------------------------- 

- Requerimento de Alexandre Filipe Soares Cabral, solicitando licença especial de 

ruído para a realização de música ao vivo no Sunset Bar;---------------------------------- 

- Alteração nº 7 ao orçamento para o corrente ano económico acompanhada dos 

documentos que lhe deram origem.--------------------------------------------------------------- 

-------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 3811 a 3813, datados de 29 de agosto 

passado:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I - ATAS:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Ata da reunião ordinária de 20/08/2012:----------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou apreciar a presente ata, com vista à sua aprovação, na 

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

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

- Resumo diário da tesouraria nº 158 de 27 de agosto corrente, que acusava os 

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

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

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

Conta 005900066404620008991 Caixa Económica Misericórdia de Angra do 

Heroísmo 682,87 €;------------------------------------------------------------------------------------ 

Conta 003508430000097843118 Caixa Geral de Depósitos 16.240,12 €;------------- 

Conta 003601329910000324454 Caixa Económica Montepio Geral 440,99 €;------- 

Conta 003508430000017623051Caixa Geral de Depósitos 69.870,24 €;-------------- 

Conta 004580610912393800325 Crédito Agrícola 1.727,98 €;---------------------------- 
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Conta 003800001756555530118 Banif – Banco Internacional do Funchal, SA 

154.555,41 €;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Total de Disponibilidades: 245.387,61 €;--------------------------------------------------------- 

Operações Orçamentais: 229.197,38 €;---------------------------------------------------------- 

Operações não Orçamentais: 16.190,23 €;----------------------------------------------------- 

Documentos: 166.803,63 €;------------------------------------------------------------------------- 

Total de movimentos de tesouraria: 412.191,24 €.-------------------------------------------- 

- Lista contendo o registo de ordens de pagamento em datas de 13 de agosto 

de 2012 a 27 de agosto de 2012: nºs 904 a 957 (Operações orçamentais), as 

quais totalizam a importância de € 262.473,24 (duzentos sessenta e dois mil 

quatrocentos setenta e três 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.------------------------------------------------------- 

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

ano de 2012, no período de 1 de janeiro a 28 de agosto, 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 2012, no 

período de 1 de janeiro a 28 de agosto, 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 2012, no 

período de 1 de janeiro a 28 de agosto, 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 € 156.054,19 (cento cinquenta e seis mil cinquenta e quatro euros 
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e dezanove 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 588b, datado de 10 de agosto passado, da presidente da Associação 

para Apoio à Criança com Necessidades Educativas Especiais do Concelho de 

Velas, solicitando apoio para reparação/construção de fossa.----------------------------- 

-------A Câmara deliberou informar que o vereador Amaro Azevedo irá encontrar a 

viabilidade do apoio pretendido.-------------------------------------------------------------------- 

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

- Ofício datado de 23 de agosto passado, do presidente da Irmandade do Senhor 

Espírito Santo da Relva, solicitando que esta Autarquia legalize os terrenos onde 

se encontra construída a sede da Irmandade. Encontram-se anexos cópia do 

ofício nº 1189/N/1, de 25 de junho de 1998, deste Município, informando que os 

terrenos não são pertença desta Câmara Municipal e declaração emitida em 31 de 

março de 1999, pela Junta de Freguesia de Velas, declarando não haver 

inconveniente na construção de um edifício com a finalidade de ser a Sede da 

Irmandade, que se situará no espaço do antigo campo de Vólei.------------------------- 

-------A Câmara deliberou informar que deve deslocar-se à Junta de Freguesia 

para a referida legalização.-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

- Ofício datado de 27 de agosto passado, de João Crisóstomo de Medeiros, 

manifestando interesse na compra do edifício e respetivo terreno pertença desta 

Câmara Municipal, conhecido como a Sede dos Escuteiros, sito na rua D. Beatriz 

de Melo, nesta Vila.------------------------------------------------------------------------------------ 

-------A Câmara deliberou informar que após a saída dos escuteiros dará início aos 

procedimentos legais para a venda dos referidos bens e solicitar à Unidade 
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Orgânica de Finanças e Património informação da situação dos edifício e terreno 

em causa.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

- Ofício nº 12, datado de 27 de agosto passado, do presidente do Conselho de 

Administração da empresa Velasfuturo, E.E.M., solicitando a formalização da 

cedência do Plafond no montante de seiscentos oitenta e sete mil e trezentos 

euros (687.300 €), correspondente a 95% do investimento elegível da empreitada 

de beneficiação e remodelação de um edifício destinado a futuro museu municipal 

– Casa Museu Cunha da Silveira, de forma a ser apresentada a sua candidatura 

ao Proconvergência.----------------------------------------------------------------------------------- 

-------O vereador Amaro Azevedo informou fazer parte do conselho de 

administração desta empresa, votando com base no parecer jurídico do doutor 

Carlos Farinha, transcrito na ata da reunião camarária de 15 de Setembro de 

2011, tendo o senhor Presidente declarado não se verificar impedimento dado que 

a nomeação do vereador no conselho de administração da empresa municipal 

VELASFUTURO, E.E.M., assentou em expressos motivos de interesse público, 

relevando do interesse municipal e não do interesse particular, não havendo 

interesses privados a patrocinar relativamente a este vereador.-------------- 

-------A Câmara deliberou formalizar a cedência do Plafond referido.-------------------- 

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

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

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

- de Luís Nunes Fernandes, residente na Canada da Bica, Urzelina, solicitando 

ajuda com as obras de ampliação de uma casa (construção de um quarto), 

necessitando de uma palete de cimento, uma carrada de areia moída, 200 blocos 

de 10m2 e 10 metros quadrados de cerâmica.------------------------------------------------- 
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-------A Câmara deliberou, por unanimidade, informar que deve candidatar-se à 

habitação degradada, podendo o Município prestar auxílio logístico através do 

gabinete de apoio ao munícipe.-------------------------------------------------------------------- 

V – GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA:------------------------------------------------- 

- Informação GAP nº 22/2012, datada de 27 de agosto passado, subscrita pela 

chefe de gabinete, relativa ao impacto da reorganização administrativa territorial 

autárquica no Concelho das Velas/aplicação da lei nº 22/2012, de 30 de maio, 
documento que aqui se dá por integralmente reproduzido para os devidos e legais 

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

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

VI – GABINETE DA VEREAÇÃO:----------------------------------------------------------------- 

- Proposta de deliberação, subscrita pelo vice-presidente, Amaro Azevedo, com 

parecer sobre a reorganização administrativa territorial autárquica/lei nº 22/2012, 

de 30 de maio, 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 aprovar o Parecer constante da presente proposta e 

remetê-la à Assembleia Municipal para pronúncia, nos termos do nº 2 do artigo 11º 
da lei nº 22/2012, de 30 de maio.------------------------------------------------------------- 

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

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

- Segundo aditamento ao protocolo do EDIFÍCIO SOL celebrado em 6 de maio 

de 2009, documento que aqui se dá por integralmente reproduzido para os 

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

-------A Câmara deliberou aprovar o presente documento.---------------------------------- 

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

executoriedade.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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VII -  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:--------------------------------------- 

- Ofício sem nº e data, recebido a 4 de setembro corrente, dos sócios da Oficina 

dos Artistas Traquinas, solicitando, a nível de empréstimo temporário 7 mesas, 30 

cadeiras, 2 armários e uma clavinova, destinados à abertura de um centro de 

atividades de tempos livres.------------------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara, considerando o interesse municipal, deferiu o solicitado.------------- 

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

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

- E-mail da Associação Nacional de Municípios Portugueses, datado de 3 de 

setembro corrente, anexando a circular nº 119 relativa a dejetos caninos: 

campanha publicitária, bem como questionário para adesão a esta campanha e 

cópia de proposta apresentada pela Câmara Municipal do Seixal.----------------------- 

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

- Circular nº 86, datada de 13 de junho passado, da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, informando da realização do XX Congresso 

(extraordinário) no próximo dia 29 de setembro, em Santarém.--------------------------- 

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

- Circular nº 87, datada de 14 de junho passado, da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, convocando este Município para participar nos trabalhos 

do XX Congresso (extraordinário).----------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou participar no referido congresso com as presenças do 

senhor presidente da Câmara e do presidente da Junta de Freguesia de Urzelina.- 

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

executoriedade.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Ofício nº 365, datado de 31 de agosto passado, do provedor da Santa Casa da 

Misericórdia da Vila das Velas, apresentando proposta de arrendamento de casas 

na zona de Entre Morros, do seguinte teor:----------------------------------------------------- 

 “A Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas pretende contratar no âmbito do 

programa governamental ESTAGIAR diversas pessoas formadas nas áreas da 

Educação Infantil, Psicologia, Desporto, Enfermagem e Arquivo.------------------------- 

Verificou-se no entanto que a grande maioria dos candidatos residem fora da ilha 

de S. Jorge pelo que necessitam de alojamento.---------------------------------------------- 

Numa tentativa de apoiar tal alojamento, esta instituição vem solicitar a V. Exª o 

arrendamento de uma ou duas das casas de que essa Câmara Municipal é 

proprietária na zona de Entre-os-Morros.-------------------------------------------------------- 

O aluguer será efectuado directamente a esta instituição que, por sua vez, sub-

aluga ou cede aos referidos estagiários.--------------------------------------------------------- 

O contrato teria início no dia 15 de Setembro de 2012 e o seu término no dia 15 de 

setembro de 2014.---------------------------------------------------------------------------------- 

No caso da Câmara Municipal vender a(s) moradia(s), a Santa Casa da 

Misericórdia da Vila das Velas compromete-se a desocupar a(s) referidas 

moradia(s) num espaço de trinta dias após a respectiva notificação.------------------- 

A Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas propõe o pagamento de 250,00 € 

mensais por cada casa cedida”.-------------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara, concordando com a proposta apresentada, deliberou arrendar 

duas casas pelo preço de duzentos e cinquenta euros mensais, pelo prazo de dois 

anos e com início na data da assinatura do contrato de arrendamento.---------- 

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

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

- Requerimento de Alexandre Filipe Soares Cabral, solicitando licença especial 
de ruído para a realização de música ao vivo no Sunset Bar, sito no Caminho do 
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Porto, Urzelina, com início no dia 8 de setembro e termo no dia 9 de setembro, e 

horário pretendido das 22 horas até às 4 horas.----------------------------------------------- 

-------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, até às 

2 horas, 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Alteração nº 7 ao orçamento para o corrente ano económico, acompanhada 

dos documentos que lhe deram origem, verificando-se em correntes tanto em 

reforço como em anulação, a quantia de quarenta e três mil e quinhentos euros (€ 

43.500,00).----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

presente alteração ao orçamento.----------------------------------------------------------------- 

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

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

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

-------Esta reunião terminou às onze horas e quarenta e cinco minutos.---------------- 

 

O Presidente, 

 

 

A Chefe de Divisão de Administração Geral, 
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