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A  T  A  Nº 25/12 
 

Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal das Velas, realizada no dia 19 de 

novembro do ano 2012:------------------------------------------------------------------------------ 

------- Aos dezanove dias do mês de novembro 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.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 do Grupo de Finalistas 2012/ 2013, da EB/S de Velas.--------------- 

- Requerimento do Grupo de semifinalistas da EB/S de Velas.-------------------------- 

- Requerimento de Susana Maria Blayer Góis.----------------------------------------------- 

- Ofício da Musicodesporarte, Lda.--------------------------------------------------------------- 

- Ofício do Consórcio Construtor da Empreitada de Grande Reparação e 

Adaptação ao Ensino Secundário da EB2/S de Velas.--------------------------------------- 
-------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 5047 a 5050, datados de 31 de 

outubro passado, tendo a reunião sido publicitada por edital nº 3732, da mesma 

data. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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I - ATAS:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Ata da reunião ordinária de 08 de novembro de 2012:--------------------------------- 

-------Foi lida e aprovada por unanimidade a ata da reunião ordinária de 08 de 

novembro passado.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

- Resumo diário da tesouraria nº 211 de 12 de novembro corrente, que acusava 

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

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

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

Conta 005900066404620008991 Caixa Económica Misericórdia de Angra do 

Heroísmo 405,211 €;---------------------------------------------------------------------------------- 

Conta 003508430000097843118 Caixa Geral de Depósitos 2.211,64 €;-------------- 

Conta 003601329910000324454 Caixa Económica Montepio Geral 172,79 €;------ 

Conta 003508430000017623051Caixa Geral de Depósitos 13.541,03 €;-------------- 

Conta 004580610912393800325 Crédito Agrícola 565,58 €;------------------------------ 

Conta 003800001756555530118 Banif – Banco Internacional do Funchal, SA 

55.026,51 €;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Total de Disponibilidades: 73.792,78 €;--------------------------------------------------------- 

Operações Orçamentais: 71.631,01 €;---------------------------------------------------------- 

Operações não Orçamentais: 2.161,75 €;------------------------------------------------------ 

Documentos: 190.290,41 €;------------------------------------------------------------------------- 

Total de movimentos de tesouraria: 280.999,25 €.-------------------------------------------- 

- Lista contendo o registo de ordens de pagamento em datas de 31 de outubro 

de 2012 a 12 de novembro de 2012: nºs 1209 a 1232 (Operações orçamentais), 

as quais totalizam a importância de € 217.969,06 (duzentos e dezassete mil 

novecentos e sessenta e nove euros 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.------------------------------------------------------------------------- 
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- Lista contendo o registo de ordens de pagamento em datas de 02 de 

novembro de 2012 a 13 de novembro de 2012: nºs 144 a 164 (Operações 

Tesouraria), as quais totalizam a importância de € 17.964,75 (dezassete mil  

novecentos e sessenta e quatro euros e setenta e cinco 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 13 de novembro, 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 a136 de novembro, 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 13 de novembro, 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 € 61.332,89 (sessenta e um  mil trezentos e trinta e dois euros e 

oitenta e nove 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.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Ajuste Direto – Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria Financeira.— 

----- A Câmara, depois de analisar a Informação subscrita pelo senhor Presidente , 

Caderno de Encargos e Convite à Apresentação de Proposta, aprovou por 

unanimidade e em minuta para imediata executoriedade, os referidos 

documentos.--------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 

 

4 

III-OFÍCIOS:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Ofício Da Associação Cultural das Velas, datado de 30 de outubro passado, 

solicitando a aprovação de um adicional protocolo de cooperação entre o 

Município das Velas e a referida Associação, num montante de € 7.000 para fazer 

face a compromissos finais respeitantes à realização da XXV Semana Cultural das 

Velas. Tem anexo ficha de cabimento.------------------------------------------------------ 

----- A Câmara aprovou a referida adenda ao protocolo .------------------------------------ 

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

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

- Ofício da Rádio Televisão de Portugal SA, datado de 07 de novembro corrente, 

agradecendo a cedência do Auditório Municipal, para gravações.----------------------- 

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

- Ofício de Renato Alves, do Circo Dallas, solicitando o apoio desta autarquia na 

deslocação do referido circo a esta Vila.--------------------------------------------------------- 

----- A Câmara deliberou informar não haver disponibilidade financeira para 

satisfazer ao solicitado.------------------------------------------------------------------------------- 

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

IV- UNIDADE ORGÂNICA DE URBANISMO, FISCALIZAÇÃO, TAXAS E 
LICENÇAS:---------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Requerimento de Alexandra de Fátima Lima Dias, residente em Santo Amaro , 

apresentando informação prévia relativa a obra de construção de moradia 

unifamiliar na freguesia de Santo Amaro, processo nº 12/2012/16. Encontra-se 

anexa informação da Comissão de Apoio à Unidade Orgânica de Urbanismo, 

Fiscalização, Taxas e Licenças.-------------------------------------------------------------------- 

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

devendo o exterior da habitação ser pintado de cor branca e a telha regional.------- 

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

executoriedade.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Requerimento de Ilídio Neves Carvalho Vital, residente na Urzelina, 

apresentando informação prévia relativa a obra de construção de moradia, na 

Estrada Regional, freguesia da Urzelina, processo nº 12/2012/15. Encontra-se 

anexa informação da Comissão de Apoio à Unidade Orgânica de Urbanismo, 

Fiscalização, Taxas e Licenças.-------------------------------------------------------------------- 

----- A Câmara deliberou aprovar o referido projeto, devendo o requerente 

apresentar, no prazo de 180 dias as seguintes especialidades: estabilidade, rede 

de eletricidade e ficha eletrotécnica, comportamento térmico e respetiva 

certificação ITED. A Câmara deliberou ainda informar o requerente que o exterior 

da habitação deverá ser pintado na cor branca e a telha regional.----------------------- 

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

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

- Requerimento da Empresa de Panificação Urzelinense, apresentando 

comunicação prévia relativa a obra de remodelação que consiste em substituição 

dos mosaicos cerâmicos de todo o edifício e pintura interior e exterior, processo nº 

12/2012/23.  Encontra-se anexa informação da Comissão de Apoio à Unidade 

Orgânica de Urbanismo, Fiscalização, Taxas e Licenças.---------------------------------- 

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

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

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

- Requerimento de Ermelinda Maria Oliveira Ávila, residente na Urzelina, 

solicitando emissão de certidão comprovativa da verificação dos requisitos da 

operação de destaque  ( artº 5º da lei  26/ 2010- Competências) do prédio descrito 

na Conservatória dos Registos Prediais das Velas sob o nº 01048/261001 e 

registado na Repartição de Finanças das Velas sob o artigo rustico  nº 3040 e 

urbano nº 535, da freguesia da Urzelina do Concelho de Velas conforme o previsto 

no nº 4 do artº 6º do Dec. Lei nº 555/ 99 de 16 de Dezembro, com a redação da 

Lei nº 26/ 2010 de 30 de Março.---------------------------------------------------- 
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“IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO EXISTENTE:-------------------------------------------------- 

Descrição:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artigo da Matriz nº 3040 (rustico) e 535 ( urbano)--------------------------------------------- 

Área coberta: 98 m2----------------------------------------------------------------------------------- 

Área descoberta: 9.137 m2-------------------------------------------------------------------------- 

Área Total: 9.235 m2---------------------------------------------------------------------------------- 

Confrontações:----------------------------------------------------------------------------------------

-Norte: Estrada------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sul: Estrada---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nascente: Francisco Bráz da Silva---------------------------------------------------------------- 

Poente: Servidão, lote 1 e lote 2------------------------------------------------------------------- 

PARCELA A DESTACAR:-------------------------------------------------------------------------- 

Descrição: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lote de terreno para construção urbana--------------------------------------------------------- 

Área coberta: 0 m2------------------------------------------------------------------------------------- 

Área total: 1.000 m2----------------------------------------------------------------------------------- 

Confrontações:---------------------------------------------------------------------------------------- 
Norte: Estrada------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sul: Ermelinda Maria Oliveira Ávila---------------------------------------------------------------- 

Nascente: Parcela sobrante------------------------------------------------------------------------- 

Poente: Servidão, lote1 e lote 2-------------------------------------------------------------------- 

PARCELA SOBRANTE:----------------------------------------------------------------------------- 
Descrição:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artigo Matricial nº 3010 (rustico)------------------------------------------------------------------- 

Área Coberta: 98 m2---------------------------------------------------------------------------------- 

Área descoberta: 8 137 m2------------------------------------------------------------------------- 

Área total: 8 235 m2----------------------------------------------------------------------------------- 

Confrontações:---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Norte: Estrada------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sul: Estrada---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nascente: Francisco Bráz da Silva---------------------------------------------------------------- 

Poente: parcela a destacar, servidão lote 1 e lote 2------------------------------------------ 

Este acto tem por efeito o destaque de uma única parcela de terreno com 

descrição predial, situando-se esta dentro do perímetro urbano da freguesia da 

Urzelina, Concelho das Velas, estando portanto isento de licença ou autorização, 

cumprindo cumulativamente as alíneas a) e b) do nº 4 do Artº 6º do Dec. Lei nº 

555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção da Lei nº 26/2010 de 30 de Março, as 

seguintes condições:-------------------------------------------------------------------------------As 

parcelas resultantes do Destaque confrontam com arruamentos públicos.”------- 

----- Encontra-se anexa informação da Comissão de Apoio à Unidade Orgânica de 

Urbanismo, Fiscalização, Taxas e Licenças.---------------------------------------------------- 

----- A Câmara deferiu nos termos solicitados, e com fundamento na referida 

informação, devendo ser emitida certidão.------------------------------------------------------ 

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

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

- Requerimento da União de Cooperativas Agrícolas de Lacticínios de São Jorge, 

U.C.R.L. apresentando comunicação prévia relativa a obra de instalação e 

exploração do armazenamento de combustível, que será utilizado exclusivamente 

para geração de energia na unidade fabril da UNIQUEIJO, processo nº 

12/2012/24. Encontra-se anexa informação da Comissão de Apoio à Unidade 

Orgânica de Urbanismo, Fiscalização, Taxas e Licenças.---------------------------------- 

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

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

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

- Processo de Licenciamento nº36/2007, de construção de garagem, um 

apartamentos T2 e um apartamento T1, do senhor Fernando Goulart Bettencourt e 
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Ávila, solicitado pela vereadora Maria Isabel Góis Teixeira em reunião ordinária de 

08 de novembro corrente, para análise.------------------------------------------------------ 

----- Depois de analisado o processo a Câmara deliberou solicitar o parecer pedido 

à firma Morais Sarmento Almeida Farinha & Associados- Soc.  pelo ofício nº 

3905/12.9, datado de 10 de setembro passado.----------------------------------------------- 

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

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

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 do Grupo de Finalistas 2012- 2013 da EB/S de Velas, solicitando 

uma barraca para o dia 8 de dezembro, “Dia das Montras”.-------------------------------- 

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

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

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

- Requerimento do Grupo de semifinalistas da EB/S de Velas, solicitando uma 

barraca para o dia 8 de dezembro, “Dia das Montras”.-------------------------------------- 

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

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

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

- Requerimento de Susana Maria Blayer Góis, artesã, residente em Velas, 

solicitando uma barraca para efetuar uma “Venda de Natal”, do dia 01 ao dia 08 de 

dezembro próximo.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

executoriedade.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Ofício da Musicodesporarte, Lda. - Actividades de Diversão Lazer e 

Espectáculos, desta Vila, enviando reformulação do orçamento da proposta para 

implementação de um coro Municipal.------------------------------------------------------------ 

----- A Câmara deliberou informar não haver disponibilidade financeira para 

satisfazer ao solicitado.------------------------------------------------------------------------------- 

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

- Ofício do Consórcio Construtor da Empreitada de Grande Reparação e 

Adaptação ao ensino Secundário da EB2,3/S de Velas, requerendo autorização 

para ocupar a via pública.---------------------------------------------------------------------------- 

----- A Câmara autorizou o solicitado, remetendo o pedido à Unidade  Orgânica de  

Urbanismo, Fiscalização, Taxas e Licenças a fim de serem cobradas as devidas 

taxas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 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 trinta minutos. ------------------------------------ 

 

O Presidente, 

 

 

A Assistente Operacional,  
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