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A C T A  Nº 17/10 

 

Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal das Velas, realizada no dia 26 de 

Julho do ano 2010:------------------------------------------------------------------------------------ 

-------Aos vinte seis dias do mês de Julho do ano dois mil e dez, no Edifício dos 

Paços do Município, se reuniu a Câmara Municipal das Velas, sob a Presidência 

de Manuel Soares da Silveira, Presidente da Câmara e com a comparência dos 

Vereadores Luís Filipe Bettencourt de Oliveira, Maria Isabel Góis Teixeira e Amaro 

Filipe Tavares Azevedo.----------------------------------------------------------------------------- 

-------Não compareceu a esta reunião o vereador António Manuel da Silveira 

Azevedo.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Presidente da Câmara à reunião de 21 de Junho passado, por se encontrar nessa 

data de férias e ausente de S. Jorge, e a falta do Vereador António Manuel da 

Silveira Azevedo à reunião de 12 de Julho corrente, conforme justificação 

apresentada. O Presidente da Câmara não participou na deliberação de 

justificação da sua falta tendo-se retirado da sala antes e regressado após a 

mesma.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------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 da Câmara analisar e votar na altura própria, o 

seguinte assunto:-------------------------------------------------------------------------------------- 

- Pedido de apoio com transportes na Ilha para o próximo dia 5 de Agosto, 

efectuado pelo Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 682 Fátima.--------------- 
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-------A Câmara, procedendo à votação, deliberou, por unanimidade, aprovar a 

admissão do referido ponto.------------------------------------------------------------------------ 

-------De seguida foi, pelo senhor Presidente, apresentado o seguinte, conforme 

“ordem do dia” comunicada aos vereadores por ofícios nºs 2792 a 2795 e 

publicitada por edital nº 2791, tudo em data de 21 de Julho corrente:------------------- 

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

- Acta da reunião ordinária de 12/07/2010:---------------------------------------------------  

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

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

aprovada por maioria, com os votos favoráveis dos eleitos pelo Partido Socialista e 

a abstenção da vereadora Maria Isabel Góis Teixeira, eleita pelo Partido Social 

Democrata, por não ter participado na referida reunião.------------------------------------- 

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

-------Pelo Presidente da Câmara foram apresentados os seguintes documentos:---   

- Resumo Diário da Tesouraria de 19 de Julho corrente, o qual apresenta os 

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

Total de movimentos de tesouraria: € 283.432,78 (duzentos oitenta e três mil 

quatrocentos trinta e dois euros e setenta e oito cêntimos); sendo em documentos 

€ 10.039,25 (dez mil trinta e nove euros e vinte cinco cêntimos), de operações 

orçamentais € 272.090,64 (duzentos setenta e dois mil e noventa euros e 

sessenta e quatro cêntimos) e de operações não orçamentais € 1.302,89 (mil 

trezentos e dois euros e oitenta e nove cêntimos), documento que se anexa a esta 

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

- Lista contendo a posição actual do orçamento da receita do ano 2010, em 

data de 01 de Janeiro a 20 de Julho, documento que se anexa a esta acta e dela 

faz parte integrante.-----------------------------------------------------------------------------------  
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- Lista contendo a posição actual do orçamento da despesa do ano 2010, em 

data de 01 de Janeiro a 20 de Julho, documento que se anexa a esta acta e dela 

faz parte integrante.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

o ano de 2010, em data de 01 de Janeiro a 20 de Julho, documento que se anexa 

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

- Lista contendo a dívida por entidade credora para 2010 em data de 01 de 

Janeiro a 20 de Julho, que totaliza a importância de um milhão seiscentos e sete 

mil duzentos trinta e seis euros e sessenta e seis cêntimos (€ 1.607.236,66), 

documento que se anexa a esta acta e dela faz parte integrante.------------------------ 

- Lista contendo o registo de ordens de pagamento em data de 29 de Junho a 

20 de Julho de 2010: nºs 717 a 796 (Operações Orçamentais), as quais totalizam 

a importância de € 339.415,58 (trezentos trinta e nove mil quatrocentos e quinze 

euros e cinquenta e oito cêntimos), documento que se anexa a esta acta e dela 

faz parte integrante.-----------------------------------------------------------------------------------

- - Lista contendo o registo de ordens de pagamento em data de 1 de Julho de 

2010: nºs 83 a 98 (Operações de tesouraria), as quais totalizam a importância de 

€ 30.677,94 (trinta mil seiscentos setenta e sete euros e noventa e quatro 

cêntimos), documento que se anexa a esta acta e dela faz parte integrante.--------- 

III – OFÍCIOS:------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Ofício sem número, datado de 7 de Julho corrente, da Comissão Fabriqueira da 

Igreja da Beira, solicitando apoio para as festas de Santa Ana, que se realizarão 

de 31 de Julho a 2 de Agosto de 2010. Encontra-se exarada informação da Chefe 

de Divisão Administrativa e Financeira e em anexo ficha da posição orçamental na 

rubrica correspondente e a informação nº 25 do Chefe da Divisão da Cultura.------- 

-------A Câmara, considerando o interesse municipal, deliberou apoiar o referido 

evento com apoio logístico dentro das possibilidades do Município.--------------------- 
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-------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata 

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

- Ofício sem número e data, recebido a 21 de Maio passado, de Orlando Noronha, 

solicitando o apoio desta Autarquia para a realização de um concerto de guitarra 

clássica, por Paulo Vaz de Carvalho, no Município das Velas, integrado na 

cerimónia de inauguração do restauro do edifício “Solar dos Noronhas”, imóvel 

classificado de interesse municipal, sito na Ribeira Seca, Município da Calheta, 

concerto este a realizar entre os dias 29 de Julho e 9 de Agosto de 2010.------------ 

-------A Câmara deliberou, nos termos da al. b) do nº 4 do artº 64º da Lei nº 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

comparticipar a realização do referido evento com o pagamento de cachet na 

quantia de duzentos quarenta e cinco euros (€ 245,00), conforme ficha da posição 

orçamental da rubrica respectiva, em anexo.--------------------------------------------------- 

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

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

- Ofício sem número, datado de 8 de Junho passado, da Liga Portuguesa Contra 

O Cancro, informando que a partir de Setembro/Outubro irá promover uma acção 

nacional para a prevenção do cancro da mama e solicitando o apoio desta 

Autarquia para divulgação de cartazes.---------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou, por unanimidade, informar que poderão enviar seis 

cartazes para o edifício dos Paços do Município, sito na Rua de S. João, em Velas 

e que a divulgação do número de faces será da responsabilidade da Liga 

Portuguesa Contra O Cancro, de acordo com a data que julgarem mais propícia.-- 

- Ofício nº 78, datado de 30 de Junho passado, do Presidente do Conselho de 

Administração da empresa VELASFUTURO, E.E.M., remetendo os documentos 

de Prestação de Contas, relativas ao ano de 2009, acompanhados da 

Certificação Legal das Contas, documentos estes que aqui se dão por 
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integralmente reproduzidos para os devidos e legais efeitos e ficam arquivados na 

secção de contabilidade.----------------------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara aprovou por unanimidade os documentos apresentados.------------- 

-------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.----- 

- Ofício nº 16, datado de 19 de Julho corrente, do Presidente da Direcção da Casa 

do Povo dos Rosais, solicitando a concessão de um subsídio para fazer face às 

despesas de deslocação do grupo folclórico, daquela Casa do Povo, ao 

Continente, com a finalidade de participar em mais um festival internacional de 

folclore. Encontra-se exarada informação da Chefe de Divisão Administrativa e 

Financeira e em anexo ficha da posição actual do orçamento, na respectiva 

rubrica, e informação nº 26 do Chefe de Divisão da Cultura.------------------------------- 

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

executoriedade, conceder um subsídio de mil euros (€ 1.000,00), a pagar 

conforme disponibilidade orçamental, encarregando a Divisão da Cultura de 

solicitar o documento em falta, indicado na referida informação nº 26, bem como a 

elaboração do protocolo, que deverá ser presente a futura reunião.--------------------- 

IV - REQUERIMENTOS:----------------------------------------------------------------------------- 

Licenciamento de obras particulares:--------------------------------------------------------- 

- de António dos Prazeres Matias, residente no Caminho do Porto, Queimada, 

projectos de arquitectura e de especialidades referentes a remodelação de loja em 

oficina de corte de pedra e construção de dois abrigos para recolha de máquinas, 

já presente à reunião de doze de Julho corrente. Encontra-se anexa informação da 

Comissão de Apoio à Secção de Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos.----------- 

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

executoriedade, aprovar os projectos apresentados.----------------------------------------- 

- de António Manuel Nunes Teixeira, residente na Urzelina, projecto de 

arquitectura de construção de garagem. Encontra-se anexa informação da 
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Comissão de Apoio à Secção de Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos e cópia 

do ofício remetido ao requerente em data de nove de Março passado, 

encontrando-se exarada a seguinte informação do Coordenador Técnico, Luciano 

Ávila: “Até à presente data o requerente não compareceu nestes serviços, pelo 

que o presente processo deverá ser remetido à reunião da Câmara”.------------------- 

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

executoriedade, arquivar o presente projecto comunicando esta deliberação ao 

interessado.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- de Carlos Martinho Teixeira de Sousa, residente no Caminho do Porto, 

Queimada, projectos de especialidades referentes a construção de moradia , no 

Caminho do Portinho, na Queimada. Encontra-se anexa informação da Comissão 

de Apoio à Secção de Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos.------------------------- 

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

executoriedade, aprovar os projectos apresentados.----------------------------------------- 

- de Manuel Joaquim Soares & Herdeiros, Lda., com sede na Urzelina, projectos 

de especialidades de remodelação e beneficiação de edifício de comércio de 

mercearias. Encontra-se anexa informação da Comissão de Apoio à Secção de 

Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos.------------------------------------------------------- 

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

executoriedade, os projectos apresentados.---------------------------------------------------- 

- de Mary da Conceição Medeiros Sousa, residente na Urzelina, projectos de 

arquitectura e de especialidades de construção de moradia na E.R. 1ª-2ª Ribeira, 

Urzerlina. Encontra-se anexa informação da Comissão de Apoio à Secção de 

Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos.------------------------------------------------------- 

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

executoriedade, os projectos apresentados e informar a requerente de que a 

cobertura deve ser em telha do tipo tradicional e a pintura da casa deve ser em cor 
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branca, ou, no caso de ser outra, deve ser comunicada à Câmara Municipal para 

autorização.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Informações – Gestora do procedimento:--------------------------------------------------- 

-----Pela gestora do procedimento foram apresentadas duas informações, que aqui 

se dão por integralmente reproduzidas para os devidos e legais efeitos, para 

arquivo dos seguintes processos, e ficam arquivadas nos mesmos:---------------------

1. Projectos de arquitectura e de especialidades de construção de armazém, 

apresentados por AGROGEMA – Agricultura e Pecuária, Lda., tendo sido 

deliberado por unanimidade arquivar este processo;-----------------------------------------

-----Antes da apreciação da seguinte o vereador Amaro Azevedo retirou-se da sala 

por ter sido o autor do projecto.-------------------------------------------------------------------- 

2. Projectos de arquitectura e de especialidades de construção de edifício 

comercial, apresentados por Viorel Lungu, tendo sido deliberado por unanimidade 

arquivar este processo.------------------------------------------------------------------------------

-------Após esta deliberação o vereador Amaro Azevedo regressou à sala.------------ 

Diversos:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) - Constituição de compropriedade---------------------------------------------------------- 

- de André Cláudio Gambão Rodrigues, residente nesta Vila, requerendo, nos 

termos do artº 54º, nº 1 da Lei nº 91/95, de 2 de Setembro, na redacção do 

Decreto-Lei nº 64/2003, de 23 de Agosto, parecer relativamente à possibilidade de 

vir a ser constituída compropriedade sobre o prédio rústico da freguesia de S. 

Amaro, descrito na Conservatória do Registo Predial das Velas sob o nº 

282/19890123,  com a área de 10.748,00m2, que por via de negócio jurídico ficará 

a pertencer às seguintes pessoas: ½ a André Cláudio Gambão Rodrigues e ½ a 

João Carlos Martins Esteves. Encontram-se anexos ao requerimento planta de 

localização, certidão predial on line e informação favorável do fiscal municipal, 

Paulo Silveira e do técnico de construção civil, Lino Fonseca.----------------------------- 
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-------A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta para imediata 

executoriedade, dar parecer favorável à constituição de compropriedade 

pretendida.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) - Obras isentas de licença--------------------------------------------------------------------- 

- de António Manuel Nunes Teixeira, residente na Urzelina, solicitando autorização 

para reconstrução de um alçado, substituição de janelas, porta e cobertura, da sua 

garagem, sita na Urzelina. Encontra-se anexa informação da Comissão de Apoio à 

Secção de Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos.----------------------------- 

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

executoriedade, deferir o solicitado e informar o requerente de que a cobertura 

deve ser em telha do tipo tradicional.------------------------------------------------------------- 

c) – Viabilidade de aumento de nº de pisos------------------------------------------------- 

-----Antes da apreciação do seguinte o vereador Amaro Azevedo retirou-se da sala 

por parentesco com o requerente.---------------------------------------------------------------- 

- de Fernando Manuel Soares, residente na Fajã de S. Amaro, solicitando 

informação da viabilidade de aumento do número de pisos possíveis de construir 

em prédio urbano adquirido por autorização de loteamento, cujo alvará é o nº 

1/1995, emitido em 21 de Fevereiro, cujo processo se encontra anexo. Encontra-

se anexa informação da Comissão de Apoio à Secção de Taxas e Licenças, Obras 

e Loteamentos.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

executoriedade, informar o requerente de que, nos termos do Plano Director 

Municipal, poderá construir mais um piso.------------------------------------------------------ 

-------Após esta deliberação o vereador Amaro Azevedo regressou à sala.------------ 

d) - Pedido de informação prévia--------------------------------------------------------------- 

- de José Almerindo Ramos Freitas, residente na Queimada, solicitando o parecer 

e emissão de certidão de localização necessária à instrução do processo de 
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licenciamento de exploração de “Saibreira das Morgadias”, que pretende realizar 

na freguesia de S. Amaro. Encontra-se anexa informação da Comissão de Apoio à 

Secção de Taxas e Licenças, Obras e Loteamentos, planta de localização e 

certidão do registo predial on line.----------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou informar de que não vê inconveniente na localização 

pretendida e que o requerente deve solicitar parecer às entidades competentes.--- 

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

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

V – OUTROS:---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Relatório final do procedimento concursal, por ajuste directo, para contratação 

de Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, acompanhado de todo o 

procedimento, documentos estes que aqui se dão por integralmente reproduzidos 

para os devidos e legais efeitos e ficam arquivados na Secção de Contabilidade.-- 

-------A Câmara deliberou ratificar o presente procedimento, verificando-se que o 

valor da proposta é de quinze mil setecentos e cinquenta euros (€ 15.750,00), 

valor anual, ao qual será acrescido o imposto sobre o valor acrescentado à taxa 

em vigor de 15%, e submeter este procedimento à Assembleia Municipal das 

Velas para efeitos do disposto no nº 2 do artº 48º da Lei nº 2/2007, de 15 de 

Janeiro (Lei das Finanças Locais).---------------------------------------------------------------- 

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

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

- Cópia do livro “Uma Viagem ao Timor Profundo”, apresentado por José Luís 

Maciel, em cumprimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal em 

reunião de 7 de Junho passado.------------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou, nos termos da al. b) do nº 4 do artº 64º da Lei nº 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

apoiar a publicação do livro com a quantia de quinhentos euros (€ 500,00), contra 
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a entrega de 5 livros a este Município, encarregando a Divisão da Cultura de 

combinar com o requerente a publicidade municipal que constará do referido livro.- 

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

VI - 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:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Ofício sem número, datado de 16 de Junho passado, do Corpo Nacional de 

Escutas – Agrupamento 682 Fátima, informando que vão levar a efeito um 

projecto designado por “Açores 2010”, de 31 de Julho a 7 de Agosto próximo nas 

ilhas de S. Jorge, Faial e Pico, e solicitando transporte para 43 elementos, para 

diversos percursos nesta ilha no dia 5 de Agosto.-------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou, nos termos da al. b) do nº 4 do artº 64º da Lei nº 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

apoiar o solicitado requisitando um autocarro à empresa José Pinto de Azevedo & 

Filhos, Lda.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------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 cinquenta minutos.------------------------------ 

 

O Presidente, 

 

 

A Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, 


