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A C T A  Nº 19/10 

 

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

Agosto do ano 2010:---------------------------------------------------------------------------------- 

-------Aos dezasseis dias do mês de Agosto 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 Maria Isabel Góis Teixeira, Luís Filipe Bettencourt de Oliveira e 

António Manuel da Silveira Azevedo.------------------------------------------------------------- 

-------Não compareceu a esta reunião o vereador Amaro Filipe Tavares Azevedo.-- 

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

vereador Amaro Filipe Tavares Azevedo à reunião de hoje, por se encontrar 

doente, conforme justificação apresentada.---------------------------------------------------- 

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

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

seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Ofício do Chefe Adjunto de Agrupamento da Urzelina – Corpo Nacional de 

Escutas, solicitando apoio financeiro para a realização das festas de Nossa 

Senhora da Encarnação;---------------------------------------------------------------------------- 

- Projectos de arquitectura e de especialidades de ampliação e remodelação de 

moradia em espaço rural – modalidade de casa de campo, em que é requerente 

Maria de Fátima das Neves Gomes Silveira.--------------------------------------------------- 
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-------A Câmara, procedendo à votação, deliberou, por unanimidade, aprovar a 

admissão dos referidos pontos.-------------------------------------------------------------------- 

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

“ordem do dia” comunicada aos vereadores por ofícios nºs 2933 a 2936, em data 

de 10 de Agosto corrente:--------------------------------------------------------------------------- 

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

- Acta da reunião ordinária de 03/08/2010:---------------------------------------------------  

-------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 unanimidade.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

- Resumo Diário da Tesouraria de 09 de Agosto corrente, o qual apresenta os 

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

Total de movimentos de tesouraria: € 477.207,83 (quatrocentos setenta e sete mil 

duzentos e sete euros e oitenta e três cêntimos); sendo em documentos € 

10.368,69 (dez mil trezentos sessenta e oito euros e sessenta e nove cêntimos), 

de operações orçamentais € 463.989,78 (quatrocentos sessenta e três mil 

novecentos oitenta e nove euros e setenta e oito cêntimos) e de operações não 

orçamentais € 2.849,36 (dois mil oitocentos quarenta e nove euros e trinta e seis 

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 10 de Agosto, documento que se anexa a esta acta e dela 

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

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

data de 01 de Janeiro a 10 de Agosto, documento que se anexa a esta acta e dela 

faz parte integrante.----------------------------------------------------------------------------------- 
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- Balancete das Grandes Opções do Plano por Objectivos e Programas para 

o ano de 2010, em data de 01 de Janeiro a 10 de Agosto, 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 10 de Agosto, que totaliza a importância de um milhão quinhentos 

setenta e cinco mil novecentos vinte e oito euros e noventa e seis cêntimos (€ 

1.575.928,96), documento que se anexa a esta acta e dela faz parte integrante.---- 

- Lista contendo o registo de ordens de pagamento em datas de 27 de Julho a 

9 de Agosto de 2010: nºs 807 a 847 (Operações Orçamentais), as quais totalizam 

a importância de € 89.180,64 (oitenta e nove mil cento e oitenta euros e sessenta 

e quatro cêntimos), documento que se anexa a esta acta e dela faz parte 

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

-- - Lista contendo o registo de ordens de pagamento em data de 3 de Agosto 

de 2010: nºs 99 a 108 (Operações de tesouraria), as quais totalizam a importância 

de € 16.773,76 (dezasseis mil setecentos setenta e três euros e setenta e seis 

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

Sétima alteração ao orçamento e sexta alteração às grandes opções do 

plano, para o corrente ano económico, acompanhadas dos documentos que 

deram origem às mesmas, verificando-se, no PPI em reforço a quantia de 

quinhentos euros (€ 500,00) e em anulação, a quantia de dez mil e quinhentos 

euros (€ 10.500,00); no orçamento: em correntes, tanto em reforço como em 

anulação, a quantia de sessenta e quatro mil quatrocentos e vinte euros (€ 

64.420,00); em capital, tanto em reforço como em anulação, a quantia de dez mil e 

quinhentos euros (€ 10.500,00).----------------------------------------------------------------- 

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

a presente alteração ao orçamento e às grandes opções do plano.----------------------

------Esta deliberação foi aprovada por maioria, e em minuta para imediata 
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executoriedade, com os votos favoráveis dos eleitos pelo partido Socialista e a 

abstenção dos Vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata, Maria Isabel 

Góis Teixeira e António Manuel da Silveira Azevedo.---------------------------------------- 

-------Estes documentos, que aqui se dão por integralmente reproduzidos, ficam 

arquivados na Secção de Contabilidade.-------------------------------------------------------- 

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

- Ofício sem número, datado de 27 de Julho passado, do Presidente da 

Sociedade Filarmónica Nova Aliança, com sede nesta Vila, solicitando o apoio do 

gabinete técnico desta Autarquia para reformulação de projecto de ampliação da 

sede.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------A Câmara, considerando o interesse municipal, deliberou por unanimidade, 

nos termos da al. a) do nº 4 do artº 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deferir o solicitado.--------------- 

- Ofício nº 150, datado de 20 de Julho passado, da Presidente da Comissão para 

a Cidadania e Igualdade de Género comunicando a necessidade da nomeação de 

conselheiro/a, que constitui um reforço importante na promoção da integração 

progressiva da dimensão de género, na esfera do desenvolvimento local.-------------

------A Câmara deliberou nomear a vereadora Maria Isabel Góis Teixeira.------------ 

-------Esta deliberação foi aprovada por maioria, com os votos favoráveis dos 

eleitos pelo Partido Socialista e do vereador António Manuel da Silveira Azevedo, 

eleito pelo Partido Social Democrata e a abstenção da vereadora Maria Isabel 

Góis Teixeira, eleita pelo Partido Social Democrata.----------------------------------------- 

- Ofício nº 347, datado de 4 de Agosto corrente, do Tribunal de Contas, 

devolvendo o processo do contrato de empreitada de colocação de piso sintético 

no campo de futebol da Urzelina e informando que, face ao disposto nos artigos 

15º e 21º da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro e na al. j) do nº 2 do Regulamento 

do PROCONVERGÊNCIA, os requisitos de legalidade e regularidade financeira do 
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processo só estarão reunidos quando o Município das Velas se constituir na 

condição de superficiário.---------------------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou proceder à realização da escritura de cedência do direito 

de superfície sobre o imóvel em causa, aprovando as cláusulas contratuais em 

futura reunião, bem como dar conhecimento desta deliberação à empresa 

Tecnovia – Açores, Sociedade de Empreitadas, S. A.--------------------------------------- 

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

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

- Ofício nº 664, datado de 26 de Julho passado, da Delegada da Secretaria 

Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos em S. Jorge, solicitando 

autorização para fixação de uma placa de informação da rede wi-fi, com 

0,50,x2,20m, no jardim municipal de Velas.---------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o solicitado.------------------------- 

- Ofício nº 14, datado de 27 de Julho passado, do Presidente da Freguesia do 

Norte Grande, pedido de cooperação financeira para a deslocação da equipe de 

futebol amadora do Norte Grande à Ilha Graciosa, no dia 6 de Agosto, para 

participar num torneio. Encontra-se anexa ficha da posição actual do orçamento 

da despesa, da respectiva rubrica, e a informação nº 91 da Chefe de Divisão 

Administrativa e Financeira.------------------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou, por unanimidade, informar não ser possível conceder 

qualquer apoio uma vez que o evento já se realizou.---------------------------------------- 

- Ofício nº 2010, datado de 30 de Julho passado, do Presidente do Futebol Clube 

Marítimo Velense, requerendo se considere as excepções referentes ao 

cumprimento das normas técnicas de acessibilidade constantes dos nºs 1 e 2 do 

artº 10º do Decreto-Lei nº 163/2006, de 8 de Agosto, conforme vistoria efectuada 

às instalações, e tendo em conta as dificuldades técnicas e económico-financeiras 

para a realização das mesmas.-------------------------------------------------------------------- 
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-------A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar o parecer da Comissão de 

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

- Ofício sem número, datado de 4 de Agosto corrente, do Presidente da Direcção 

da Sociedade Filarmónica União Rosalense, solicitando apoio no valor de cinco mil 

euros (€ 5.000,00) para a aquisição de instrumentos musicais, acompanhado de 

Proposta de Protocolo de Cooperação no Apoio ao Desenvolvimento Cultural entre 

o Município das Velas e a Sociedade União Rosalense, elaborado na Divisão da 

Cultura. Encontra-se anexa ficha de cabimento de verba, informação nº 35 do 

Chefe da Divisão da Cultura e cópia da informação nº 89 da Chefe de Divisão 

Administrativa e Financeira.--------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou conceder o apoio financeiro de cinco mil euros e aprovar 

as cláusulas da proposta de protocolo.---------------------------------------------------------- 

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

- Ofício sem número, datado de 9 de Agosto corrente, da Direcção da Tertúlia 

Tauromáquica Jorgense, solicitando apoio no valor de dez mil euros (€ 10.000,00) 

para a construção de casas de banho para deficientes na praça de touros, 

acompanhado de Proposta de Protocolo de Cooperação no Apoio ao 

Desenvolvimento Cultural entre o Município das Velas e a Tertúlia Tauromáquica 

Jorgense, elaborado na Divisão da Cultura. Encontra-se anexa ficha de cabimento 

de verba, informação nº 38 do Chefe da Divisão da Cultura e cópia da informação 

nº 89 da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira.------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou conceder um apoio financeiro de cinco mil euros (€ 

5.000,00) e aprovar as cláusulas da proposta de protocolo.------------------------------- 

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

- Ofício sem número, datado de 27 de Julho passado, do Presidente da 

Sociedade Filarmónica Nova Aliança, solicitando apoio financeiro para compra de 

instrumental novo para a Sociedade, acompanhado de Proposta de Protocolo de 
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Cooperação no Apoio ao Desenvolvimento Cultural entre o Município das Velas e 

a Sociedade Filarmónica Nova Aliança, elaborado na Divisão da Cultura. 

Encontra-se anexa ficha de cabimento de verba, informação nº 36 do Chefe da 

Divisão da Cultura e cópia da informação nº 89 da Chefe de Divisão Administrativa 

e Financeira.-------------------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou conceder um apoio financeiro de cinco mil euros e 

aprovar as cláusulas da proposta de protocolo.----------------------------------------------- 

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

- Ofício nº 8, datado de 09 de Agosto corrente, do Presidente da Direcção do 

Futebol Clube Marítimo Velense, solicitando apoio financeiro para obras de 

construção do salão para ginásio, acompanhado de Proposta de Protocolo de 

Cooperação no Apoio ao Desenvolvimento Desportivo entre o Município das Velas 

e o Futebol Clube Marítimo Velense, elaborado na Divisão da Cultura. Encontra-se 

anexa ficha de cabimento de verba, informação nº 39 do Chefe da Divisão da 

Cultura e cópia da informação nº 89 da Chefe de Divisão Administrativa e 

Financeira.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou conceder um apoio financeiro de cinco mil euros e 

aprovar as cláusulas da proposta de protocolo.----------------------------------------------- 

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

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

- Ofício nº 23, datado de 06 de Agosto corrente, do Presidente da Junta de 

Freguesia de Norte Grande, solicitando apoio financeiro para a compra de 

produtos necessários para o curso de culinária a decorrer naquela freguesia. 

Encontra-se exarada informação da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira 

e em anexo a informação nº 40 do Chefe da Divisão da Cultura e ficha da posição 

actual do orçamento da despesa, da respectiva rubrica.------------------------------------ 
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-------A Chefe de Divisão Administrativa e Financeira informou a Câmara de que os 

apoios às freguesias concedidos, por esta Autarquia, nos termos da al. b) do nº 6 

do artº 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro (no que respeita às suas relações com outros órgãos autárquicos 

compete à Câmara Municipal deliberar sobre formas de apoio às freguesias), não 

se encontram abrangidos pelo “Regulamento de Apoio ao Desenvolvimento Social, 

Cultural, Desportivo e Recreativo do Município das Velas”. Verificando-se que o 

legislador é vago na sua definição, e salvo melhor opinião, os apoios concedidos 

ao abrigo do citado artigo e alínea, deverão, à semelhança das delegações de 

competências, ser aprovados pela Assembleia Municipal.----------------------------------

--------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou conceder um apoio financeiro de duzentos e cinquenta 

euros.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

-- Ofício sem número, datado de 28 de Julho passado, de José Damião de 

Almeida, residente nesta Vila, informando que pretende desistir do processo de 

informação prévia referente a obras de edificação de ampliação de Hotel 

Residencial, sito na Rua Machado Pires, nesta Vila.----------------------------------------- 

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

- Ofício sem número, datado de 05 de Agosto corrente, de Miguel Alexandre 

Barbosa Sequeira, residente nesta Vila, informando que pretende desistir do 

processo de informação prévia referente a obras de edificação de construção de 

moradia na Canada do Mar, Urzelina e solicitando a devolução da documentação 

entregue.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou, por unanimidade, arquivar o processo e proceder à 

devolução solicitada.---------------------------------------------------------------------------------- 
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IV - REQUERIMENTOS:----------------------------------------------------------------------------- 

Pedido de certidão de construção anterior a 1951---------------------------------------- 

- de Hélio Silveira da Rosa, residente nesta Vila, solicitando certidão, para efeitos 

de registo na Conservatória do Registo Predial das Velas do prédio urbano inscrito 

na Matriz Predial sob o artº 1095, de que o mesmo foi construído antes do ano de 

1951, para o que junta certidão de teor dos serviços de finanças, cópia não 

certificada da Conservatória e declaração de testemunhas. 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, emitir a certidão requerida conforme as declarações do 

proprietário e das testemunhas.------------------------------------------------------------------- 

V – INFORMAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------------- 

-------Pela Chefe de Divisão Administrativa e Financeira foi apresentada a seguinte 

informação, acompanhada do respectivo processo:------------------------------------------

- “No seguimento da deliberação camarária tomada em reunião de 12 de Julho 

passado informa-se que, tendo decorrido o prazo da audiência prévia efectuada 

aos candidatos excluídos no concurso de atribuição de bolsas de estudo para o 

ano lectivo 2009/2010, não houve reclamações”.--------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou aprovar a acta da comissão e mapas anexos, já 

presente à reunião de 12 de Julho passado e proceder à renovação das bolsas de 

estudo relativas ao ano lectivo de 2009/2010, aos candidatos Filipa Teodoro 

Bettencourt Maciel (€ 523,74), Sandra Manuela Silveira Cabral (€ 1.309,35), 

Nelson Cardoso Correia (€ 654,48), João Silveira Batista (€ 1.309,35), Carmen 

Bernardette A. Bettencourt (€ 1.047,48), João Vitor Maciel Azevedo (€ 1.047,48) e 

Lisandra Maria Lemos (€ 350,00), bem como conceder três novas bolsas de 

estudo, aos seguintes candidatos: Catarina Alexandra Pereira Soares (€ 350,00), 
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Vera Sandra Sequeira da Silva (€ 350,00) e Elsa Cristina Vieira de Sousa (€ 

350,00), tudo com efeitos retroactivos ao início do referido ano lectivo.---------------- 

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

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

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 nº 3, datado de 12 de Agosto corrente, do Chefe Adjunto de Agrupamento 

da Urzelina – Corpo Nacional de Escutas, solicitando apoio financeiro para a 

realização das festas de Nossa Senhora da Encarnação. Encontram-se anexas as 

informações nºs 42, do Chefe da Divisão da Cultura e 89, da Chefe de Divisão 

Administrativa e Financeira (cópia) e ficha da posição actual do orçamento da 

despesa, da respectiva rubrica.-------------------------------------------------------------------- 

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

executoriedade, conceder um apoio de duzentos e cinquenta euros.------------------- 

- Projectos de arquitectura e de especialidades de ampliação e remodelação de 

moradia em espaço rural – modalidade de casa de campo no lugar das Figueiras, 

Rosais, em que é requerente Maria de Fátima das Neves Gomes Silveira, 

residente na Vila da Calheta.------------------------------------------------------------ -------A 

Câmara deliberou, por unanimidade, e em minuta para imediata executoriedade, 

aprovar os projectos apresentados.----------------------------------------- 

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

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

encerrada a reunião, eram onze horas e quarenta e cinco minutos.--------------------- 

O Presidente, 

 

A Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, 


