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A C T A  Nº 3/10 

 

Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal das Velas, realizada no dia 01 de 

Fevereiro do ano 2010:-------------------------------------------------------------------------------

--------Ao primeiro dia do mês de Fevereiro 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, António Manuel da Silveira 

Azevedo e Amaro Filipe Tavares Azevedo.-----------------------------------------------------

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

--------Pelas dez horas e cinco minutos o senhor Presidente declarou aberta esta 

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

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

Vereadora Maria Isabel Góis Teixeira à reunião de hoje, a qual apresentou ofício 

de justificação da falta que se deu por motivos profissionais.------------------------------

-------De seguida foi apresentado o seguinte, conforme “ordem do dia” comunicada 

aos Vereadores por ofícios nºs 606 a 609, em data de 27 de Janeiro passado:------ 

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

- Acta da reunião ordinária de 11/12/2009:--------------------------------------------------- 

-------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.------------------------------------------------------------------------- 

- Acta da reunião ordinária de 18/01/2010:--------------------------------------------------- 

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

- Resumo Diário da Tesouraria de 22 de Janeiro passado, o qual apresenta os 

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

Total de movimentos de tesouraria: € 417.292,47 (quatrocentos e dezassete mil 

duzentos noventa e dois euros e quarenta e sete cêntimos); sendo em 

documentos € 87.404,48 (oitenta e sete mil quatrocentos e quatro euros e 

quarenta e oito cêntimos), de operações orçamentais € 316.984,76 (trezentos e 

dezasseis mil novecentos oitenta e quatro euros e setenta e seis cêntimos) e de 

operações não orçamentais € 12.903,23 (doze mil novecentos e três euros e vinte 

e três 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 25 de Janeiro, 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 25 de Janeiro, 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 25 de Janeiro, 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 25 de Janeiro, documento que se anexa a esta acta e dela faz parte 

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

- Lista contendo o registo de ordens de pagamento em data de 12 de Janeiro a 

22 de Janeiro de 2010: nºs 1 a 48 (Operações Orçamentais), as quais totalizam a 

importância de € 206.926,99 (duzentos e seis mil novecentos vinte e seis euros e 

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

integrante.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Lista contendo o registo de ordens de pagamento em datas de 12 e 13 de 

Janeiro de 2010: nºs 1 a 7 (Operações de Tesouraria), as quais totalizam a 

importância de € 8.770,84 (oito mil setecentos setenta euros e oitenta e quatro 

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

- Primeira alteração ao orçamento e primeira alteração às grandes opções do 

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

deram origem às mesmas, verificando-se, no PPI tanto em reforço como em 

anulação, a quantia de três mil euros (€ 3.000,00); no orçamento tanto em reforço 

como em anulação, a quantia de cento quarenta mil e seiscentos euros (€ 

140.600,00), sendo em correntes a quantia de cento trinta e sete mil e seiscentos 

euros (€ 137.600,00) e em capital a quantia de três mil euros (€ 3.000,00).----------- 

-------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 

executoriedade, com os votos favoráveis dos eleitos pelo partido Socialista e a 

abstenção do Vereador eleito pelo Partido Social Democrata, António Manuel da 

Silveira Azevedo, por não concordar com o reforço da verba de trinta mil euros 

destinada a auditoria às contas, deste Município, dos exercícios de 2005 a 2009, 

dado estar o actual Executivo a actuar em cooperação com o Governo Regional 

dos Açores, sendo assim uma oportunidade, para uma melhor gestão do 

orçamento, ter sido solicitada uma inspecção administrativa regional no lugar de 

se contratar uma empresa de auditoria para aquele efeito.---------------------------------

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

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

III – EMPRÉSTIMO:----------------------------------------------------------------------------------- 

- Acta da reunião da comissão de abertura e análise das propostas para a 

contracção de um empréstimo a curto prazo, no valor de quatrocentos mil euros (€ 
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400.000,00), acompanhada das propostas que deram entrada no prazo respectivo, 

de acordo com a deliberação camarária de dezoito de Janeiro passado.--------------- 

-------Analisados os documentos apresentados a Câmara deliberou optar pela 

proposta da Caixa Geral de Depósitos, nos termos e nas condições da mesma, 

por a considerar a mais vantajosa para o Município.----------------------------------------- 

-------Estes documentos, que aqui se dão por integralmente reproduzidos para os 

devidos e legais efeitos, ficam arquivados em pasta anexa à pasta de arquivo 

desta acta.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Dada a urgência do presente procedimento é dispensada a audiência prévia 

nos termos da al. a) nº 1 do artº 103º do Código do Procedimento Administrativo.-- 

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

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

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

- - Ofício nº 75, datado de 18 de Janeiro passado, do Director Regional do 

Ambiente, convidando esta Autarquia a colaborar no concurso “Eco-Freguesia: 

Freguesia Limpa”, organizado pelo Governo Regional dos Açores, através da 

Secretaria Regional do Ambiente e do Mar.----------------------------------------------------

--------A Câmara deliberou designar o Vice-Presidente, Luís Filipe Bettencourt de 

Oliveira, para integrar o júri do referido concurso.---------------------------------------------

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

- Ofício nº 14, datado de 3 de Dezembro passado, do Presidente da Junta de 

Freguesia de Urzelina, remetendo proposta para atribuição de nomes a algumas 

ruas naquela freguesia. Encontra-se exarada informação da Chefe de Divisão 

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

--------A Câmara deliberou atribuir os seguintes nomes propostos: Rua Vinhas de 

Dentro, Marginal dos Casteletes, Marginal dos Portinhos, com excepção da Rua 
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Padre Brasil, à qual se atribui o nome “Rua Manuel S. Brasil, Pároco da Urzelina 

de 1949 a 2003”, e encarregar os respectivos serviços de darem o devido 

andamento ao solicitado, devendo comunicar-se à Conservatória do Registo Civil, 

Predial e Cartório Notarial de Velas para efeitos do disposto no artº 33º do Código 

do Registo Predial.------------------------------------------------------------------------------------

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

- - Ofício nº 02/10, datado de 11 de Janeiro passado, do Presidente da Junta de 

Freguesia de Urzelina, solicitando apoio técnico por parte do gabinete de 

arquitectura deste Município para elaboração de projectos de interesse para 

aquela freguesia. Encontra-se anexa informação da Chefe de Divisão 

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

--------A Câmara deliberou apoiar com a execução do projecto de ampliação do 

cemitério da Urzelina.---------------------------------------------------------------------------------

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

-- Ofício nº 10, datado de 12 de Janeiro passado, do Provedor da Santa Casa da 

Misericórdia das Velas, solicitando o apoio desta Autarquia com a verba de € 

12.500,00, em dinheiro ou passagens, para a deslocação do Coro da SCMV ao 

Continente. Encontra-se anexa informação da Chefe de Divisão Administrativa e 

Financeira e ficha de cabimento de verba.------------------------------------------------------

-------A Câmara deliberou apoiar com a concessão de passagens aéreas S. 

Jorge/Lisboa/S. Jorge, até ao valor de dois mil euros (€ 2.000,00).---------------------- 

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

eleitos pelo partido Socialista e o voto contra do Vereador eleito pelo Partido 

Social Democrata, António Manuel da Silveira Azevedo, por considerar que a 

Santa Casa da Misericórdia das Velas é a Instituição com mais poder económico 

neste Município, devendo o Executivo ser coerente com os gastos que se possam 

dispensar, dada a actual situação financeira.--------------------------------------------------
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-- Ofício nº 103, datado de 21 de Janeiro passado, do Banif – Banco Internacional 

do Funchal, SA, em Ponta Delgada, solicitando a legalização do reclamo luminoso, 

bandeirola e reclamo multibanco, colocado na fachada, para o ano de 2010, na 

agência em Velas.--------------------------------------------------------------------------------A 

Câmara deferiu devendo proceder-se à liquidação das taxas devidas.---------------

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata 

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

-- Ofício nº 34, datado de 26 de Janeiro passado, do Director Executivo da Escola 

Profissional de S. Jorge, informando dos seguintes professores daquela escola 

para a comissão de análise das bolsas de estudo: Draª Eugénia Nunes, como 

efectiva e Dr. Paulo Sousa como suplente.----------------------------------------------------- 

V- PROPOSTAS DE DELIBERAÇÃO:----------------------------------------------------------

- - Nomeação dos órgãos sociais da VelasFuturo – Empresa Pública 

Municipal de Gestão de Equipamentos Culturais, Desportivos, Económicos e 

de Lazer, EEM:----------------------------------------------------------------------------------------

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

---------------“Considerando que nos termos da Lei e dos Estatutos da Empresa 

VelasFuturo Empresa Pública Municipal de Gestão de Equipamentos Culturais, 

Desportivos, Económicos e de Lazer, E.E.M., nomeadamente no seu estatuto, 

artigos 7º, nºs 1 e 2, 9º, 10º e 15º, compete à Câmara Municipal das Velas nomear 

o Conselho de Administração e o Fiscal Único;------------------------------------------------

---------------------- Considerando que os Corpos Sociais terminaram o seu mandato 

em 20 de Dezembro de 2009, e encontram-se em efectividade de funções, até 

nova nomeação----------------------------------------------------------------------------------------

---------- O Presidente do Conselho de Administração não perceberá qualquer 

remuneração, nem os restantes membros.-----------------------------------------------------

-- Os membros do Conselho de Administração não perceberão qualquer 
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remuneração.-------------------------------------------------------------------------------------------

-Proponho:-----------------------------------------------------------------------------------------------

--1 – Que o Conselho de Administração seja constituído por:-----------------------------

---Presidente: Álvaro Eduardo Gambão Silvano-----------------------------------------------

----Vogais: Jorge Alberto Almeida-----------------------------------------------------------------

-----------------Lino Manuel da Silveira Leonardo------------------------------------------------

------------------Fiscal Único: Duarte Giesta, SROC, Unipessoal, Lda., seja 

reconduzido pelo prazo de um ano”.--------------------------------------------------------------

-------------------------A Câmara aprovou a presente proposta de deliberação por 

maioria, e em minuta para imediata executoriedade, com os votos favoráveis dos 

eleitos pelo Partido Socialista e o voto contra do Vereador eleito pelo Partido 

Social Democrata, António Manuel da Silveira Azevedo.------------------------------------

---------- Dívidas de consumidores de água:--------------------------------------------------

----------------Pelo Vereador a tempo inteiro, Amaro Azevedo, foi apresentada a 

seguinte proposta:-------------------------------------------------------------------------------------

------------- “Considerando que o Município das Velas é credor de um montante de 

cerca de 100.000,00 € (cem mil euros), resultante de dívidas de diversos 

consumidores de água.------------------------------------------------------------------------------

--------------------------PROPONHO:----------------------------------------------------------------- 

---Tendo em conta os montantes elevados que alguns munícipes devem, que a 

Câmara delibere no sentido de se proceder a um acordo de pagamentos 

fraccionados, pelo prazo máximo de 6 meses, sendo o montante das prestações 

calculado caso a caso, e de acordo com os valores da dívida e as condições 

socioeconómicas dos devedores”.----------------------------------------------------------------

--------Encontra-se anexa informação da Chefe de Divisão Administrativa e 

Financeira:-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------A Câmara deliberou elaborar um regulamento para pagamentos 
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fraccionados das dívidas em causa.--------------------------------------------------------------

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

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

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

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

encerrada a reunião, eram onze horas e vinte minutos.------------------------------------- 

 

O Presidente, 

 

 

A Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, 

 


