MUNICÍPIO DAS VELAS
CÂMARA MUNICIPAL

A T A Nº 28/13

Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal das Velas, realizada no dia 27 de
dezembro do ano 2013:-------------------------------------------------------------------------------------Aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano dois mil e treze, no edifício
dos Paços do Concelho, reuniu a Câmara Municipal das Velas, sob a presidência
de Luís Virgílio de Sousa da Silveira, presidente da Câmara, e com a presença
dos vereadores Paulo Alberto Bettencourt da Silveira, David Ávila Pacheco, João
Paulo Bettencourt de Oliveira e Janete Andreia Ávila da Fonseca.-----------------------------Pelas catorze horas e dez minutos o senhor presidente declarou aberta esta
reunião.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Sendo esta reunião pública, que foi publicitada por edital nº 4801 em 23 de
dezembro corrente, verificou-se não se encontrar público na sala.------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA--------------------------------------------------De seguida foi pelo senhor presidente apresentado o seguinte, conforme
“ordem do dia” comunicada aos membros do executivo por ofícios nºs 4802 a
4805, datados de 23 de dezembro corrente.---------------------------------------------------I – ATAS:-------------------------------------------------------------------------------------------------- Ata da reunião ordinária de 13/12/2013:-----------------------------------------------------------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 – GABINETE DA PRESIDÊNCIA:--------------------------------------------------------------- Proposta subscrita pelo senhor presidente, que aqui se dá por integralmente
reproduzida para os devidos e legais efeitos e fica apensa a esta ata no anexo I,
para concessão de apoio ao Instituto de Santa Catarina, com a alteração do
projeto para obras a efetuar nas instalações da Escola Básica da Boa-Hora,
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conforme pedido efetuado por ofício nº 135, de 16 de dezembro corrente e
desenho das alterações pretendidas.-------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou aprovar a presente proposta autorizando a realização
das obras e a colaboração do arquiteto municipal, conforme a disponibilidade do
mesmo e em termos a acordar entre a Câmara Municipal e o Instituto.-----------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade.----------------------------------------------------------------------------------------- Proposta subscrita pelo senhor presidente, que aqui se dá por integralmente
reproduzida para os devidos e legais efeitos e fica apensa a esta ata no anexo II,
de autorização de abertura de uma vala, para drenagem de águas pluviais,
conforme solicitado pelo Consórcio Somague - Ediçor, Engenharia S.A./Afavias –
Engenharia e Construções Açores, S.A., através do ofício nº 170, datado de 18 de
dezembro, acompanhada de informação favorável do Fiscal Municipal.----------------------A Câmara deliberou aprovar a presente proposta autorizando a abertura de
vala de drenagem de águas na Rua do Mar e a sua ligação à rede de drenagem
de esgotos pluviais, ficando a empresa requerente obrigada à reposição do
pavimento betuminoso conforme existente.-----------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade.----------------------------------------------------------------------------------------- Proposta subscrita pelo senhor presidente, que aqui se dá por integralmente
reproduzida para os devidos e legais efeitos e fica apensa a esta ata no anexo III,
para ratificação de apoio concedido ao Gimni Centro Health Club, com a
cedência das instalações do auditório municipal, no passado dia 16 do
corrente mês, acompanhada do ofício referido na mesma.---------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o apoio concedido.--------------- Proposta subscrita pelo senhor presidente, que aqui se dá por integralmente
reproduzida para os devidos e legais efeitos e fica apensa a esta ata no anexo IV,
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para ratificação de apoio concedido à Escola Profissional da Ilha de São Jorge,
com a cedência do espaço do Jardim da República, carrinha com condutor
para transporte de material e instalação de cinco pontos de energia elétrica,
no passado dia 11 do corrente mês, acompanhada do ofício referido na mesma.---------A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o apoio concedido.--------------- Proposta subscrita pelo senhor presidente, que aqui se dá por integralmente
reproduzida para os devidos e legais efeitos e fica apensa a esta ata no anexo V,
relativa a concessão de apoio monetário para a I Gala “Na Rota das Fajãs” à
empresa Aventour – Turismo e Aventura – Açores, acompanhada do ofício
referido na mesma e de ficha do cabimento nº 1314.----------------------------------------------A Câmara deliberou aprovar a presente proposta concedendo um apoio
monetário de cento e cinquenta euros (€ 150,00).--------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade, e em minuta para imediata
executoriedade, tendo o vereador Paulo Alberto Bettencourt da Silveira, eleito pelo
PPD/PSD, declarado lamentar que outros pedidos não tenham tido, por este
executivo, em anteriores reuniões, a mesma apreciação em termos de concessão
de apoio financeiro.-------------------------------------------------------------------------------------

Proposta subscrita pelo senhor vice-presidente, que aqui se dá por

integralmente reproduzida para os devidos e legais efeitos e fica apensa a esta
ata no anexo VI, para a nomeação de representante na empresa Terra de
Fajãs, acompanhada de cópia do ofício de renúncia, datado de 20 de setembro
passado, da presidente do Conselho de Administração da Terra de Fajãs, S.A.,
Ana Isabel Vieira Bettencourt, com efeitos a partir de 21 de outubro passado.-------------A Câmara deliberou aprovar a presente proposta, designando o senhor
presidente da Câmara, Sr. Luís Virgílio de Sousa da Silveira, como representante
do Município na assembleia geral da empresa Terra de Fajãs E.M. S.A., bem
como remetê-la à Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------Página 3 de 30
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-------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade.----------------------------------------------------------------------------------------- Proposta subscrita pelo senhor presidente, que aqui se dá por integralmente
reproduzida para os devidos e legais efeitos e fica apensa a esta ata no anexo VII,
relativa a pedido de apoio financeiro solicitado pela EB1/JI da Beira,
acompanhada do ofício referido na mesma.----------------------------------------------------------A Câmara deliberou aprovar a presente proposta não apoiando o solicitado,
por indisponibilidade financeira do Município.--------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por maioria, com os votos favoráveis dos
eleitos pelo CDS/PP, senhores Luís Virgílio de Sousa da Silveira, David Ávila
Pacheco e Janete Andreia Ávila da Fonseca, do eleito pelo PS, senhor João
Paulo Bettencourt de Oliveira e a abstenção do eleito pelo PPD/PSD, senhor
Paulo Alberto Bettencourt da Silveira.------------------------------------------------------------- Proposta subscrita pelo senhor presidente, que aqui se dá por integralmente
reproduzida para os devidos e legais efeitos e fica apensa a esta ata no anexo
VIII, para a celebração de protocolo para a gestão do Centro de Recolha de
Canídeos com a Associação para o Desenvolvimento da Ilha de S. Jorge,
acompanhada do ofício referido na mesma e de minuta de protocolo.----------------------O vereador Paulo Silveira questionou se irá ser concedido algum apoio
monetário à Associação Amigo Animal, uma vez que o protocolo proposto é com a
Associação para o Desenvolvimento da Ilha de S. Jorge, tendo o senhor
presidente dito que não, que a verba inscrita no orçamento para 2014 é para a
realização das atividades constantes da presente proposta de protocolo e que a
Associação Animal irá cooperar nos moldes descritos na referida proposta.----------------A Câmara deliberou aprovar a presente proposta e a minuta do protocolo.----------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade.----------------------------------------------------------------------------------------Página 4 de 30
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- Proposta subscrita pelo senhor presidente, que aqui se dá por integralmente
reproduzida para os devidos e legais efeitos e fica apensa a esta ata no anexo IX,
para apoiar o solicitado pela Irmandade do Espírito Santo da Relva Beira, na
instalação elétrica do aproveitamento da cobertura da Casa do Espírito
Santo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou aprovar a presente proposta com a cedência de um
eletricista, em articulação com a disponibilidade dos serviços do Município e em
coordenação com o vereador David Pacheco.-------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------- Proposta subscrita pelo senhor presidente, que aqui se dá por integralmente
reproduzida para os devidos e legais efeitos e fica apensa a esta ata no anexo X,
acompanhada do email recebido da empresa TELECABO, Lda., minuta de
contrato de comodato e informação subscrita pelo arquiteto e fiscal, técnicos
desta Câmara Municipal, relativa a contrato a celebrar com a VODAFONE
PORTUGAL referente à instalação de antenas em poste existente no estádio
municipal das Velas.---------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e
solicitar à empresa a indicação do valor a pagar pela ocupação do espaço público,
a fim de a Câmara deliberar em futura reunião sobre o contrato a celebrar com a
Vodafone Portugal.----------------------------------------------------------------------------------

Proposta subscrita pelo senhor presidente para a nomeação de administrador

liquidatário da empresa Velasfuturo E.E.M., que aqui se dá por integralmente
reproduzida para os devidos e legais efeitos e fica apensa a esta ata no anexo XI,
acompanhada de cópia do ofício de renúncia, datado de 14 de junho passado, da
Dra. Ana Sofia Amarante Soares, e do ofício de aceitação, datado 23 de
dezembro corrente, do Dr. Hugo Alexandre Vieira de Borba Teixeira.-------------------
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-------O vereador Paulo Silveira considerou que este assunto já deveria ter sido
sujeito a deliberação de Câmara em anteriores reuniões e, sendo esta uma
decisão que considera imputada à gestão do executivo, pelo que se abstém na
votação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou aprovar a presente proposta e propor à Assembleia
Municipal a nomeação do Dr. Hugo Alexandre Vieira de Borba Teixeira para o
referido cargo.--------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por maioria, e em minuta para imediata
executoriedade, com os votos favoráveis dos eleitos pelo CDS/PP, senhores Luís
Virgílio de Sousa da Silveira, David Ávila Pacheco e Janete Andreia Ávila da
Fonseca e a abstenção dos eleitos pelo PPD/PSD, senhor Paulo Alberto
Bettencourt da Silveira e do PS, senhor João Paulo Bettencourt de Oliveira.---------

Proposta subscrita pelo senhor presidente, que aqui se dá por integralmente

reproduzida para os devidos e legais efeitos e fica apensa a esta ata no anexo XII,
acompanhada do ofício da empresa Musicodesporarte, Lda., solicitando
autorização para a realização de uma atividade relacionada com o Natal intitulada
“Aldeia de Belém”, no espaço público do parque de estacionamento, com as
barraquinhas para apoio.-----------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou aprovar a presente proposta e apoiar a realização do
evento com a ocupação do espaço público do parque de estacionamento e a
cedência das cinco barraquinhas de madeira.--------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade.----------------------------------------------------------------------------------------III - FINANÇAS E PATRIMÓNIO:------------------------------------------------------------------- Resumo diário da tesouraria nº 238, de 18 de dezembro corrente, que acusava
os seguintes saldos:-----------------------------------------------------------------------------------Caixa – 750,00€;---------------------------------------------------------------------------------------Página 6 de 30
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Fundos de Maneio – 620,00 €;---------------------------------------------------------------------Conta 005900066404620008991 Caixa Económica Misericórdia de Angra do
Heroísmo – 162,86 €;---------------------------------------------------------------------------------Conta 003508430000097843118 Caixa Geral de Depósitos – 2.189,12 €;-----------Conta 003601329910000324454 Caixa Económica Montepio Geral – 367,40 €;---Conta 003508430000017623051Caixa Geral de Depósitos – 85.236,17 €;-----------Conta 004580610912393800325 Crédito Agrícola – 746,15 €;---------------------------Conta 003800001756555530118 Banif – Banco Internacional do Funchal, SA 852.014,26 €;-------------------------------------------------------------------------------------------Total de Disponibilidades: 942.085,96 €;--------------------------------------------------------Operações Orçamentais: 921.155,21 €;---------------------------------------------------------Operações não Orçamentais: 20.930,75 €;-----------------------------------------------------Documentos: 267.510,33 €;-------------------------------------------------------------------------Total de movimentos de tesouraria: 1.209.596,29 €.----------------------------------------- Lista contendo o registo de ordens de pagamento em datas de 9 de
dezembro a 19 de dezembro de 2013, nºs 1122 a 1194 (Operações orçamentais),
as quais totalizam a importância de € 186.990,47 (cento e oitenta e seis mil
novecentos e noventa euros e quarenta e sete 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.--------------------------------------------------------------------- Lista contendo o registo de ordens de pagamento em datas de 9 e 19 de
dezembro de 2013, nºs 234 a 244 (Operações de tesouraria), as quais totalizam a
importância de € 18.636,03 (dezoito mil seiscentos trinta e seis euros e três
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 2013, no período de 1 de janeiro a 20 de dezembro, documento que aqui
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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 2013, no
período de 1 de janeiro a 20 de dezembro, 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 2013, no
período de 1 de janeiro a 20 de dezembro, 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 2013, a qual totaliza a
importância de € 58.745,26 (cinquenta e oito mil setecentos quarenta e cinco
euros e vinte 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.------------------------------------------------------------------------------------------------- Auto de Abate nº 13 de uma impressora scanner – konica minolta bithub 160,
com o nº de inventário 2934.------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder ao abate do referido
equipamento.--------------------------------------------------------------------------------------------IV – URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS:-------------------------------------------------- Ofício de Catarina Alexandra Machado de Sousa, solicitando o alargamento do
horário da discoteca Zodíaco, sita na Avenida do Livramento, das 06:00h para as
08:00h nos seguintes dias: de 31 de dezembro de 2013 para 1 de janeiro de 2014
(passagem de ano), de 1 para 2 de março de 2014 (sábado de carnaval) e de 4
para 5 de março de 2014 (terça feira de carnaval). Encontra-se anexa informação
dos serviços da Divisão de Urbanismo e Serviços Urbanos.------------------------------
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-------A Câmara deliberou autorizar apenas o alargamento do horário de 31 de
dezembro para 1 de janeiro, até às 07:00h, uma vez que o regulamento dos
períodos de abertura e funcionamento dos estabelecimentos de venda ao público
e de prestação de serviços do município de Velas não permite o alargamento de
horário na época de carnaval.-----------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade.----------------------------------------------------------------------------------------- Ofício da empresa Tecnovia Açores – Sociedade de Empreitadas, S.A.,
solicitando a aprovação do licenciamento de construção de estabelecimento de
armazenagem de duração provisória (paióis), na Fajã de Santo Amaro,
acompanhado de projeto, ofícios da Direção Nacional da Polícia de Segurança
Pública e Direção Regional dos Assuntos do Mar. Encontram-se anexas
informações dos serviços da Divisão de Urbanismo e Serviços Urbanos.--------------------O senhor presidente esclareceu que o presente processo de licenciamento
não pode, ainda, ser objeto de deliberação, uma vez que foi detetado, após a sua
inclusão na ordem de trabalhos desta reunião, pela assistente técnica Luísa
Prudêncio, que ainda não estão reunidas todas as condições necessárias à sua
aprovação.------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade e a pedido dos serviços, retirar este
assunto da ordem de trabalhos.-------------------------------------------------------------------- Requerimento de Fernando Jorge Fragoso Ferreira, solicitando licença
especial de ruído para a realização de música ao vivo no Pub Bar Tamancos,
com início no dia 27 de dezembro e termo no dia 28 de dezembro, das 22:00h às
03:00h. Encontra-se anexa informação dos serviços da Divisão de Urbanismo e
Serviços Urbanos.--------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à questão do ruído, e uma vez que os municípios devem
tomar partido pela proteção do interesse público na tranquilidade e sossego, sem
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embargo do interesse legalmente protegido dos agentes económicos a
desenvolverem a sua atividade, o vereador Paulo Silveira solicitou que fossem,
pelo executivo, analisadas e aplicadas as recomendações emanadas pelo
Provedor de Justiça, publicadas no sítio da internet www.provedor-jus.pt, após
inquérito realizado aos municípios, em junho de 2011, sobre prevenção e controlo
do ruído, que se julguem adequadas à realidade do nosso concelho, sendo uma
delas, a aplicar de imediato, dar a conhecer o teor de todas as deliberações de
concessão de licença especial de ruído emitidas, à Polícia de Segurança Pública,
de forma a fomentar a aplicação da medida de suspensão da atividade ruidosa,
pela autoridade policial, quando se verifique que a atividade não foi licenciada ou
é realizada em desrespeito dos condicionalismos estabelecidos no regulamento
geral do ruído.--------------------------------------------------------------------------------------------------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
3 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. Deliberou, ainda, dar conhecimento à PSP de Velas, a partir de 1 de
janeiro de 2014, da concessão das licenças referidas, bem como do alargamento
de horário do estabelecimento, quando requerido.--------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade.----------------------------------------------------------------------------------------- Requerimento de Fernando Jorge Fragoso Ferreira, solicitando licença
especial de ruído para a realização de música ao vivo no Pub Bar Tamancos,
com início no dia 28 de dezembro e termo no dia 29 de dezembro, das 22:00h às
03:00h. Encontra-se anexa informação dos serviços da Divisão de Urbanismo e
Serviços Urbanos.-------------------------------------------------------------------------------------Página 10 de 30
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-------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
3 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.----------------------------------------------------------------------------------------- Comunicação prévia apresentada por Luísa Margarida Silva Matos, residente
na Fajã do Ouvidor, para as seguintes operações urbanísticas, já aprovadas em
reunião camarária de 27 de setembro passado, em nome de Jacinto João
Cordeiro Bettencourt: pinturas e colocação de cerâmicas no interior.-------------------------A Câmara deliberou admitir a presente comunicação prévia.-----------------------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------ENCERRAMENTO:------------------------------------------------------------------------------------------Esta reunião terminou às dezasseis horas e vinte e cinco minutos.---------------

O Presidente,

A Chefe de Divisão de Administração Geral,
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