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MUNICÍPIO DAS VELAS
A T A Nº 5/13
Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal das Velas, realizada no dia 18 de
fevereiro do ano 2013:----------------------------------------------------------------------------------Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano dois mil e treze, no edifício dos
Paços do Município, reuniu 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 e Amaro Filipe Tavares Azevedo.--------------------Não compareceram a esta reunião os vereadores Ana Paula Ferreira
Tavares Bettencourt e António Manuel da Silveira Azevedo.-------------------------------------Pelas dez horas e quinze minutos o senhor presidente declarou aberta esta
reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Sendo esta reunião pública, a qual se publicitou por edital nº 584 em 12 do
corrente, verificou-se a presença do senhor Victor Soares, presidente do Judo
Clube S. Jorge.----------------------------------------------------------------------------------------Período de intervenção do público:------------------------------------------------------------------Por proposta do senhor presidente da Câmara, e aceite por todos os
membros do executivo, o período de intervenção do público foi antecipado para o
início da reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------Em conformidade com o disposto no nº 5 do artº 84º da Lei nº 169/99, de 18
de Setembro, na redação da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi dada a palavra
ao senhor Victor Sores. Assim, tomando a palavra, disse que vinha em
representação do Judo Clube S. Jorge, e por solicitação do senhor presidente da
Câmara, para prestar esclarecimentos sobre o apoio pretendido no projeto
olímpico para o Rio de Janeiro 2016, de acordo com o planeamento estratégico
que apresentaram para ser deliberado em reunião de hoje, o qual representa um
conjunto de intenções que irão contribuir para a concretização dos objetivos a que
o Judo Clube S. Jorge se propõe para os próximos 4 anos. Foram, assim, pelo dito
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senhor, prestados os esclarecimentos necessários com vista a uma decisão da
Câmara. O senhor presidente informou que o Executivo deliberará, no momento
oportuno, sobre o apoio a conceder à realização do evento em causa.---------Após os esclarecimentos o senhor Victor Soares retirou-se da sala.------------ORDEM DO DIA: De seguida foi apresentado o seguinte, conforme “ordem do dia”
comunicada aos vereadores por ofícios nºs 585 a 588, datados de 12 de fevereiro
corrente:-------------------------------------------------------------------------------------------------- ATAS:-------------------------------------------------------------------------------------------------- Ata da reunião ordinária de 8/02/2013:------------------------------------------------------------Foi lida e aprovada por unanimidade a ata da reunião ordinária de 8 de
fevereiro corrente.-------------------------------------------------------------------------------------II - FINANÇAS E PATRIMÓNIO:------------------------------------------------------------------- Resumo diário da tesouraria nº 27 de 7 de fevereiro corrente, que acusava os
seguintes saldos:--------------------------------------------------------------------------------------Caixa – 750,00€;--------------------------------------------------------------------------------------Fundos de Maneio – 620,00 €;--------------------------------------------------------------------Conta 005900066404620008991 Caixa Económica Misericórdia de Angra do
Heroísmo 1.836,93 €;--------------------------------------------------------------------------------Conta 003508430000097843118 Caixa Geral de Depósitos 50,03 €;------------------Conta 003601329910000324454 Caixa Económica Montepio Geral 2.172,10 €;---Conta 003508430000017623051Caixa Geral de Depósitos 19.907,76 €;-------------Conta 004580610912393800325 Crédito Agrícola 407,54 €;-----------------------------Conta 003800001756555530118 Banif – Banco Internacional do Funchal, SA
244.616,37 €;-------------------------------------------------------------------------------------------Total de Disponibilidades: 270.360,73 €;--------------------------------------------------------Operações Orçamentais: 270.129,37 €;---------------------------------------------------------Operações não Orçamentais: 231,36 €;----------------------------------------------------------
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Documentos: 216.377,12 €;------------------------------------------------------------------------Total de movimentos de tesouraria: 486.737,85 €.-------------------------------------------- Lista contendo o registo de ordens de pagamento em datas de 6 de fevereiro
a 8 de fevereiro de 2013, nºs 82 a 104 (Operações orçamentais), as quais
totalizam a importância de € 131.327,94 (cento trinta e um mil trezentos vinte e
sete euros e noventa e quatro 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 data de 5 de fevereiro
de 2013, nºs 9 a 21 (Operações de tesouraria), as quais totalizam a importância de
€ 16.388,81 (dezasseis mil trezentos oitenta e oito euros e oitenta e um 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 a posição atual do orçamento da receita do ano 2013, no
período de 1 de janeiro a 11 de fevereiro, 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 11 de fevereiro, 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 € 39.278,84 (trinta e nove mil duzentos setenta e oito euros e
oitenta e quatro 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 11 de fevereiro, documento que aqui se
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dá por integralmente reproduzido para os devidos e legais efeitos e fica arquivado
na pasta de anexos a esta ata.--------------------------------------------------------------------III - OFÍCIOS:-------------------------------------------------------------------------------------------- Ofício nº 5, datado de 31 de janeiro passado, do Presidente da Direção da
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Velas, solicitando resposta
ao ofício nº 027/2012, datado de 22 de fevereiro de 2012, de que junta cópia,
relativo a proposta de inclusão na fatura de fornecimento de água aos
consumidores, de uma taxa destinada especificamente aos bombeiros, com um
valor mínimo de € 0,20, que poderá designar-se “taxa de serviços de incêndios”.---------A Câmara deliberou, por unanimidade, informar que, nos termos da alínea j)
do nº 1 do artigo 64º da lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redação da Lei nº 5A/2002, de 11 de Janeiro, apenas tem competência para fixar as tarifas e os
preços da prestação de serviços ao público pelos serviços municipais ou
municipalizados.---------------------------------------------------------------------------------------- Ofício nº 26, datado de 30 de janeiro passado, do Presidente da Direção da
Casa de Repouso “João Inácio de Sousa”, com sede nesta Vila, solicitando a
cedência, ou a venda a preço simbólico, da Casa dos Magistrados, que se situa no
meio de dois espaços da Casa de Repouso, uma vez que esta Instituição se
debate com falta de espaço para dar uma resposta adequada a um normal
funcionamento.------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, informar que está a analisar a legítima
propriedade do referido imóvel, tomando uma decisão em próxima reunião.---------- Ofício datado de 8 de fevereiro corrente, de José Teófilo Flores da Silveira,
residente na rua Guilherme da Silveira, nº 12, nesta Vila, solicitando sejam criadas
condições para que possa usufruir da sua garagem, não só, baixando o lancil do
passeio, mas também desmarcar com faixas amarelas a frente da sua porta,
pondo fim à ocupação abusiva, de uma grande parte da rua com vasos, ocupando
o lugar de vários estacionamentos.----------------------------------------------------------------
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-------A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar à Comissão de Trânsito
informação sobre a viabilidade deste pedido.--------------------------------------------------- Ofício nº 1, datado de 10 de janeiro passado, do presidente do Judo Clube S.
Jorge, com sede na Urzelina, solicitando a concessão de um apoio dentro dos
parâmetros apresentados no “planeamento estratégico” anexo.--------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar informação à Unidade
Orgânica de Finanças e Património sobre os fundos disponíveis, sendo intenção
conceder um apoio de cinco mil euros.----------------------------------------------------------- Ofício datado de 31 de janeiro passado, de MSAF – Morais Sarmento, Almeida
Farinha & Associados – Sociedade de Advogados, RL, com parecer jurídico
relativo

a

bolsas

de

estudo

–

aplicação

sucessiva

de

diplomas

regulamentares, documento que aqui se dá por integralmente reproduzido para
os devidos e legais efeitos, ficando arquivado na pasta de anexos a esta ata.-------------A Câmara deliberou, por unanimidade, deliberar sobre este assunto em
reunião em que esteja presente a vereadora Ana Paula Ferreira Tavares
Bettencourt, por a mesma fazer parte da comissão de concessão de bolsas de
estudo.---------------------------------------------------------------------------------------------------- Ofício nº 86, datado de 7 de fevereiro corrente, do provedor da Santa Casa da
Misericórdia da Vila das Velas, solicitando uma contribuição para a edição das
atas do último congresso insular das Misericórdias, que se realizou nesta vila em
setembro de 2011.-------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar informação à Unidade
Orgânica de Finanças e Património se existe disponibilidade em orçamento, a fim
de deliberar sobre este pedido em futura reunião.-------------------------------------------IV - PROPOSTAS:------------------------------------------------------------------------------------- Proposta de alteração dos estatutos da Terra de Fajãs, S.A., E.M.,
documento que aqui se dá por integralmente reproduzido para os devidos e legais
efeitos, ficando arquivado na pasta de anexos a esta ata.----------------------------------
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-------A Câmara deliberou por maioria, e em minuta para imediata executoriedade,
com os votos favoráveis dos eleitos pelo Partido Socialista, senhores presidente
da Câmara e vereador Amaro Filipe Tavares Azevedo, e a abstenção da
vereadora Maria Isabel Góis Teixeira, eleita pelo Partido Social Democrata,
aprovar o presente documento e remetê-lo à Assembleia Municipal para
aprovação.----------------------------------------------------------------------------------------------- Proposta de deliberação subscrita pelo senhor presidente da Câmara, relativa a
dissolução e liquidação da VelasFuturo – Empresa Pública Municipal de Gestão e
Equipamentos

Culturais,

Desportivos,

Económicos

e

de

Lazer,

E.E.M.,

encontrando-se anexo plano de internalização das atividades, listagem de
trabalhadores e a informação nº 12/DAG/2013, subscrita pela chefe de Divisão de
Administração Geral, documentos que aqui se dão por integralmente reproduzidos
para os devidos e legais efeitos, ficando arquivados na pasta de anexos a esta
ata.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou por maioria, e em minuta para imediata executoriedade,
com os votos favoráveis dos eleitos pelo Partido Socialista, senhores presidente
da Câmara e vereador Amaro Filipe Tavares Azevedo, e a abstenção da
vereadora Maria Isabel Góis Teixeira, eleita pelo Partido Social Democrata,
aprovar a presente proposta, bem como o plano de internalização das atividades
do qual também constam a listagem de trabalhadores e o mapa de obras
adjudicadas, e remeter estes documentos à Assembleia Municipal para
aprovação.----------------------------------------------------------------------------------------------- Proposta de deliberação subscrita pelo senhor presidente da Câmara, relativa à
participação do Município na BTL, do seguinte teor:--------------------------------------“Considerando que, a convite da ART – Associação Regional de Turismo, na
qualidade de Associados, irão participar na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa
2013, que terá lugar entre os dias 27 de fevereiro e 3 de março, o Presidente e o
Vice-Presidente desta Câmara Municipal;-------------------------------------------------------
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Considerando que, o Turismo constitui um dos sectores de potencial
desenvolvimento dos Açores, sendo crucial para um desenvolvimento económico
sustentável da Região;-------------------------------------------------------------------------------Considerando que, as Câmaras Municipais têm assumido um papel fundamental
na divulgação do património cultural e natural dos seus concelhos;--------------------Considerando que, é primordial que a Câmara Municipal das Velas, se faça
representar de forma significativa neste tipo de eventos, por forma a assegurar a
prossecução da divulgação da Ilha de S. Jorge e em especial do Concelho das
Velas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, proponho o seguinte:---------------------------------------------------------Que participem na BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa 2013, em representação da
Câmara Municipal das Velas, a Exma. Senhora Vereadora Ana Paula Ferreira
Tavares Bettencourt, a Exma. Senhora Vereadora Maria Isabel Góis Teixeira e o
Exmo. Senhor Vereador António Manuel Silveira Azevedo”.-------------------------------------A Câmara aprovou a presente proposta de deliberação por unanimidade e
em minuta para imediata executoriedade.------------------------------------------------------V – REQUERIMENTOS:----------------------------------------------------------------------------- Requerimento do Futebol Clube Urzelinense, solicitando licença de ocupação
da via pública com mesas e cadeiras, com uma área de 50m2, e um quiosque com
uma área de 15m2, junto ao seu estabelecimento situado no Caminho das
Árvores, na Urzelina, no período compreendido entre Junho e Setembro do
corrente ano.-------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou solicitar o parecer da Delegação Marítima de Velas.------------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade.----------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO:------------------------------------------------------------------------------------------Esta reunião terminou às onze horas e cinquenta minutos.-------------------------
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O Presidente,

A Chefe de Divisão de Administração Geral,

