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A  T  A  Nº 3/12 
 

Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal das Velas, realizada no dia 06 de 

fevereiro do ano 2012:--------------------------------------------------------------------------------- 

-------Aos seis dias do mês de fevereiro do ano dois mil e doze, no edifício dos 

paços do Município, reuniu-se 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, Amaro Filipe Tavares Azevedo e Ana Paula 

Ferreira Tavares Bettencourt.--------------------------------------------------------------- 

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

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

-------Pelas dez horas e dez minutos o senhor presidente declarou aberta esta 

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

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

vereador António Manuel da Silveira Azevedo à reunião de hoje, por motivos 

profissionais, conforme justificação que apresentou.----------------------------------------- 

Período antes da ordem do dia:-------------------------------------------------------------------

------O senhor presidente propôs que fosse incluído, por aditamento, na agenda de 

trabalhos desta reunião a fim de a Câmara analisar e votar na altura própria, o 

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

- Proposta de deliberação - número de bolsas a atribuir a alunos do ensino 

superior.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara, reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre este 

assunto, deliberou, por unanimidade, aprovar a sua admissão.--------------------------- 

ORDEM DO DIA: De seguida foi apresentado o seguinte, conforme “ordem do dia” 

comunicada aos vereadores por ofícios nºs 211 a 214, datados de 1 de fevereiro 

corrente:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I - ATAS:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Ata da reunião ordinária de 16/01/2012:----------------------------------------------------- 

-------A vereadora Ana Paula Bettencourt, eleita pelo Partido Socialista, alertou para 

o facto de que na deliberação relativa à participação do Município na bolsa de 

turismo de Lisboa, o senhor José Bettencourt participará como correspondente da 

RTP Açores e não pela delegação da RTP Açores uma vez que em S. Jorge não 

existe delegação da referida RTP.----------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou, por unanimidade, retificar a referida deliberação no 

sentido de que o senhor José Bettencourt participará na bolsa de turismo de Lisboa 

como correspondente da RTP Açores, após o que foi a ata da reunião de 16 de 

janeiro de 2012 aprovada por unanimidade.-------------------------------------------- 

II - UNIDADE ORGÂNICA DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO:------------------------------- 

- Resumo diário da tesouraria de 30 de janeiro passado, documento que aqui se 

dá por integralmente reproduzido para os devidos e legais efeitos e fica arquivado 

na pasta de anexos a esta ata, o qual apresenta os seguintes saldos:------------------ 

Total de movimentos de tesouraria: € 333.181,00 (trezentos trinta e três mil cento 

oitenta e um euros); sendo em documentos € 140.714,53 (cento quarenta mil 

setecentos catorze euros e cinquenta e três cêntimos), de operações orçamentais € 

176.386,72 (cento setenta e seis mil trezentos oitenta e seis euros e setenta e dois 

cêntimos) e de operações não orçamentais € 16.079,75 (dezasseis mil setenta e 

nove euros e setenta e cinco cêntimos).-------------------------------------------- 

- Lista contendo o registo de ordens de pagamento em datas de 10 de janeiro a 

31 de janeiro de 2012: nºs 2 a 102 (Operações orçamentais), as quais totalizam a 

importância de € 388.731,20 (trezentos oitenta e oito mil setecentos trinta e um 

euros e vinte 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 2012, no período de 1 de janeiro a 31 de janeiro, documento que aqui se dá 
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por integralmente reproduzido para os devidos e legais efeitos e fica arquivado na 

pasta de anexos a esta ata.--------------------------------------------------------------------- 

- Lista contendo a posição actual do orçamento da receita do ano 2012, no 

período de 1 de janeiro a 31 de janeiro, 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 actual do orçamento da despesa do ano 2012, no 

período de 1 de janeiro a 31 de janeiro, 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 2012, a qual totaliza a 

importância de € 1.001.525,23 (um milhão e um mil quinhentos vinte cinco euros e 

vinte 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.---- 

- Procedimento de ajuste direto para contratação de serviços de recolha de 
resíduos sólidos urbanos, à empresa “Dias Verdes – Recolha, Locação, 

Exploração, Saneamento e Limpeza, Lda.”, composto por despacho, convite, 

caderno de encargos e três mapas de itinerários.--------------------------------------------- 

-------A Câmara, após análise de todos os documentos, deliberou aprová-los.-------- 

-------Esta deliberação foi aprovada por maioria, e em minuta para imediata 

executoriedade, com os votos favoráveis dos eleitos pelo partido socialista, 

senhores presidente da Câmara e vereadores Amaro Azevedo e Ana Paula 

Bettencourt e a abstenção da vereadora eleita pelo partido social democrata, Maria 

Isabel Góis Teixeira.--------------------------------------------------------------------------- 

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

devidos e legais efeitos, ficam arquivados na unidade orgânica de finanças e 

património.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III – OFÍCIOS:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Ofício nº 3, datado de 18 de janeiro passado, do presidente da Assembleia 

Municipal das Velas, sugerindo a atribuição de medalhas de prata a algumas 

entidades e pessoas, a entregar em ato solene no dia da realização da edição do 

corrente ano da regata Horta – Velas – Horta. Encontra-se anexa ficha da posição 

atual do orçamento da despesa na rubrica 0102 020115.----------------------------------- 

-------A Câmara deliberou encarregar a unidade orgânica de finanças e património 

de saber os custos das medalhas de prata e de cobre, a fim de deliberar, conforme 

os custos, em futura reunião.---------------------------------------------------------- 

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

- Ofício nº 2, datado de 18 de janeiro passado, do presidente da Assembleia 

Municipal das Velas, enviando informação solicitando a concessão de um fundo de 

maneio, de quinhentos euros (€ 500,00), para uso em serviços de restauração. 

Encontra-se anexa ficha de cabimento da verba de seis mil euros (€ 6.000,00) na 

rubrica 0101 020211.---------------------------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara, reconhecendo a necessidade deste fundo de maneio, deliberou 

aprovar a sua constituição, na rubrica 0101 020211 com uma dotação mensal de 

quinhentos euros (€ 500,00), ficando o Presidente da Assembleia Municipal, 

António Frederico Correia Maciel, responsável pelo mesmo, devendo na última 

semana de cada mês proceder-se à sua reconstituição, de acordo com o artigo 6º 

do Regulamento de Fundos de Maneio.---------------------------------------------------------- 

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

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

- Ofício nº 13, datado de 30 de janeiro passado, do presidente da direção da Casa 

de Repouso “João Inácio de Sousa”, solicitando a concessão gratuita de água, 

durante o ano de 2012, dado os parcos rendimentos desta instituição bem como 

ser público que existem entidades do setor económico que não tem pago água, 

anexando uma conta corrente, do ano 2011, no total de dez mil seiscentos 

cinquenta e dois euros e dez cêntimos (€ 10.652,10).--------------------------------------- 
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-------A Câmara deliberou solicitar informação relativa à legalidade deste pedido, à 

unidade orgânica de urbanismo, fiscalização, taxas e licenças, a fim de se 

pronunciar em próxima reunião.-------------------------------------------------------------------- 

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

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

- Ofício nº 165, datado de 12 de janeiro passado, da Escola Básica e Secundária 

de Velas, solicitando colaboração na organização do desfile de carnaval, que se 

realizará no dia 16 de fevereiro, com a disponibilização de música a integrar o 

desfile e o encerramento de algumas ruas. Encontram-se anexos um orçamento 

referente a dois carros com som, na quantia total de duzentos e cinquenta euros (€ 

250,00) mais IVA, apresentado por José Oliveira Sousa Luís, e ficha de cabimento 

de verba de duzentos e noventa euros (€ 290,00) na rubrica 0102 02022509.--------- 

-------A Câmara deferiu o solicitado.--------------------------------------------------------------- 

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

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

- Ofício nº 284, datado de 18 de janeiro passado, da Escola Básica e Secundária 

de Velas, remetendo o pedido de participação no Conselho Eco-Escola, emanado 

pelos coordenadores do projeto.------------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou nomear o Vereador António Manuel da Silveira Azevedo.- 

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

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

- Ofício nº 120, datado de 13 de janeiro passado, de EQUIAMBI, S.U., Lda., 

solicitando a disponibilização de um espaço no aterro desta Autarquia, a fim de se 

proceder à instalação de uma unidade de armazenamento temporário de metais 

ferrosos e não ferrosos.------------------------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara, considerando o interesse municipal, deliberou, nos termos da 

alínea a) do nº 4 do artº 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redação da 
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Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, ceder, provisoriamente, o espaço pretendido, 

enquanto as instalações do aterro estiverem abertas como lixeira.---------------------- 

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

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

- e-mail recebido de Emanuel Carreiro, acompanhado de carta da confraria 

gastronómica gastrónomos dos Açores, propondo que esta Autarquia adquira, ao 

preço especial de dez euros cada, 50 cópias em DVD dos dois programas 

“Sabores das Ilhas” realizados em S. Jorge. Encontra-se anexa ficha da posição do 

orçamento da despesa na rubrica 0102 020217.------------------------------------------ 

-------A Câmara deliberou solicitar o envio de uma cópia, para análise do seu 

conteúdo, pronunciando-se sobre a aquisição em futura reunião.------------------------ 

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

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

- Ofício datado de 5 de janeiro passado, da empresa Mar e Mato – Comércio de 

produtos para Agricultura, Lda., com sede em Ribeira Seca, solicitando parecer 

prévio e de interesse para o Concelho da instalação de um Centro de Abate de 

Viaturas em Fim de Vida, a instalar no Parque Industrial das Levadas, nos lotes 

propriedade da empresa.----------------------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou encarregar os serviços para verificarem se a instalação 

pretendida pelo requerente se enquadra no regulamento do parque industrial e se o 

interessado não beneficiou de créditos para a atividade de fábrica de urnas com 

que concorreu à aquisição dos lotes.-------------------------------------------------------------- 

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

- Ofício, recebido a 17 de janeiro passado, de Guiomar Silveira, José A. Vieira, 

Jorge Freitas, Lúcia Amaral e Filomena Severino, residentes em Pawtucket R. I., 

informando da realização do “jantar dos jorgenses”, previsto para o dia 21 de Abril 

de 2012, e solicitando o apoio desta Autarquia com a deslocação de “Os 

Severinos” àquela localidade, conforme o apoio já efetuado no ano de 2011. 
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Encontra-se anexa ficha da posição atual do orçamento da despesa do ano de 

2012 na rubrica 0102 020213.---------------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou informar que, devido a indisponibilidade orçamental, não 

é possível apoiar o solicitado.----------------------------------------------------------------------- 

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

- e-mail de Pedro Silva, agradecendo o apoio financeiro, concedido por este 

Município, na época 2010/2011, ao Núcleo de Xadrez da ARPC, e solicitando um 

apoio de duzentos euros (€ 200,00), para o referido núcleo, destinado ao 

pagamento da alimentação aquando da participação nas provas regionais e 

nacionais. Encontra-se anexa ficha da posição atual do orçamento da despesa do 

ano de 2012 na rubrica 0102 04050206.--------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou informar que o pedido deve ser efetuado pela Associação 

de Xadrez de S. Jorge.---------------------------------------------------------------- 

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

- e-mail de Leo Lima, propondo a inserção de um anúncio publicitário na revista de 

bordo da companhia aérea da SATA, “Azorean Spirit”, nas edições de fevereiro, 

abril, junho, agosto, outubro e dezembro, a ¼ de página, pelo valor unitário de 

quinhentos sessenta e dois euros (€ 562,00). Encontra-se anexa ficha da posição 

atual do orçamento da despesa do ano de 2012 na rubrica 0102 020217.-------------- 

-------A Câmara deliberou informar que não existe, no orçamento municipal, 

disponibilidade para os valores propostos.------------------------------------------------------ 

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

- Ofício, datado de 25 de janeiro passado, do grupo de teatro “O Palco”, com sede 

em Rosais, solicitando a cedência da escola do centro para instalação da sua 

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

-------A Câmara deliberou informar que irá reunir com a Junta de Freguesia e o 

grupo de teatro “O Palco”, a fim de averiguar se existe mais alguma entidade que 
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possa, também, ser instalada no mesmo espaço, celebrando-se posteriormente um 

protocolo de cedência.--------------------------------------------------------------------------- 

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

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

- Ofício, datado de 26 de janeiro passado, da empresa STOPLEVADAS – 

COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES & SERVIÇOS, LDA., com sede nesta vila, 

solicitando autorização para fixação de 10 painéis para afixação de publicidade em 

alguns lugares deste concelho e marcados no mapa em anexo ao pedido.------ 

-------A Câmara deliberou informar que o pedido deve ser efetuado à Secretaria 

Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos, uma vez que o pretendido se 

localiza em estradas regionais.--------------------------------------------------------------------- 

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

- de ATLÂNTICFUT – Associação, apresentação de projeto de escolinha de futebol 

dirigida a crianças com idades compreendidas entre os 4 e os 11 anos e solicitação 

de apoio para a concretização do evento I AtlânticFut Cup, a realizar em S. Jorge 

de 27 de Junho a 1 de Julho de 2012.------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou solicitar a apresentação de um orçamento dos custos a 

patrocinar, eventualmente, por este Município, a fim de se verificar a existência de 

disponibilidade orçamental.-------------------------------------------------------------------------- 

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

- Ofício, datado de 31 de janeiro passado, do Presidente da Associação de Amigos 

para a Divulgação das Tradições da Ilha de S. Jorge, remetendo o plano de 

atividades para 2012, conforme solicitado por deliberação camarária de 5 de 

dezembro passado, e solicitando um apoio anual para desenvolvimento das suas 

atividades. Encontra-se anexa ficha da posição atual do orçamento da despesa na 

rubrica 0102 04050206.------------------------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou consultar o protocolo realizado com a Cooperativa de 

Difusão Cultural Jorgense, CRL, encarregando o senhor presidente de entrar em 
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negociação com a Associação requerente, com vista à celebração de um protocolo, 

tendo em conta que devem existir contrapartidas.------------------------------ 

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

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

IV – GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA:------------------------------------------------ 

- Proposta de deliberação, subscrita pelo presidente da Câmara, relativa à 

comissão local de toponímia, do seguinte teor:--------------------------------------------- 

“1. Considerando que, em sequência do Ofício nº 178, datado de 22 de Julho de 2011, do 

Presidente da Junta de Freguesia de Rosais, solicitando informação sobre toponímia, a 

Câmara deliberou por unanimidade, em reunião ordinária de Câmara, realizada no dia 05 

de Setembro do ano de 2011, informar a Junta de Freguesia que deveria atribuir os nomes 

aos acessos solicitados, devendo posteriormente, serem os mesmos entregues a esta 

Câmara para serem analisados pela Comissão de Toponímia e posteriormente aprovados 

pelo Executivo.------------------------------------------------------------------------------ 
2. Considerando, a inexistência da Comissão Local de Toponímia, uma vez que, o 

exercício das funções daquela estava limitado à duração do anterior mandato, conforme 

deliberação tomada em reunião ordinária da Câmara Municipal, datada de 16 de Fevereiro 

do ano de 2007.------------------------------------------------------------------------------ 3. 

Considerando que, o “Regulamento sobre Toponímia e Numeração de Velas”, publicado 

no Diário da República, II série, Nº 201, apêndice nº 106, de 26 de Agosto de 2004, é 

omisso sobre esta matéria.-------------------------------------------------------------------- 

Proponho à Câmara Municipal das Velas que:---------------------------------------------------- 
a. Indique dois membros do Executivo Camarário para integrarem a Comissão Local de 

Toponímia;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b. Solicite ao Presidente da Assembleia Municipal a indicação de um representante de 

cada partido com assento na Assembleia Municipal das Velas para integrarem a 

mencionada comissão;----------------------------------------------------------------------------------- 
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c. Que os Presidentes das Juntas do Concelho participem nas reuniões da Comissão, 

sempre que se trate da designação de nomes para ruas e praças nas respectivas 

Freguesias;------------------------------------------------------------------------------------------------- 
d. Os nomes aprovados pela Comissão serão remetidos à Câmara Municipal para 

conhecimento do Executivo e posterior execução dos trâmites adequados e em 

conformidade com o Regulamento Municipal de Toponímia”.------------------------------------ 

-------A Câmara aprovou a presente proposta de deliberação e deliberou nomear as 

vereadoras Maria Isabel Góis Teixeira e Ana Paula Ferreira Tavares Bettencourt.--- 

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

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

- Proposta de deliberação, subscrita pelo presidente da Câmara, relativa à 

redução de gastos com iluminação pública, do seguinte teor:------------------------- 

“Considerando que, as receitas das autarquias têm vindo a diminuir por força dos cortes 

orçamentais como consequência da crise que o país está a atravessar, impõe-se a tomada 

de medidas excecionais de forma a permitir uma redução nas despesas correntes.---------- 
Considerando que, o Município das Velas no ano de 2011, suportou um custo de 

€62.695,65 (sessenta e dois mil seiscentos e noventa e cinco euros e sessenta e cinco 

cêntimos), com Iluminação Pública, conforme documento que se anexa.---------------------- 
Proponho assim, que sejam adotados os seguintes critérios, tendo em vista a redução de 

gastos com Iluminação Pública:------------------------------------------------------------------------ 

� Desligar os postes de iluminação de forma intercalada;----------------------------------------- 

� Desligar todos os postes nos locais sem habitações, nas zonas rurais;---------------------- 

� Junto aos edifícios municipais, monumentos, igrejas, sedes de associações e instituições 

análogas, manter sempre pelo menos, um poste de iluminação ou uma lâmpada em 

funcionamento”. Encontra-se anexa ficha da posição atual do orçamento da despesa 

na rubrica 0102 02022501.------------------------------------------- 

-------A Câmara concordou com a presente proposta de deliberação e deliberou 

informar a empresa de eletricidade dos Açores que deve ter em atenção o nascer e 

o pôr do sol, com acerto do relógio de abertura e fecho da iluminação pública; que 
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as torres do campo de futebol devem estar programadas com o relógio, bem como 

proceder-se a um estudo de forma a reduzir os holofotes das torres.----------- 

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

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

- Informação, subscrita pelo presidente da Câmara, relativa a constituição de 
fundo de maneio, do seguinte teor:-------------------------------------------------------------- 

“Solicito, na qualidade de Presidente do Executivo do Município das Velas, a criação de 

um Fundo de Maneio para Representação de Serviços, destinado exclusivamente ao 

serviço de restauração e similares, a ser utilizado em situações de espontânea 

necessidade, de acordo com o Decreto-lei Nº 54-A/99 de 22 de fevereiro, no ponto 2.3.4.3 

– “Em caso de reconhecida necessidade poderá ser autorizada a constituição de 

Fundos de Maneio, correspondendo a cada um uma dotação orçamental, visando o 

pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis”, no valor mensal de 500,00€ 

(quinhentos euros), pelo período de três meses, ficando responsável pelo mesmo Manuel 

Soares da Silveira”. Encontra-se anexa ficha de cabimento da verba de mil e 

quinhentos euros (€ 1.500,00) na rubrica 0102 020211.-------------------------------------- 

-------A Câmara, reconhecendo a necessidade deste fundo de maneio, deliberou 

aprovar a sua constituição, na rubrica 0102 020211 com uma dotação mensal de 

quinhentos euros (€ 500,00), pelo período de três meses, ficando o presidente da 

Câmara Municipal, Manuel Soares da Silveira, responsável pelo mesmo, devendo 

na última semana de cada mês proceder-se à sua reconstituição, de acordo com o 

artigo 6º do Regulamento de Fundos de Maneio.------------------------------------------- 

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

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

V - UNIDADE ORGÂNICA DE URBANISMO, FISCALIZAÇÃO, TAXAS E 
LICENÇAS:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

solicitando informação prévia para execução de obras de edificação e de obras de 

demolição, a realizar em prédio urbano situado na rua Conselheiro Dr. José 
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Pereira, nesta Vila. Encontra-se anexa informação da comissão de apoio à unidade 

orgânica de urbanismo, fiscalização, taxas e licenças.--------------------------- 

-------A Câmara, com fundamento na referida informação, deliberou informar que 

não é possível executar o pretendido uma vez que não respeita o estabelecido na 

alínea c) e alínea d) do nº 5 do artigo 6º do decreto regulamentar regional nº 

7/2005/A, plano diretor municipal das Velas.---------------------------------------------------- 

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

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

- Requerimento de Manuel de Oliveira de Sousa, residente na rua Dr. Machado 

Pires, nesta Vila, informando que vai realizar obras de conservação e de alteração 

no prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Velas sob o nº 1666, 

inscrito na matriz com o nº 671. Encontra-se anexa informação da comissão de 

apoio à unidade orgânica de urbanismo, fiscalização, taxas e licenças de que o 

pedido se enquadra no artº 6º-A do decreto-lei nº 555/99 de 16 de Dezembro com 

as alterações introduzidas pelo decreto-lei nº 26/2010 de 30 de Março.---------------- 

-------A Câmara deliberou informar que nada tem a opor.----------------------------------- 

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

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

- Requerimento de Maria da Conceição Marques da Silveira Soares, residente no 

lugar dos casteletes, Urzelina, solicitando autorização para movimentação de terras 

alterando as cotas junto à traseira da moradia implantada no prédio urbano inscrito 

na matriz sob o nº 81, situado na Canada da Igreja, Santa Bárbara. Encontra-se 

anexa informação da comissão de apoio à unidade orgânica de urbanismo, 

fiscalização, taxas e licenças de que o pedido se enquadra no artº 6º-A do decreto-

lei nº 555/99 de 16 de Dezembro com as alterações introduzidas pelo decreto-lei nº 

26/2010 de 30 de Março.---------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou informar que nada tem a opor, alertando o fiscal 

municipal que deve acompanhar, como em todos os licenciamentos autorizados 
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pela Câmara Municipal, os trabalhos a efetuar com a referida movimentação de 

terras, verificando se a mesma não implica com ribeiras ou outros cursos de água.- 

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

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

- de Alberto Augusto Cabral Pavão, residente no lugar da Fajã de S. Amaro, 

projetos de especialidades de construção de habitação unifamiliar, na Estrada 

Regional, S. Amaro, solicitados por deliberação camarária de 19 de setembro de 

2011. Encontra-se anexa informação da comissão de apoio à unidade orgânica de 

urbanismo, fiscalização, taxas e licenças.--------------------------- 

-------A Câmara aprovou os projetos de especialidades.------------------------------------- 

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

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

- de Cidália Brasil dos Reis, residente no lugar da Fajã de S. Amaro, projeto de 
arquitetura de construção de moradia, na Fajã do Ouvidor. Encontra-se anexa 

informação da comissão de apoio à unidade orgânica de urbanismo, fiscalização, 

taxas e licenças.----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara aprovou o projeto de arquitetura e deliberou solicitar as 

especialidades indicadas na informação antes referida.------------------------------------- 

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

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

- de João David de Azevedo, residente na Estrada Regional nº 1-2ª, nº 20, 

Manadas, projeto de estabilidade referente a construção de garagens, 

solicitado por deliberação camarária de 5 de dezembro de 2011. Encontra-se 

anexa informação da comissão de apoio à unidade orgânica de urbanismo, 

fiscalização, taxas e licenças.----------------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara aprovou o referido projeto de estabilidade.--------------------------------- 

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

executoriedade.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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- de José Damião de Almeida, residente nesta Vila, projeto de arquitetura de 
remodelação e ampliação de edifício comercial, na avenida do Livramento. 

Encontra-se anexa informação da comissão de apoio à unidade orgânica de 

urbanismo, fiscalização, taxas e licenças.------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou analisar este projeto em futura reunião.----------------------- 

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

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

- de Nova Construtora S. Jorgense, Lda., com sede no lugar da Queimada, projeto 
de arquitetura de alterações de loja de venda de materiais. Encontra-se anexa 

informação da comissão de apoio à unidade orgânica de urbanismo, fiscalização, 

taxas e licenças.----------------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou analisar este projeto em futura reunião.----------------------- 

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

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

- de Pedro Gil Rodrigues Maia Serôdio, residente em Estrada do Mar, Porto da 

Fajã, projeto de arquitetura de construção de edifício comercial, no parque 

industrial das Levadas. Encontra-se anexa informação da comissão de apoio à 

unidade orgânica de urbanismo, fiscalização, taxas e licenças.--------------------------- 

-------A Câmara aprovou o projeto de arquitetura e deliberou solicitar as 

especialidades indicadas na informação antes referida.------------------------------------- 

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

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

VI – OBRAS E SERVIÇOS URBANOS:---------------------------------------------------------- 

- Informação, subscrita pelo técnico Lino Fonseca, relativa a reconstrução de 
muro, na rua do Emigrante, nesta Vila, solicitada por deliberação de 5 de 

dezembro passado, do seguinte teor:------------------------------------------------------------- 

“Quanto à situação agora apresentada pela senhora Lina Brasil relativa ao muro de 

vedação do seu prédio, tenho a informar o seguinte:----------------------------------------------- 
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- De facto, quando foi executada a pavimentação da Rua do Emigrante, a empresa 

Tecnovia procedeu ao terrapleno da caixa da estrada e nessa altura uma das máquinas 

colidiu com o referido muro deixando o mesmo com algumas fissuras.------------------------ 
- Passado algum tempo e aquando da altura da execução dos passeios, concluídos por 

pessoal deste Município, o nosso falecido colega José Alberto Teixeira de Ávila (Pelé), ao 

recuar a viatura que conduzia (camioneta de 3500 KG), foi de novo ao encontro do referido 

muro, ficando o mesmo mais deteriorado, apresentando as fissuras que agora se podem 

ainda ver.------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Já na altura foi feita a promessa de que o pessoal do Município o repararia, mas após a 

entrada do novo executivo camarário não se procederam a mais quaisquer reposições de 

passeios naquela zona.---------------------------------------------------------------------------------- 
- Na minha opinião, foi de facto o Município, ou seus contratados, que danificaram o muro 

e sim, existe desde essa altura a promessa de proceder ao seu reparo”.---------------------- 

-------Encontra-se em anexo o ofício datado de 10 de novembro passado, de Lina 

Brasil, residente na Avenida do Livramento, nesta Vila, informando que o muro de 

acesso à sua moradia se encontra fendido devido ao facto da máquina utilizada, 

pela TECNOVIA, ter embatido no mesmo aquando a reabilitação dos arruamentos 

da Avenida do Livramento, mais concretamente da atual denominada “Rua do 

Imigrante”, apresentado na reunião de 5 de dezembro de 2011.------------------------- 

-------A Câmara deliberou proceder à reparação do referido muro quando existir 

disponibilidade orçamental para o efeito.-------------------------------------------------------- 

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

VII- Assuntos não incluídos na “ordem do dia” e aceites por todos os 
membros nos termos do art.º 83º da lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
republicada pela lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro:--------------------------------------- 

- Proposta de deliberação, subscrita pelo presidente da Câmara, relativa ao 

número de bolsas a atribuir a alunos do ensino superior, do seguinte teor:------ 



 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DAS VELAS 

16 

“Considerando que, o Regulamento para Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do 

Ensino Superior, foi publicado no Diário da República, 2ª série, nº 230, de 30 de Novembro 

de 2011.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando que, o diploma supra mencionado é omisso quanto ao número de bolsas a 

atribuir.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Considerando que, a dotação orçamental está calculada para 10 (dez) bolsas.-------------- 
Considerando que, nos termos do artigo 15º do Regulamento, todas as situações de 

omissão suscitadas pela sua aplicação serão dirimidas pela Câmara Municipal.------------- 

Proponho o seguinte:------------------------------------------------------------------------------------- 
- A atribuição de 10 (dez) bolsas de estudo, para o ano de 2012, de acordo com o 

orçamentado----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Que o mesmo número de bolsas seja atribuído no próximo ano”.----------------------------- 

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

-------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 doze horas e vinte minutos.------------------------------------- 

 

O presidente 

 

 

A chefe de divisão de administração geral 

 


