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Convocados

Fátima Albergaria Costa

Bruno Pacheco

Mário Miranda

Vitor Fraga

Maria José Duarte

Alexandra Viveiros

Pedro Furtado

Paulo Mendes

Catarina Castelo Branco

Ana Almeida

Assuntos

Título

Assunto nº 12/21 - Gabinete de Apoio ao Desporto - Pedido de Apoio - Aquisição de
Equipamentos Desportivos - Associação de Ciclismo dos Açores.

Período

Ordem

Descrição

O Gabinete de Apoio ao Desporto ( GAD ),
propõe um valor de 2000€ para a aquisição
de equipamentos desportivos por parte da
Associação de Ciclismo dos Açores., de
acordo com a alínea u) do número 1, do
artigo 33º da lei 75/2013 de 12 de Setembro.

Título

Assunto nº 13/21 - Gabinete de Apoio ao Desporto - Pedido de Apoio para participação
no 57th Annual Júnior Orange Bowl 2021 - Ivete Rodrigues - Verde Golf Country Club.

Período

Ordem

Descrição

O Gabinete de Apoio ao Desporto ( GAD ),
propõe um valor de 1000€ para participação
no 57th Annual Junior Orange Bowl 2021 de
Ivete Rodrigues, atleta do Verde Golf
Country Club, de acordo com a alínea u) do
número 1, do artigo 33º da lei 75/2013 de 12
de Setembro.



Título

Assunto nº 15/21 Gabinete de Apoio ao Desporto - Medida 5 - Espetáculo Desportivo -
Associação de Atletismo de São Miguel

Período

Ordem

Descrição

O Gabinete de Apoio ao Desporto ( GAD ),
propõe um valor de 15.000€ para a
realização da 57ª Corrida de São Silvestre
Cidade de Ponta Delgada 2020 organizada
pela Associação de Atletismo de São Miguel
ao abrigo da MEDIDA 5- ESPETÁCULO
DESPORTIVO - PROGRAMA DE APOIO
ÀS ATIVIDADES PONTUAIS do
Regulamento Municipal de Apoio às
Atividades Físicas e Recreativas.

Título

Assunto nº 16/21 Gabinete de Apoio ao Desporto - Medida 7 - Cedência e Utilização de
Equipamentos Desportivos - Grupo Desportivo São Roque

Período

Ordem

Descrição

O Gabinete de Apoio ao Desporto ( GAD ),
propõe um valor de 27.000€ para o Grupo
Desportivo São Roque ao abrigo da
MEDIDA 7- CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS do
Regulamento Municipal de Apoio às
Atividades Físicas e Recreativas.

Título

Assunto nº 17/21 - Gabinete de Apoio ao Desporto - Medida 7 - Cedência e Utilização de
Equipamentos Desportivos - Clube Desportivo de Santo António

Período

Ordem

Descrição

O Gabinete de Apoio ao Desporto ( GAD ),
propõe um valor de 21.000€ para o Clube
Desportivo de Santo António ao abrigo da
MEDIDA 7- CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS do
Regulamento Municipal de Apoio às
Atividades Físicas e Recreativas.



Título

ASSUNTO N.º 18/21 - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA VIA MARGINAL DE
LIGAÇÃO DE SANTA CLARA À RELVA - 2.ª FASE - LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES

Período

Ordem

Descrição

Pela Divisão de Infraestruturas Viárias foi
presente uma informação acompanhada do
auto de vistoria realizado a 5 de novembro
de 2020 para efeitos de liberação das
cauções referentes à Empreitada de
Construção da Via Marginal de Ligação de
Santa Clara à Relva - 2.ª Fase, do qual
resulta que não foram detetados defeitos da
prestação por parte do co-contraente. pelo
que poderão ser liberadas as cauções.
Atendendo ao disposto n.º 2 do art.º 81 do
Decreto Legislativo Regional n.º 27/2015/A,
de 29 de dezembro, referente aos
pressupostos para a liberação das cauções
nos contratos de empreitadas de obras
públicas, o contraente pode autorizar a
integral liberação das cauções, decorrido o
prazo de um ano contado da data de
receção provisória da obra, a qual ocorreu
em 12 de setembro de 2019, desde que se
verifique a inexistência de defeitos da
prestação por parte do co-contraente.
Assim, poderá o órgão camarário, entidade
competente para a autorização da despesa
autorizar a liberação das cauções prestadas
pelo Consórcio da empreitada – A.R.
Casanova – Construção Civil, Ld.ª caução
n.º 224.43.010192-9 de 27-04-2017, emitida
pela entidade bancária Montepio Geral, no
valor de 20.404,62€ e Albano Vieira, S.A.
caução n.º 2546.001602.893, de 19-04-
2017, emitida pela entidade bancária Caixa
Geral de Depósitos, no valor de 23.352,37€,
sob todas as suas formas.

Título

ASSUNTO 19/21 - CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO
DE COBERTURA DO MERCADO DA GRAÇA

Período

Ordem

Descrição

De modo a preservar e requalificar um
edificado histórico com significativa
dimensão social e comercial e conferir ao
Mercado da Graça uma imagem renovada e
uma funcionalidade geradora de bem-estar
e de conforto a todos os comerciantes,
consumidores e visitantes, é presente pelo
Departamento de Obras Mobilidade e
Equipamentos Municipais a informação n.º
405/21, acompanhada dos elementos a
patentear a concurso, correspondente à
Empreitada de Construção de Cobertura do
Mercado da Graça. Assim, propõe-se ao
órgão competente, nos termos da referida
informação, no uso das competências que
lhe são atribuídas pela alínea b) do n.º 1 do
artigo 18.º por aplicação às empreitadas
referidas no artigo 4.º ambos do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de junho, diploma quase
todo revogado pelo CCP, mas que mantém
em vigor designadamente o artigo 18.º, nos
termos do artigo 14.º das disposições finais
do diploma: - A decisão de contratar com



recurso a procedimento por concurso
público para a execução da empreitada,
atendendo ao disposto na alínea b) do n.º 1
do artigo 14.º, e em conformidade com a
alínea b) do artigo 19.º, ambos do Regime
Jurídico dos Contratos Públicos na Região
Autónoma dos Açores, doravante
RJCPRAA, aprovado pelo Decreto
Legislativo Regional n.º 27/2015/A, de 29 de
dezembro, conjugado com o CCP na sua
versão em vigor, na data da aplicação da
norma. - Determinar o procedimento de
concurso público com publicação no Jornal
Oficial da Região Autónoma dos Açores, nos
termos do n.º 1 do artigo 27.º do RJCPRAA,
para formação do contrato da Empreitada de
Construção de Cobertura do Mercado da
Graça. - A aprovação dos elementos que
constituem as peças de procedimento,
conforme disposto na alínea c) do n.º 1 do
artigo 40.º do CCP. - A designação do Júri
do procedimento, conforme disposto no n.º
1 do artigo 67.º do CCP, constituído por: 1.
Arqt.ª Clara Neto e Sousa, como presidente;
2. Eng.ª Isabel Juromito, como vogal efetiva;
3. Dr.ª Rita Caetano, como vogal efetiva; 4.
Eng.ª Paula Silva, como vogal suplente; 5.
Dr.ª Vânia Duarte, como vogal suplente. -
Delegar, ao abrigo do disposto no n.º 2 do
artigo 69.º do CCP, no Júri do procedimento,
para além das competências legalmente
previstas nos termos do n.º 1 do referido
artigo, os esclarecimentos das peças do
procedimento, nos termos do artigo 50.º do
CCP, salvo quando estes impliquem a
retificação das peças ou a decisão sobre
erros e omissões, e a decisão sobre a
prorrogação de prazo fixado para a
apresentação da proposta nos termos dos
artigos 64.º e 133.º do CCP. - Autorizar,
para efeitos de prévia cabimentação, a
despesa inerente ao contrato a celebrar,
sendo o respetivo preço base no valor de
1.480.000,00€ (um milhão, quatrocentos e
oitenta mil euros), ao qual acresce o
montante devido pelo IVA à taxa legal em
vigor, a satisfazer por conta do projeto I
13/2019, Cl. Ec. 07010303, cujos encargos
têm efeitos financeiros de 692.640,00€ no
ano de 2021 e de 846.560,00€ em 2022,
tendo em conta que se prevê que a
empreitada tenha início em meados de
agosto de 2021.

Título

Assunto nº 30/21 - Substituição de elemento da comissão de vistorias técnicas

Período

Ordem

Descrição

Considerando que após a nomeação da
Comissão de Vistoria em Reunião de
Câmara, datada de fevereiro de 2020, surge
a necessidade de substituir o Arquiteto
Albano Sousa, que entretanto, assumiu
funções de Diretor de Departamento,propõe-
se alterar a Comissão de Vistoria com a
retirada do referido arquiteto e a sua
substituição pela Arquiteta Sofia Medeiros.



Título

ASSUNTO Nº 20/21 - Caducidade do Procedimento de licenciamento

Período

Ordem

Descrição

Pela subunidade Orgânica de Obras
Particulares é submetido a reunião de
Câmara, conforme determina o nº 5 do
artigo 71º do Decreto Lei nº.555/99, de 16
de dezembro, revisto e republicado pelo
Decreto Lei nº 136/2014, de 09 de setembro,
a proposta de caducidade do deferimento,
uma vez que não foi requerido a emissão da
alteração ao alvará de loteamento no prazo
previsto no artº 76º do já citado preceito
legal, tendo sido promovida a audiência
prévia através da notificação com a
referência nº 2843, de 30-03- 2019,
referente ao processo 236/16 L-LOTE,
promovido por Sara Maria Bento Rodrigues.

Título

ASSUNTO Nº 22/21 - Caducidade do Procedimento de licenciamento

Período

Ordem

Descrição

Pela subunidade Orgânica de Obras
Particulares é submetido a reunião de
Câmara, conforme determina o nº 5 do
artigo 71º do Decreto Lei nº.555/99, de 16
de dezembro, revisto e republicado pelo
Decreto Lei nº 136/2014, de 09 de setembro,
a proposta de caducidade do deferimento,
uma vez que não foi requerida a emissão do
alvará de obras no prazo previsto no artº 76º
do já citado preceito legal, tendo sido
promovida a audiência prévia através da
notificação com a referência nº 2850, de 30-
10-2019, referente ao processo 116/2014
XL-EDIF, promovido por Noémia da
Conceição da Fonseca Garcia Vieira

Título

ASSUNTO Nº 23/21 - Caducidade do Procedimento de licenciamento

Período

Ordem

Descrição

Pela subunidade Orgânica de Obras
Particulares é submetido a reunião de
Câmara, conforme determina o nº 5 do
artigo 71º do Decreto Lei nº.555/99, de 16
de dezembro, revisto e republicado pelo
Decreto Lei nº 136/2014, de 09 de setembro,
a proposta de caducidade do deferimento do
projeto de arquitetura, nos termos do nº 6 do
artigo 20º do referido preceito legal, tendo
sido promovida a audiência prévia através
da notificação com a referência nº 9357, de
2020/11/10, e terminado o prazo concedido
ao requerente para a entrega dos projetos
das especialidades, referente ao processo
188/2016 XL-EDIF, promovido por
MADEIRINSULAR Administração de
Propriedades, Lda



Título

ASSUNTO Nº 25/21 - Pedido de Isenção de pagamento de taxas

Período

Ordem

Descrição

Pela subunidade Orgânica de Obras
Particulares é submetido a reunião de
Câmara, conforme determina o numero 12,
do artigo 38º do RMUET, o pedido de
isenção do pagamento da taxa, apresentado
pela Cáritas da Ilha de São Miguel,
correspondente à autorização de utilização
do prédio sito na Rua Pintor Domingos
Rebelo, nº 105, freguesia de Santa Clara, no
valor de 876,60€ (oitocentos e setenta e seis
euros e sessenta cêntimos), apresentando
para o efeito os respeti vos Estatutos que lhe
confere o estatuto de Instituição Particular
de Solidariedade Social, referente ao
processo XL-EDIF 95/2014.

Título

ASSUNTO Nº 26/21 - Pedido de Isenção de pagamento de taxas

Período

Ordem

Descrição

Pela subunidade Orgânica de Obras
Particulares é submetido a reunião de
Câmara, conforme determina o numero 12,
do artigo 38º do RMUET, o pedido de
isenção do pagamento da taxa, apresentado
pela Associação de Pais e Amigos das
Crianças Deficientes do Arquipélago dos
Açores, correspondente à emissão da
alteração ao alvará de loteamento do prédio
sito na Rua Frei Manuel N.º 31, freguesia de
São Pedro, no valor de 574,14€ (quinhentos
e setenta e quatro euros e catorze
cêntimos), apresentando para o efeito os
respetivos Estatutos que lhe confere o
estatuto de Instituição Particular de
Solidariedade Social, referente ao processo
L-LOTE 30/20.

Título

ASSUNTO Nº 28/21 - Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo - INÍCIO DE
PROCEDIMENTO E PARTICIPAÇÃO PROCEDIMENTAL - REGULAMENTO STARTUP
PDL

Período

Ordem

Descrição

No âmbito do processo de criação da
STARTUP PDL e para os efeitos do
disposto no artigo 98.º do Código do
Procedimento Administrativo (CPA), serve o
presente para solicitar o início do
procedimento e participação procedimental
do regulamento do referido equipamento.



Título

ASSUNTO Nº 27/21 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
COLETIVO URBANO

Período

Ordem

Descrição

Pela Subunidade Orgânica de Compras, é
submetido ao órgão executivo, enquanto
órgão competente para a decisão de
contratar, nos termos do disposto na alínea
b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º
197/99, de 8 de junho: a) o relatório final
elaborado pelo júri, para efeitos do n.º 1 do
artigo 73º do Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo Decreto-lei n.º
18/2008, de 29 de janeiro, doravante CCP,
onde se propõe a adjudicação da prestação
de serviços de transporte coletivo urbano
regular de passageiros da cidade de Ponta
Delgada, ao agrupamento concorrente das
sociedades, Caetano Raposo & Pereiras,
Lda., Auto Viação Micaelense, Lda. e Varela
& C.ª, Lda., pelo valor total de €
2.244.000,00 (dois milhões, duzentos e
quarenta e quatro mil euros), ao qual
acresce IVA à taxa legal de 4%; b) a
designação da gestora do contrato, nos
termos do n.º 1 do artigo 290-A do CCP, a
Chefe de Divisão de Infraestruturas Viárias,
Eng.ª Isabel Juromito; c) a aprovação da
minuta do contrato, nos termos do disposto
o n.º 1 do artigo 98.º do CCP; d) a alteração
à repartição de encargos, anteriormente
indicada aquando da autorização da
abertura do procedimento em reunião
ordinária de câmara de 9 de setembro de
2020, considerando a data prevista para
início do contrato, que se traduz numa
diminuição do valor de 116.688,00 euros do
ano 2021 e consequente aumento no ano
2026. Resultando na seguinte repartição de
encargos nos montantes de, 350.064,00
euros para o ano de 2021, 466.752,00 euros
para o ano de 2022, 466.752,00 euros para
o ano de 2023, 466.752,00 euros para o ano
de 2024; 466.752,00 euros para o ano de
2025 e de 116.688,00 euros para o ano de
2026; e) e submeter ao Órgão Deliberativo
para autorização prévia da assunção do
compromisso plurianual no montante de
116.688,00 euros para o ano de 2026, de
acordo com a alínea c), do n.º 1 do artigo 6.º
da Lei dos Compromissos e Pagamentos
em Atraso das Entidades Públicas, de
acordo com a alteração introduzida pela Lei
n.º 22/2015, de 17 de março.



Título

ASSUNTO Nº 29/21 - REGULARIZAÇÃO DA CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE
TERRENO COM A ÁREA DE 60,00 M2 PARA O DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL –
RAMAL NOVO – ESTRADA REGIONAL – FREGUESIA DA BRETANHA – CONCELHO
DE PONTA DELGAD

Período

Ordem

Descrição

Pela Subunidade Orgânica do Património é
submetido o presente assunto, nos termos
do disposto na alínea j), do n. º1, do artigo
33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
para a aceitação da doação sobre a
formalização da cedência de uma parcela de
terreno com a área de 60,00 m2 para o
domínio público municipal, que se encontra
integrada no Ramal Novo – Estrada
Regional, da freguesia da Bretanha, deste
concelho.

Título

Assunto 21/21 - DECLARAÇÕES EMITIDAS AO ABRIGO DO ART.º 15.º DA LEI N.º
8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO, QUE APROVOU AS REGRAS APLICÁVEIS À
ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS E AOS PAGAMENTOS EM ATRASO DAS
ENTIDADES PÚBLICAS

Período

Ordem

Descrição

Para efeitos do disposto no artigo 15.º, da
Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na
redação introduzida pela Lei n.º 22/2015, de
17 de março, envia-se para conhecimento
do órgão executivo e, posteriormente, do
órgão deliberativo: - Declaração dos
compromissos plurianuais existentes a 31
de dezembro de 2020; - Declaração
individualizada de todos os pagamentos e
recebimentos em atraso existentes a 31 de
dezembro de 2020.

Título

ASSUNTO 14/21 - RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA

Período

Ordem

Descrição

Pela Subunidade Orgânica de
Contabilidade, foi enviado, para
conhecimento, o resumo diário de tesouraria
do dia 26 do mês corrente, cujo saldo era de
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