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Convocados

Fátima Albergaria Costa

Bruno Pacheco

Mário Miranda

Vitor Fraga

Alexandra Viveiros

Pedro Furtado

Paulo Mendes

Catarina Castelo Branco

Ana Almeida

Maria José Duarte

Assuntos

Título

Assunto nº 55/21 - Gabinete de Apoio ao Desporto - Medida 7 - Cedência e Utilização de
Equipamentos Desportivos - Associação de Aikido dos Açores.

Período

Ordem

Descrição

O Gabinete de Apoio ao Desporto ( GAD ),
propõe um apoio de 1003,64€, à Associação
de Aikido dos Açores, ao abrigo da MEDIDA
7- CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS do
Regulamento Municipal de Apoio às
Atividades Físicas e Recreativas.

Título

Assunto 54/21 - Certidão de compropriedade - Victor Viveiros Câmara

Período

Ordem

Descrição

Pela Subunidade Orgânica de Expediente
Geral, é presente o pedido de certidão de
compropriedade, do munícipe Victor
Viveiros Câmara, para efeitos de
deliberação, nos termos da Lei nº 64/2003,
de 20 de agosto.



Título

ASSUNTO 58/21 - CONTRATO DE COMPARTICIPAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA
EHL - 1º DIREITO

Período

Ordem

Descrição

A Resolução do Conselho de Ministros nº
50-A/2018, de 2 de maio veio estabelecer o
enquadramento regulamentar, o sentido
estratégico, os objetivos e os instrumentos
de atuação para uma nova geração de
políticas de habitação. Com este
enquadramento, foi estabelecido um
Programa de Apoio ao Acesso à Habitação,
designado 1º Direito, orientado para
promover o acesso a uma habitação
adequada às pessoas que vivem em
situações habitacionais indignas e que não
dispõem de capacidade financeira para
encontrar uma solução habitacional. A
prévia elaboração e aprovação da Estratégia
Local de Habitação (ELH) (artigo 30.º do
Decreto-Lei nº 37/2018, de 4 de junho),
constitui condição obrigatória para o acesso
ao 1º Direito, sendo que o Instituto de
Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU),
disponibiliza apoio financeiro à elaboração
da ELH, sob a forma de comparticipação
não reembolsável para esse fim, mediante
apresentação de candidatura por parte do
Município (artigo 3.º da Portaria nº
230/2018, de 17 de agosto). Quer isto dizer
que o custo inerente à elaboração da ELH é
alvo de um financiamento a 100% por parte
do IHRU, não representando qualquer
encargo financeiro para o Município de
Ponta Delgada. Neste sentido e após
aprovação da candidatura, apresentada pelo
município de Ponta Delgada, no valor de
19.200€+IVA à taxa legal em vigor,
submete-se ao órgão executivo camarário,
para deliberação, nos termos da alínea r) do
n.º1 do artigo 33º da Lei n.º75/2013, de 12
de setembro, da aceitação e receção do
referido valor.



Título

ASSUNTO 64/21 - REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO E COESÃO SOCIAL DE PONTA DELGADA

Período

Ordem

Descrição

O Conselho Local de Desenvolvimento e
Coesão Social futuramente abreviadamente
identificado por Conselho, surge no contexto
da intervenção social, enquanto mecanismo
facilitador da participação, cooperação e
diálogo entre o município e as Instituições
Particulares de Solidariedade Social que, de
forma articulada, partilham os seus recursos,
respostas e saberes técnicos com vista ao
desenvolvimento e coesão social do
território. A atuação em rede de todos os
parceiros garante uma maior eficácia na
intervenção local, maior eficiência nas
respostas sociais e consequente rapidez na
resolução dos problemas concretos dos
cidadãos e das famílias, por forma a
otimizar e melhorar a governança pública
local. As ações desenvolvidas no âmbito do
Conselho contribuem para a inclusão de
todos, para a valorização da igualdade de
oportunidades, que visam a erradicação das
assimetrias socioeconómicas tendo em
conta o respeito pela dignidade humana. O
presente Regulamento visa assim instituir e
regular a organização e funcionamento do
Conselho Local de Desenvolvimento e
Coesão Social de Ponta Delgada. Deste
modo, nos termos do disposto no artigo
241.º da Constituição da República
Portuguesa, nas alíneas g) e h) do n.º 2 do
artigo 23.º conjugadas com a alínea b) do n.º
1 do artigo 33.º e na alínea g) do n.º 1 do
artigo 25.º e na alínea k) do n.º 1 do artigo
33.º do Regime Jurídico das Autarquias
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro. Assim, o assunto segue para
reunião de Câmara para posterior envio a
reunião de Assembleia Municipal.

Título

Assunto nº69/21 - Unidade Orgânica de Património Cultural - Candidatura de Ponta
Delgada a Capital Europeia da Cultura 2027

Período

Ordem

Descrição

No âmbito da intenção da candidatura de
Ponta Delgada a Capital Europeia da
Cultura no ano de 2027, a Unidade Orgânica
de Património Cultural propõe para
deliberação os pontos presentes no NIPG
4497/21.



Título

Assunto nº68/21 - Unidade Orgânica de Património Cultural - Proposta da Vereação do
Partido Socialista: PDL Capital Europeia da Cultura

Período

Ordem

Descrição

A Unidade Orgânica de Património Cultural
submete para deliberação a proposta da
Vereação do Partido Socialista: PDL Capital
Europeia da Cultura - Reunião Câmara,
apresentada na Reunião de Câmara de 10
de fevereiro.

Título

ASSUNTO Nº 56/21 - Receção das Infraestruturas do loteamento

Período

Ordem

Descrição

Pela subunidade Orgânica de Obras
Particulares é submetido a reunião de
Câmara, conforme determina o artigo 87º,
do Decreto Lei nº.555/99, de 16 de
dezembro, revisto e republicado pelo
Decreto Lei nº 136/2014, de 09 de setembro,
o pedido de receção das infraestruturas do
loteamento sito na Travessa do Loural, nº
23, freguesia de Capelas, por forma a
proceder-se à receção provisória das
infraestruturas de pavimentos e que,
consequentemente, se liberte da caução,
prestada (através de depósito efetuado
nesta Edilidade) para assegurar a boa e
regular execução das obras de urbanização,
o montante de 5.347,44 € (cinco mil,
trezentos e quarenta e sete Euros, quarenta
e quatro Cên1mos), referente ao processo
L-LOTE 13/2015 em nome de Luís Alberto
Sousa Ponte.

Título

ASSUNTO Nº 63/21 - CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE
40,00 M2 PARA AFETAÇÃO AO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL – NO ÂMBITO DA
OBRA DE CORREÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA CANADA DAS BENTAS – CANADA
DAS BENTAS Nº 16 – FREGUESIA DE SÃO VICENTE DE FERREIRA – CONCELHO
DE PONTA DELGADA

Período

Ordem

Descrição

Pela Subunidade Orgânica do Património é
submetido o presente assunto, de acordo
com a alínea ccc), do n.º 1 do artigo 33.º,
que a Câmara submeta à Assembleia
Municipal a afetação ao domínio público da
área de 40,00 m2, ao abrigo da alínea q), do
n.º 1, do artigo 25.º, ambos da Lei 75/2013,
de 12 de setembro.



Título

ASSUNTO Nº 62/21 - CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE
94,80 M2 PARA AFETAÇÃO AO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL - NO ÂMBITO DA
OBRA DE CORREÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA CANADA DAS BENTAS – RUA DA
ATAFONA Nº8 – FREGUESIA DE SÃO VICENTE DE FERREIRA – CONCELHO DE
PONTA DELGADA

Período

Ordem

Descrição

Pela Subunidade Orgânica do Património é
submetido o presente assunto, de acordo
com a alínea ccc), do n.º 1 do artigo 33.º,
que a Câmara submeta à Assembleia
Municipal a afetação ao domínio público da
área de 94,80 m2, ao abrigo da alínea q), do
n.º 1, do artigo 25.º, ambos da Lei 75/2013,
de 12 de setembro.

Título

ASSUNTO Nº 61/21 - CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE
42,70 M2 PARA AFETAÇÃO AO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL - NO ÂMBITO DA
OBRA DE CORREÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA CANADA DAS BENTAS – RUA DA
ATAFONA Nº2A – FREGUESIA DE SÃO VICENTE DE FERREIRA – CONCELHO DE
PONTA DELGADA

Período

Ordem

Descrição

Pela Subunidade Orgânica do Património é
submetido o presente assunto, de acordo
com a alínea ccc), do n.º 1 do artigo 33.º,
que a Câmara submeta à Assembleia
Municipal a afetação ao domínio público da
área de 42,70 m2, ao abrigo da alínea q), do
n.º 1, do artigo 25.º, ambos da Lei 75/2013,
de 12 de setembro.

Título

ASSUNTO Nº 60/21 - AQUISIÇÃO E AFETAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO COM A
ÁREA DE 373,40M2 A INTEGRAR NO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL - NO ÂMBITO
DA OBRA DE PROLONGAMENTO DA RUA CARDEAL HUMBERTO MEDEIROS,
FREGUESIA DE ARRIFES, DO CONCELHO DE PONTA DELGADA

Período

Ordem

Descrição

Pela Subunidade Orgânica do Património é
submetido o presente assunto, nos termos
do disposto da alínea ccc), do nº 1 do artigo
33º, que a Câmara submeta à Assembleia
Municipal a afetação ao domínio público da
área de 373,40 m2, ao abrigo da alínea q),
do nº 1, do artigo 25º, ambos da Lei nº
75/2013, de 12 de setembro.



Título

ASSUNTO Nº 59/21 - Autorização para a realização de despesa – aquisição de serviços
de gestão de resíduos urbanos - Ano 2021 – MUSAMI - Operações Municipais do
Ambiente, E.I.M., S.A.

Período

Ordem

Descrição

Foi presente uma informação da Unidade
Orgânica de Compras e Controlo de Custos,
para autorização da despesa com a
aquisição de serviços de gestão de resíduos
urbanos a contratar com a MUSAMI -
Operações Municipais do Ambiente, E.I.M.,
S.A. para o ano de 2021. Estima-se que o
valor para a referida prestação de serviços
seja de 1.147.811,94 euros, dos quais
29.650,49 euros se encontram isentos de
IVA sendo que o remanescente, a saber
1.118.161,45 euros, se encontra sujeito a
IVA à taxa legal de 4%, sendo este no valor
de 44.726,45 euros, perfazendo assim o
montante global de 1.192.538,39 euros A
autorização para realização da despesa é
solicitada nos termos da alínea f) do n.º 1 do
artigo 33º do Regime Jurídico as Autarquias
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, considerando o disposto na
alínea b), do n.º 1, do artigo 18º do Decreto-
Lei n.º 197/99, de 8 de junho, este último
aplicável por força da alínea f) do n.º 1 do
artigo 14º do Decreto-lei n.º 18/2008, de 29
de janeiro, que manteve em vigor os seus
artigos 16º a 22º e artigo 29º. Para o efeito
encontra-se em anexo a proposta de
cabimento n.º 769/2021.

Título

Assunto 65/21 - Resumo diário de tesouraria

Período

Ordem

Descrição

Pela Subunidade Orgânica de
Contabilidade, foi enviado, para
conhecimento, o resumo diário de tesouraria
do dia 23 do mês corrente, cujo saldo era de
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