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Convocados

Fátima Albergaria Costa

Bruno Pacheco

Mário Miranda

Vitor Fraga

Maria José Duarte

Alexandra Viveiros

Pedro Furtado

Catarina Castelo Branco

Ana Almeida

Paulo Mendes

Assuntos

Título

ASSUNTO 73/21 - RELATÓRIO ANUAL DE MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO
CONTÍNUA 7ª EDIÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE PONTA DELGADA

Período

Ordem

Descrição

Em cumprimento da alínea b) do artigo 19º
do Regulamento do Orçamento
Participativo, é apresentado o relatório final
da Equipa de Coordenação Técnica relativo
à sua 7ª edição. Para conhecimento e
posterior Assembleia Municipal.



Título

Criação e Dotação do Fundo Municipal de Emergência Empresarial

Período

Ordem

Descrição

Dentro do atual quadro da pandemia que
estamos atravessar e face ao decisivo papel
que as entidades públicas têm nesse
esforço colectivo de, por um lado, mitigar os
efeitos económicos e, por outro, de
contribuir para manter em funcionamento o
setor económico, a Câmara Municipal de
Ponta Delgada, no âmbito das suas
competências, entendeu criar o Fundo
Municipal de Emergência Empresarial.
Solicita-se, por isso, a dotação do fundo de
305,000,00 euros para concretizar 4
medidas de apoio direccionadas para os
diferentes setores de atividade.

Título

ASSUNTO Nº75/21 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMT - JOSÉ MANUEL CARREIRO
GARCIA

Período

Ordem

Descrição

Pela Subunidade Orgânica de Expediente
Geral, é presente pedido de isenção de IMT
de José Manuel Carreiro Garcia, nos termos
previstos na Lei nº111/2015, de 27 de
agosto.

Título

Assunto n.º 71/21 - Concurso público para a aquisição de combustíveis rodoviários
líquidos - Decisão de contratar

Período

Ordem

Descrição

1 – Conforme exposto na informação n.º
2463/21 (NIPG 32333/20), anexa ao
presente assunto, pelo Departamento de
Obras, Mobilidade e Equipamentos
Municipais foi solicitada a abertura de um
procedimento para aquisição de
combustíveis rodoviários líquidos, na
modalidade de fornecimento contínuo, pelo
período de 36 meses. 2 – À semelhança de
anos anteriores os Serviços Municipalizados
de Água e Saneamento da Câmara
Municipal de Ponta Delgada, manifestaram
interesse em integrar este procedimento,
conforme ata em anexo de reunião ordinária
do Conselho de Administração, de 21 de
janeiro de 2021. 3 – Sendo proposta: a) a
repartição de encargos nos montantes de
repartição de encargos nos montantes de
340.608,33 euros para o ano de 2021,
583.900,00 euros para o ano de 2022,
583.900,00 euros para o ano de 2023, e de
243.291,67 euros para o ano de 2024,
conforme mapa em anexo; b) a adoção do
critério de adjudicação da proposta
economicamente mais vantajosa na
modalidade de avaliação do preço enquanto
único aspeto da execução do contrato a
celebrar, aferido por aplicação da fórmula
constante no artigo 5.º do Caderno de



Encargos em anexo. 4 – Considerando que
os encargos globais não se enquadram nas
exceções previstas no n.º 1 do artigo 22.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, foi
dada autorização prévia para a abertura do
procedimento pela Assembleia Municipal,
em reunião ordinária de 22 de fevereiro de
2021, e ainda, a autorização prévia da
assunção do compromisso plurianual nos
montantes da repartição mencionada. 5 –
Nos termos da informação do DOMEM e
dos SMAS calculou-se um encargo global
no valor de 1.484.491,53 euros (um milhão,
quatrocentos e oitenta e quatro mil,
quatrocentos e noventa e um euros e
cinquenta e três cêntimos), ao qual acresce
I.V.A. à taxa de 18%, estimado de acordo
com o Despacho Normativo n.º 47/2020, de
31 de dezembro. No entanto, as variações
no mercado internacional das cotações de
referência dos produtos petrolíferos e
energéticos, e por conseguinte as
oscilações nos preços máximos de venda ao
público dos combustíveis líquidos que são
fixadas por Despacho Normativo na Região,
constituem uma circunstância imprevista e
impossível de se prever. Conforme disposto
no n.º 5 do artigo 47.º do Código dos
Contratos Públicos, em casos excecionais,
devidamente fundamentados, a entidade
adjudicante pode não fixar preço base,
desde que o procedimento permita a
celebração de contratos de qualquer valor e
órgão competente para a decisão de
contratar não esteja sujeito a limites
máximos de autorização de despesa ou ao
regime de autorização de despesas. Assim,
no presente procedimento não é fixado um
preço base. 6 – Conforme despacho
exarado pelo Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Ponta Delgada em 18/10/2019
sobre o parecer emitido pela L Advogados -
Lopes, Amaral, Guimarães & Associados,
Sociedade de Advogados, RL, a Câmara
Municipal de Ponta Delgada está vinculada
à aplicação do Decreto Legislativo Regional
n.º 27/2015/A, de 29 de dezembro, que
aprova o Regime Jurídico dos Contratos
Públicos na Região Autónoma dos Açores
(RJCPRAA), enquanto este estiver em vigor,
sendo o CCP, na sua versão atual, aplicável
na ausência de regulação do diploma
regional. 7 – Nestes termos, submete-se ao
órgão executivo: a) a decisão de contratar e
a decisão de autorização da despesa
considerando a repartição acima indicada
nos termos da alínea b) do n.º1 do artigo 18º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho,
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 artigos
16º a 22º e artigo 29º daquele diploma,
conjugado com o artigo 36º do CCP,
aprovado pelo referido Decreto-lei n.º
18/2008, conforme deliberado em reunião de
câmara de 26 de outubro de 2017; b) a
decisão de escolha do procedimento de
concurso público, adotado nos termos do
artigo b), do artigo 20.º do RJCPRAA, para a
formação do contrato de aquisição de
combustíveis rodoviários líquidos; c) a
aprovação das peças do procedimento, nos
termos do n.º 2 do artigo 40º do CCP e
alínea f) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da
Lei n.º 75/2013, de 13 de setembro, (Regime
Jurídico das Autarquias Locais, das
Entidades Intermunicipais e do



Associativismo Autárquico), a saber,
minutas de Anúncio, Programa de
Procedimento e Caderno de Encargos; d) a
designação do seguinte júri, conforme n.º 1
do artigo 67.º do CCP: - Presidente do júri –
Eng.ª Margarida Viveiros Brito; - Vogais
efetivos – Eng. Cláudio Belo, que deverá
substituir o presidente nas suas faltas e
impedimentos; e Dr. Luciano Medeiros; -
Vogais suplentes – Eng.ª Isabel Juromito e
Dr.ª Rita Caetano. e) a decisão, nos termos
do n.º 2 do artigo 69º do CCP, sobre a
delegação no júri da competência para
prestar esclarecimentos às peças do
procedimento, nos termos da alínea a) do
n.º5 do artigo 50º do CCP. 8 – Para efeitos
de decisão de autorização da despesa,
anexa-se proposta de cabimento n.º
230/2021 da Câmara Municipal e proposta
de cabimento n.º 93/2021 dos SMAS.

Título

ASSUNTO Nº 74/21 - 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 Canada das Faias,
freguesia de São Roque, por forma a
proceder-se à receção definitiva das
infraestruturas de arruamentos e
sinalização, telecomunicações e rede de
abastecimento de água e que,
consequentemente, se liberte o
remanescente da caução destinada a
assegurar a boa e regular execução das
obras de urbanização, prestada através de
garantia bancária, que ascende a 835,50 €
(oitocentos e trinta e cinco Euros, cinquenta
Cêntimos), referente ao processo L-LOTE
40/2011 em nome de António de Medeiros
Rodrigues – CCH.



Título

ASSUNTO N.º 70/21: EMPREITADA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA BEIRA MAR,
MOSTEIROS – REQUERIMENTO DE RESOLUÇÃO DE EXPROPRIAR

Período

Ordem

Descrição

Submete-se à aprovação do órgão
executivo camarário a resolução de requerer
a declaração de utilidade pública da parcela
de terreno com área de 185m2, pertencente
ao prédio localizado na Rua da Beira Mar,
freguesia de Mosteiros, concelho de Ponta
Delgada, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Ponta Delgada com o n.º
622/19990601, inscrito na Matriz Predial
Rústica com o artigo 33.º, com as seguintes
confrontações: norte – barrocas do mar, Sul
- José Jacinto Chaves, Nascente – António
Soares Botelho e a Poente – Manuel de
Sousa Reis, propriedade do Sr. Luís Lúcio
Oliveira Dias, residente na Rua Dr. António
Gaspar Read Henriques, 17-B, 9500-184
Ponta Delgada.

Título

Assunto 72/21 - Resumo diário de tesouraria

Período

Ordem

Descrição

Pela Subunidade Orgânica de
Contabilidade, foi enviado, para
conhecimento, o resumo diário de tesouraria
do dia 09 do mês corrente, cujo saldo era de
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