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Convocados

Fátima Albergaria Costa

Bruno Pacheco

Mário Miranda

Maria José Duarte

Alexandra Viveiros

Pedro Furtado

Paulo Mendes

Catarina Castelo Branco

Ana Almeida

Vitor Fraga

Assuntos

Título

Assunto nº 77/21 - Gabinete de Apoio ao Desporto - Paraciclismo Internacional Espanha
2021 - Clube kairós

Período

Ordem

Descrição

O Gabinete de Apoio ao Desporto ( GAD ),
propõe um apoio de 400€, ao Clube Kairós
para participação do seu atleta Paraciclista
Rúben Garcia, nas provas internacionais a
realizar em Espanha, de acordo com a
alínea u) do número 1 do artigo 33º da Lei
75 / 2013 de 12 de Setembro do
Regulamento Municipal de Apoio às
Atividades Físicas e Recreativas.



Título

Assunto nº 78/21 - Gabinete de Apoio ao Desporto - Apoios ao Desenvolvimento
Desportivo 2021.

Período

Ordem

Descrição

O Gabinete de Apoio ao Desporto ( GAD ),
propõe um apoio de 240,000€, às 97
entidades que apresentaram candidatura e
cumpriram com todos os requisitos legais,
ao abrigo e de acordo com o nº 2 do artigo
6º do Regulamento Municipal de Apoio às
Actividades Físicas e Recreativas. Todas as
candidaturas apresentadas ( 97 entidades )
têm todos os documentos obrigatórios e
actualizados, e em conformidade com o
estipulado no artigo 8º do Regulamento
Municipal de Apoio às Actividades Físicas e
Recreativas.

Título

ASSUNTO Nº 79/21 - GABINETE DE TURISMO - PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO
DE PONTA DELGADA E A ASSOCIAÇÃO DE GUIAS DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA
DOS AÇORES (AGITA)

Período

Ordem

Descrição

O Gabinete de Turismo vem pelo presente
solicitar a deliberação da minuta de
protocolo entre o Município de Ponta
Delgada e a Associação de Guias de
Informação Turística dos Açores, ao abrigo
da alínea u), do n.º1, do artigo 33º, da Lei nº
75/2013, de 12 de setembro, tendo em conta
a relevância do âmbito de atuação e
finalidade desta Associação, tal como o
trabalho desenvolvido e o que se propõe
desenvolver, na promoção e dinamização do
concelho e cidade de Ponta Delgada, das
parcerias que se possa estabelecer e
divulgação das diferentes atividades, tal
como o apoio na implementação da
segunda edição do projeto “(Re)Descobrir
Ponta Delgada”, para efeitos de aprovação
tendo a dotação máxima de 1.150,50€, para
efeitos de aprovação.

Título

ASSUNTO Nº 76/21 - PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE - SANDRA
MARIA FERREIRA VIVEIROS

Período

Ordem

Descrição

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



Título

ASSUNTO Nº 80/21 - 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 Estrada Regional,
freguesia de Candelária, por forma a
proceder-se à receção definitiva das
infraestruturas elétricas, telecomunicações,
viárias e redes de distribuição de água e de
águas residuais e que, consequentemente,
se liberte o remanescente da garantia
bancária, destinada a assegurar a boa e
regular execução das obras de urbanização,
que ascende a 2.517,91 € (dois mil,
quinhentos e dezassete Euros, noventa e
um Cêntimos), referente ao processo L-
LOTE 27/2007 em nome de João Manuel
Feteira Carvalho

Título

ASSUNTO Nº 81/21 - 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 10080/20,
de 3/12/2020, e terminado o prazo
concedido ao requerente para a entrega dos
projetos das especialidades, referente ao
processo 211/18 XL-EDIF, promovido por
José Pedro da Costa Ferreira

Título

Assunto 82/21 - 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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