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Convocados

Fátima Albergaria Costa

Bruno Pacheco

Mário Miranda

Vitor Fraga

Maria José Duarte

Paulo Mendes

Catarina Castelo Branco

Ana Almeida

Pedro Furtado

Alexandra Viveiros

Assuntos

Título

Assunto 144/21 - INFORMAÇÃO DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS
ABRIGO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA NO ÂMBITO DA LEI DOS COMPROMISSOS E
PAGAMENTOS EM ATRASO

Período

Ordem

Descrição

A Chefe de Divisão Financeira apresenta
informação sobre os compromissos
plurianuais assumidos no período de 02 de
fevereiro a 06 de junho de 2021, no âmbito
da lei dos compromissos e pagamentos em
atraso (Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro,
na redação dada pela Lei n.º 22/2015, de 17
de março). Para conhecimento da Câmara e
da Assembleia Municipal.



Título

Assunto 140/21 - Distribuição de resultados dos SMAS 2020

Período

Ordem

Descrição

Pela Chefe de Divisão foi presente uma
informação para efeitos de distribuição de
resultados transitados ao Município de
Ponta Delgada, no montante de
3.000.000,00€ (três milhões), nos termos da
alínea k) do artigo 14.º do Regime
Financeiro das Autarquias Locais e em
conformidade com Parágrafo 12, integrado
no Ponto 5 da NCP 1 -Estrutura e Conteúdo
das Demonstrações Financeiras, norma
constante do Sistema de Normalização
Contabilística para as Administrações
Públicas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
192/2015, de 11 de setembro. Para a
Câmara tomar conhecimento e remeter a
informação para aprovação da próxima
Assembleia Municipal a decorrer em junho.



Título

ASSUNTO Nº 147/21 - 12º MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL QUE DÁ ORIGEM À 2ª
ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA, 3ª ALTERAÇÃO
MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA, 2ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO
PPI 2021-2025

Período

Ordem

Descrição

Nos termos do artigo 17 do Decreto Lei
192/2015, de 11 de setembro e do ponto
8.3.1.2 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de
fevereiro, com a sua redação atual, o
orçamento pode ser objeto de revisões e
alterações. Do mesmo modo, dispõe o
ponto 8.3.1.5 que as alterações podem
incluir reforços de dotação de despesas
resultantes da diminuição ou anulação de
outras dotações. Dispõe ainda o ponto
8.3.2.2 que as revisões do PPI têm lugar
sempre que se torne necessário incluir e ou
anular projectos nele considerados,
implicando as adequadas modificações no
orçamento, quando for o caso. A aprovação
das revisões ao orçamento compete à
Assembleia Municipal, conforme disposto na
al. a), do nº1, do art. 25º da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro. De acordo com o ponto
3 da Norma de Contabilidade Pública (NCP)
26 - Contabilidade e Relato Orçamental,
constante do Anexo I ao Decreto-Lei n.º
192/2015, de 11 de setembro, que aprova o
Sistema de Normalização Contabilística
para as Administrações Públicas (SNC-AP)
as alterações orçamentais constituem um
instrumento de gestão orçamental que
permite a adequação do orçamento à
execução orçamental ocorrendo a despesas
inadiáveis, não previsíveis ou
insuficientemente dotadas, ou receitas
imprevistas podendo estas alterações ser
modificativas (inscrição de uma nova
natureza de receita ou de despesa ou da
qual resulta o aumento do montante global
de receita, de despesa ou de ambas, face
ao orçamento que esteja em vigor) ou
permutativas (alteração da composição do
orçamento de receita ou de despesa da
entidade, mantendo constante o seu
montante global). Nos termos do alínea c)
do n.º 1 do artigo 6º da Lei n.º 8/2012, de 21
de fevereiro, na redação dada pela Lei n.º
22/2015, de 17 de março, a assunção de
compromissos plurianuais,
independentemente da sua forma jurídica,
incluindo novos projetos de investimento ou
a sua reprogramação, contratos de locação,
acordos de cooperação técnica e financeira
com os municípios e parcerias público-
privadas, está sujeita a autorização prévia a
emitir pela Assembleia Municipal, pelo que
deve ser solicitado a esta a emissão de
autorização prévia para a assunção de
compromissos plurianuais até ao montante
previsto para cada projeto descrito na
presente revisão ao orçamento e às
Grandes Opções do Plano 2021-2025, deste
Município.



Título

Assunto 150/21 - Prestação de Contas Consolidadas de 2020

Período

Ordem

Descrição

O Regime Financeiro das Autarquias Locais
e das Entidades Intermunicipais (RFALEI),
Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro define no
n.º 1 do artigo 75º a apresentação das
contas consolidadas com as entidades
detidas ou participadas de forma direta ou
indireta, considerando-se que o controlo
corresponde ao poder de gerir as políticas
financeiras e operacionais de uma outra
entidade, a fim de beneficiar das suas
atividades. O Artigo 7.º do Decreto-Lei n.º
192/2015, de 11 de setembro, que aprovou o
Sistema de Normalização Contabilística
para as Administrações Públicas (SNC-AP),
impõe à entidade consolidante das
administrações publicas e igualmente à
respetiva entidade consolidante de cada um
dos subsetores que compõem este
perímetro novas obrigações no âmbito do
relato consolidado. Nos termos da alínea i)
do n.º1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, que estabelece o Regime
Jurídico das Autarquias Locais (RJAL),
submete-se a aprovação do órgão executivo
a Prestação de Contas Consolidadas de
2020, preparadas em conformidade coma
as Normas de Contabilidade Pública e de
acordo com o artigo 114º da Lei 2/2020 de
31 de março, para posterior apreciação do
órgão deliberativo, conforme determina a
alínea l) do n.º 2 do artigo 25º do RJAL. De
acordo com o artigo 5º do Decreto-lei n.º
45362, de 21 de novembro de 1963, na sua
atual redação dada pelo Decreto-lei n.º
334/82, 19 de agosto, e a fim de evitar a sua
transcrição em ata, devem os documentos
ser assinados e rubricados em todas as
folhas pelos membros da Câmara presentes.
Propõe-se que a parte da ata referente a
esta deliberação seja aprovada em minuta
para imediata produção de efeitos, nos
termos do n.º 3 e n.º 4 do artigo 57º da Lei
n.º75/2013, de 12 de setembro.



Título

ASSUNTO 124/21 - TRANSFERÊNCIA PARA EFEITO DE EQUILÍBRIO DE CONTAS
2020

Período

Ordem

Descrição

Pela Chefe de Divisão foi presente uma
informação relativa à necessidade de
transferência de 137.158,35€ para a
empresa Coliseu Micaelense –Soc.
Promoção, Dinamização, Eventos Culturais,
Soc. Recreativos, S.A., e de 439.737,33€
para a empresa Cidade em Acção,
Sociedade de Desenvolvimento e Gestão de
Equipamentos Urbanos, SA, nos termos do
n.º 2 do artigo 40.º da Lei 50/2012, de 31 de
agosto, que aprovou o Regime Jurídico da
Atividade Empresarial Local e das
Participações Locais, com vista ao equilíbrio
dos resultados de exploração operacional do
exercício do ano de 2020. Para a Câmara
deliberar a aprovação da transferência.

Título

ASSUNTO Nº 143/21 - TABELA DE TAXAS E LICENÇAS - PROPOSTA DE ISENÇÃO
DE TAXAS PARA VIGORAR NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021

Período

Ordem

Descrição

Pela Subunidade Orgânica de Taxas e
Licenças é presente à reunião de Câmara
proposta para a isenção das taxas
constantes da Tabela de Taxas e Licenças
para vigorar nos meses de julho a dezembro
de 2021, conforme disposto na alínea b) do
n.1 do artº 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de
setembro, devendo a mesma ser sujeita a
aprovação da Assembleia Municipal.

Título

Assunto 153/21 - Projeto de Regulamento de Atribuição de Benefícios Fiscais do
Município de Ponta Delgada,

Período

Ordem

Descrição

Pela Subunidade Orgânica de Expediente
Geral, é presente o Projeto de Regulamento
de Atribuição de Benefícios Fiscais do
Município de Ponta Delgada, para efeitos de
aprovação e posterior envio à Assembleia
Municipal



Título

ASSUNTO Nº 146/21 - PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE FILIPE
MIGUEL LIMA ALBERTO MEDEIROS VALE

Período

Ordem

Descrição

Pela Subunidade Orgânica de Expediente
Geral, é presente o pedido de certidão de
compropriedade, do munícipe Filipe Miguel
Lima Alberto Medeiros Vale, para efeitos de
deliberação, nos termos da Lei nº 64/2003,
de 20 de agosto.

Título

ASSUNTO Nº 145/21 - PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE MARIA DE
LOURDES VIVEIROS DA CÂMARA MIRANDA

Período

Ordem

Descrição

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

Título

Assunto nº 136/21 - PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO - APSM - Associação Cultural
Recreativa e Social do Pessoal dos SMAS

Período

Ordem

Descrição

Pela Subunidade Orgânica de Expediente
Geral, submete-se o pedido de apoio
financeiro em referência, para efeitos de
deliberação.

Título

Assunto nº 137/21 - Gabinete de Apoio ao Desporto - Volta a São Miguel - Grande
Prémio dos Açores 2021 - Associação de Ciclismo dos Açores.

Período

Ordem

Descrição

O Gabinete de Apoio ao Desporto ( GAD ),
propõe um valor de 3000€ para a realização
da Volta a São Miguel e Bicicleta – Grande
Prémio dos Açores 2021 organizado pela
Associação de Ciclismo dos Açores., 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 138/21 - Gabinete de Apoio ao Desporto - I Torneio de Voleibol Clube Kairós
2021 - Clube Kairós.

Período

Ordem

Descrição

O Gabinete de Apoio ao Desporto ( GAD ),
propõe um valor de 1000€ para a realização
do I Torneio de Voleibol do Clube Kairós
2021., 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 nº141/21 - Protocolo de cooperação entre o Município de Ponta Delgada e a
Casa do Povo da Relva - UOPC

Período

Ordem

Descrição

A Unidade Orgânica de Património Cultural
submete, para aprovação, a minuta de
protocolo de cooperação e formalização da
utilização das instalações da Casa do Povo
da Relva para os ensaios da Orquestra
Ligeira de Ponta Delgada.

Título

ASSUNTO Nº 122/21 - PROJETO DO NOVO REGULAMENTO DE APOIO ÀS
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Período

Ordem

Descrição

O Município de Ponta Delgada criou, em
2014, o Regulamento Municipal do
Programa de Apoio às Instituições
Particulares de Solidariedade Social (IPSS).
Após este período de implementação e
atentas as necessidades apresentadas
pelas IPSS ao longo dos últimos anos é
criado o Novo Regulamento de Apoio às
IPSS. O Novo Regulamento pretende, em
grosso modo, garantir uma maior celeridade,
clareza e simplificação do procedimento das
candidaturas aos apoios que o Município se
propõe atribuir. Desde logo, a simplificação
da instrução das candidaturas,
nomeadamente ao nível da documentação
necessária, bem como a alteração do prazo
para apresentação das mesmas. Procedeu-
se, também, à revisão e atualização dos
critérios de ponderação para atribuição dos
apoios e foi definido o método de tramitação
das recandidaturas. Por outro lado, regista-
se o aumento do valor do apoio estipulado
para os subsídios para despesas de
funcionamento e estipula-se o valor máximo
dos projeto de desenvolvimento. Por fim, foi
criado um elenco de causas de exclusão,
devidamente ponderadas e fundamentadas.



Título

ASSUNTO Nº 148/21 - 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 8212 de 1
de outubro de 2020, e terminado o prazo
concedido ao requerente para a entrega dos
projetos das especialidades, referente ao
processo 243/18 XL-EDIF, promovido por
Maria Alice Branco Pacheco Vieira de
Magalhães Sousa.

Título

Assunto: 149/21 - Receção das Infraestruturas do loteamento

Período

Ordem

Descrição

Pela Subunidade Orgânica de Obras
Particulares, e nos termos do n.º 1 do artigo
87.º do RJUE, submete-se o assunto a
reunião camarária por forma a proceder-se
à receção provisória das infraestruturas
Viárias e de Arranjos Exteriores, da Rede de
Abastecimento de Água e Rede de
Drenagem de Esgotos e ITUR e que,
consequentemente se liberte da garantia
bancária, prestada para assegurar a boa e
regular execução das obras de urbanização,
o montante de 15 089,54 euros (quinze mil e
oitenta e nove euros e cinquenta e quatro
cêntimos), referente ao processo 169/19 L-
LOTE em nome de Duarte Manuel Medeiros
Cláudio.

Título

ASSUNTO Nº 132/21 - Delimitação de Unidade de Execução

Período

Ordem

Descrição

Pela subunidade Orgânica de Obras
Particulares é submetido a reunião de
Câmara, a delimitação de Unidade de
Execução, para dois prédios (1871 e 361 de
Fajã de Cima), localizados na Rua da Eira
Fajã de Cima, promovido por
GESTRAMALHO - Gestão Imobiliária Quinta
do Ramalho, Ld.ª



Título

ASSUNTO N.º 135-21 - Empreitada de Ampliação e Reabilitação da Escola EB1/JI de
São Pedro - 5.ª Revisão de Preços

Período

Ordem

Descrição

O Departamento de Obras, Mobilidade e
Equipamentos Municipais remete ao órgão
executivo camarário a 5.ª revisão de preços
da Empreitada de Ampliação e Reabilitação
da Escola EB1/JI de São Pedro, no valor de
48.426,44€, acrescido de 4% de IVA, para
aprovação da despesa nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de
janeiro.

Título

ASSUNTO Nº 142/21 - CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO, GESTÃO E
MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA RUA DO CASTILHO –
LIBERTAÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA

Período

Ordem

Descrição

Pela Subunidade Orgânica de Taxas e
Licenças é presente a informação n.º
5486/21, referente ao pedido de
cancelamento de garantia bancária do
concessionário Datarede, S.A., prestada
como caução pela concessão de
exploração, gestão e manutenção do parque
de estacionamento da Rua do Castilho. A
caução prestada a favor da Câmara
Municipal de Ponta Delgada justificou-se
para garantir o cumprimento e execução do
contrato em causa e demais obrigações
assumidas pela firma, nomeadamente o
integral cumprimento do disposto no
caderno de encargos. Uma vez que o
contrato se encontra findo e que aquelas
obrigações foram cumpridas, entende-se
que poderá ser libertada a respetiva
garantia. Assim, poderá o órgão camarário,
entidade competente para a autorização da
despesa, deliberar a libertação da garantia
bancária n.º 125-02-0850606 de 26 de
agosto de 2005, emitida pela entidade
bancária Banco Comercial Português, no
valor de 5.400,00€.

Título

ASSUNTO Nº 151/21 - CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE
100,00 M2 PARA O DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL – CANADA DO ALÉM –
FREGUESIA DA FAJÃ DE CIMA – CONCELHO DE PONTA DELGADA

Período

Ordem

Descrição

Pela Subunidade Orgânica do Património é
submetido o presente assunto, nos termos
do disposto na alínea j), do n.º 1, do artigo
33º da Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, para
a aceitação da doação da parcela de terreno
com a área de 100,00m2, pelo valor de
1.000,00 euros.



Título

Assunto 139/21 - Resumo Diário de Tesouraria

Período

Ordem

Descrição

Pela Subunidade Orgânica de
Contabilidade, foi enviado, para
conhecimento, o resumo diário de tesouraria
do dia 15 do mês corrente, cujo saldo era de
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