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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 Nº176/21 - PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO - PARÓQUIA DAS CAPELAS

Período

Ordem

Descrição

Pela Subunidade Orgânica de Expediente
Geral, submete-se o pedido de apoio em
assunto, destinado a fazer face às despesas
com obras executadas na Igreja Paroquial
das Capelas.

Título

Assunto nº 177/21 - Gabinete de Apoio ao Desporto - Torneio da Madeira 18 a 22 Julho -
Clube União Micaelense.

Período

Ordem

Descrição

O Gabinete de Apoio ao Desporto ( GAD ),
propõe um valor de 1500€ para participação
do Clube União Micaelense num Torneio a
realizar na Ilha da Madeira, entre os dias 18
e 22 de Julho de 2021, de acordo com a
alínea u) do número 1, do artigo 33º da lei
75/2013 de 12 de Setembro.



Título

Assunto Nº 179/21 - Gabinete de Apoio ao Desporto - I Torneio António Medeiros - Clube
Desportivo de Santo António.

Período

Ordem

Descrição

O Gabinete de Apoio ao Desporto ( GAD ),
propõe um apoio de 2000€ para a
realização do I Torneio António Medeiros, a
realizar nos dias 04 e 05 de Setembro, no
Campo das Figueiras, em Santo António,
organizado pelo Clube Desportivo de Santo
António, ao abrigo da MEDIDA 5 -
ESPECTÁCULO DESPORTIVO -
PROGRAMA DE APOIO ÀS ATIVIDADES
PONTUAIS, conforme estipulado no
Regulamento Municipal de Apoio às
Atividades Físicas e Recreativas.

Título

Assunto nº 182/21 - Gabinete de Apoio ao Desporto - AGIR 360 Azores Great Islands
Run - Associação AGIR.

Período

Ordem

Descrição

O Gabinete de Apoio ao Desporto ( GAD ),
propõe um valor de 200€ para o evento
AGIR 360, entre 25 de Junho e 3 de Julho,
organizado pela Associação AGIR, com
passagens por todas as Ilhas dos Açores,
onde se destaca a passagem pelo Concelho
de Ponta Delgada dias 02 e 03 de Julho, de
acordo com a alínea u) do número 1, do
artigo 33º da lei 75/2013 de 12 de Setembro.

Título

ASSUNTO Nº 180/21 - Isenção do pagamento das taxas para emissão do alvará de
licença de obras de construção

Período

Ordem

Descrição

Pela subunidade Orgânica de Obras
Particulares e nos termos da alínea b) do
artº. 38 do RMUET estão isentas de
pagamento das taxas as Associações,
legalmente constituídas e pelas atividades
que se destinem diretamente à realização
dos seus fins, pelo que e conforme
determina o numero 12, do já referenciado
artigo, submete-se a reunião camarária o
pedido de isenção do pagamento da taxas,
correspondente à emissão da licença de
obras de construção de um edifício,
destinado à “Casa do Escuteiro da Ilha de
São Miguel”, sito à rua Baden Powell (Santa
Clara), no valor de 1.533,59€ (mil quinhentos
e trinta e três euros e cinquenta e nove
cêntimos), Processo XL-EDIF 122/17, em
nome de ALERTA - Associação do
Escutismo Católico dos Açores.



Título

ASSUNTO Nº 181/21 - Isenção Pagamento de Taxas

Período

Ordem

Descrição

Pela subunidade Orgânica de Obras
Particulares e nos termos da alínea b) do
artº. 38 do RMUET estão isentas de
pagamento das taxas as Associações,
legalmente constituídas e pelas atividades
que se destinem diretamente à realização
dos seus fins, pelo que e conforme
determina o numero 12, do já referenciado
artigo, submete-se a reunião camarária o
pedido de isenção do pagamento das taxas
do Processo P-Gener 1264/21,
correspondente ao fornecimento de cópias
autenticadas, no valor de 9,60€ (nove euros
e sessenta cêntimos), em nome de
Associação de Surdos da Ilha de S. Miguel.

Título

ASSUNTO Nº 178/21 - DOAÇÃO DE ÁRVORES - FINANÇOR DISTRIBUIÇÃO
ALIMENTAR, S.A.

Período

Ordem

Descrição

Submete-se à aprovação do órgão
executivo camarário a doação de 150
árvores, plantadas no Loteamento do
Carmo, freguesia do Livramento, com um
valor global de 18.000,00 euros, pela
empresa Finançor Distribuição Alimentar,
S.A., no âmbito da competência definida na
alínea j) do n.º 1 do artigo 33 da Lei
75/2013, de 12 de setembro.

Título

ASSUNTO 184/21 - UOPC - Protocolo de cooperação entre o Município de Ponta
Delgada e a Paralelo 38 - Associação Cultural

Período

Ordem

Descrição

A Unidade Orgânica de Património Cultural
propõe o apoio a atribuir à Paralelo 38 -
Associação Cultural, no âmbito do Festival
"Paralelo 38", para deliberação do órgão
competente.

Título

ASSUNTO Nº185/21 - UOPC - Protocolo de cooperação entre o Município de Ponta
Delgada e a Plutão Camaleão - Associação Cultural e Recreativa

Período

Ordem

Descrição

A Unidade Orgânica de Património Cultural
propõe o apoio a atribuir à Plutão Camaleão
- Associação Cultural e Recreativa, no
âmbito do Festival "TREMOR", para
deliberação do órgão competente.



Título

ASSUNTO Nº186/21 - UOPC - Protocolo de cooperação entre o Município de Ponta
Delgada e o Coral de São José - Associação Musical

Período

Ordem

Descrição

A Unidade Orgânica de Património Cultural
propõe o apoio a atribuir ao Coral de São
José - Associação Musical, no âmbito do
Festival "Música no Colégio", para
deliberação do órgão competente.

Título

ASSUNTO Nº189/21 - UOPC - Relatório Final da comissão de avaliação | Regulamento
do Apoio às Atividades Culturais 2021

Período

Ordem

Descrição

A Unidade Orgânica de Património Cultural
submete o Relatório Final da comissão de
avaliação, no âmbito do Regulamento do
Apoio às Atividades Culturais, dos apoios a
atribuir em 2021, após o termo do
procedimento da Audiência Prévia, para
deliberação do órgão competente.

Título

ASSUNTO 188/21 - Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo - STARTUP PDL -
TABELA DE PREÇOS

Período

Ordem

Descrição

Tendo sido consensualizada, pelo
Executivo, a alteração do artigo 6.º das
Normas Funcionamento e Utilização da
StartUp Pdl - passando o prazo de
permanência máxima das entidades
incubadas para três anos - surge a
necessidade de atualizar em conformidade
a Tabela de Preços constante no Anexo II
daquelas Normas supramencionadas. Assim
sendo é agora proposta pelo Gabinete de
Apoio ao Empreendedorismo a adição dos
valores referentes ao 3º ano de incubação.



Título

ASSUNTO Nº190/21 - UOPC - Projeto de Regulamento do Programa de Apoio à Criação
Artística

Período

Ordem

Descrição

A Unidade Orgânica de Património Cultural
propõe, para deliberação do órgão
competente, o Projeto de Regulamento do
Programa de Apoio à Criação Artística.
Findo o prazo para participação
procedimental do Projeto do Regulamento
do Programa de Apoio à Criação Artística,
não foram apresentados contributos nem se
registou a constituição de interessados.
Deste modo, foi elaborado o Projeto de
Regulamento, o qual deverá ser submetido
a aprovação da Câmara Municipal e
posterior aprovação da Assembleia
Municipal, nos termos e para os efeitos do
disposta na al. g) do n.º 1 do artigo 25.º e na
al. k) do n.º 1 do artigo 33.º ambos da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro que aprovou o
Regime Jurídico das Autarquias Locais.



Título

ASSUNTO N.º 183/21 - PROGRAMA DE APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARTICULARES
DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 2021

Período

Ordem

Descrição

São conferidas às autarquias locais
atribuições específicas no âmbito da Ação
Social, em cooperação com instituições de
solidariedade social. No âmbito do
Programa de Apoio às Instituições
Particulares de Solidariedade Social, os
apoios a atribuir destinam-se a munir as
instituições de cariz social de meios para
prosseguir os seus objetivos, criando
condições para o seu normal funcionamento
e promovendo o conceito de participação e
gestão eficaz e transparente, bem como o
fortalecimento e estabilidade funcional
destas organizações. Candidataram-se, em
2021, ao Programa de Apoio às Instituições
Particulares de Solidariedade Social, 43
instituições. No que concerne às 27 IPSS
que concluíram a instrução processual, nos
termos do artigo 121º do Código do
Procedimento Administrativo, na redação
conferida pelo Decreto-Lei n.º4/2015 de 7 de
janeiro, e no âmbito do direito de audiência
prévia, após comunicação aos interessados
da deliberação, decorreu período de 10 dias
úteis, conforme o artigo 122º do mesmo
Diploma, para pronunciação. Tendo em
conta que as restantes 16 IPSS não
concluíram a candidatura e mediante o
cenário de emergência social, decorrente do
COVID 19, conforme despacho do Sr.
Vereador com o pelouro da Ação Social,
considerando o Oficio-Circular DRSSS
Sai/2021/403 de 26/03/2021, propõe-se em
reunião de Câmara o não indeferimento,
possibilitando a prorrogação do prazo de
apresentação da documentação obrigatória
em falta, até 31 de agosto do corrente ano.
Assim, considerando o Regulamento
Municipal do Programa de Apoio às
Instituições Particulares de Solidariedade
Social, publicado no Diário da República, 2.ª
série N.º 149 de 5 de agosto de 2014,
submete-se ao órgão executivo camarário,
para deliberação, nos termos da alínea o) do
n.º1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, da comparticipação financeira
a 27 IPSS, para o ano de 2021, no valor de
146.000,00 euros (cento e quarenta e seis
mil euros), e a proposta de não
indeferimento e prorrogação de prazo para
as restantes 16 IPSS.



Título

ASSUNTO Nº 192/21 - SORH - SUPLEMENTO REMUNERATÓRIO DE PENOSIDADE E
INSALUBRIDADE

Período

Ordem

Descrição

Pela Subunidade Orgânica de Recursos
Humanos é presente proposta de atribuição
de Suplemento de Penosidade e
Insalubridade, nos termos do disposto no
artigo 24.º da Lei do Orçamento de Estado
de 2021.

Título

ASSUNTO N.º 193/21 - Resolução fundamentada relativa ao concurso público para a
concessão de uso privativo dos espaços de restauração e bebidas, situados no Jardim
António Borges, Praia das Milícias e Avenida do Mar, em Ponta Delgada

Período

Ordem

Descrição

É apresentada para aprovação a resolução
fundamentada à providencia cautelar
subscrita por BAIA DOS ANJOS LDA, no
âmbito do processo em assunto, e referente
ao espaço municipal situado na Avenida do
Mar.

Título

ASSUNTO Nº 191/21 Concurso Público para a Concessão de Uso Privativo dos Espaços
Municipais do Jardim António Borges, da Praia das Milícias e da Avenida do Mar –
Esclarecimentos, retificação e alteração das peças procedimentais

Período

Ordem

Descrição

Pela Subunidade Orgânica de Taxas e
Licenças e no âmbito do procedimento em
assunto, são apresentadas para aprovação
as propostas de retificação das peças
indicadas pelo júri do referido concurso, bem
como prorrogação do prazo fixado para a
entrega de propostas, nos termos da
informação anexada.

Título

ASSUNTO Nº 154/21 -CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE SANTA CASA DA
MISERICÓRDIA DE PONTA DELGADA

Período

Ordem

Descrição

Pela Subunidade Orgânica de Expediente
Geral, é presente o pedido de certidão de
compropriedade, da Santa Casa da
Misericórdia de Ponta Delgada, para efeitos
de deliberação, nos termos da Lei nº
64/2003, de 20 de agosto.



Título

Assunto nº 187/21 - Resumo Diário de Tesouraria

Período

Ordem

Descrição

Pela Subunidade Orgânica de
Contabilidade, foi enviado, para
conhecimento, o resumo diário de tesouraria
do dia 28 do mês corrente, cujo saldo era
de,
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