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Convocados

Pedro Nascimento Cabral

Pedro Furtado

Cristina Tavares

Marco Resendes

Sergio Rezendes

André Manuel Pereira de Viveiros

João Miguel Roque Filipe

Daniela Almeida de Medeiros de Sousa Soares

Rui Manuel Botelho de Amaral Melo

Assuntos

Título

Assunto nº 17/23 - Gabinete de Apoio ao Desporto - Medida 5 - espetáculo desportivo -
Challenge Cup - oitavos de final - Clube Kairós

Período

Ordem

Descrição

O Gabinete de Apoio ao Desporto ( GAD ),
propõe um apoio de 2,000€ ao Clube Kairós
para participação nos Oitavos de Final da
Challenge Cup, a realizar em Ponta
Delgada, dia 12 de janeiro, e na Roménia,
dia 18 de janeiro, ao abrigo da MEDIDA 5 -
ESPECTÁCULO DESPORTIVO -
PROGRAMA DE APOIO ÀS ACTIVIDADES
PONTUAIS, conforme estipulado no
Regulamento Municipal de Apoio ao
Desporto e à Actividade Física e Recreativa.

Título

Assunto nº 18/23 - Gabinete de Apoio ao Desporto - pedido de apoio - expedição Açores
à Tunísia - Clube Açoriano de Todo o Terreno e Turismo

Período

Ordem

Descrição

O Gabinete de Apoio ao Desporto ( GAD ),
propõe um valor de 1,000€ ao Clube
Açoriano de Todo o Terreno e Turismo - “
Expedição Açores à Tunísia 2023, a realizar
de 18 a 27 de março, de acordo com a
alínea u) do número 1, do artigo 33º da lei
75/2013 de 12 de Setembro.



Título

Assunto n.º 10/23 - Apoio Financeiro - Inscrições no Programa Eco-Escolas - Associação
Bandeira Azul da Europa (ABAE)

Período

Ordem

Descrição

Pelo Departamento de Gestão Ambiental, foi
apresentada informação para atualização,
do apoio financeiro para pagamento de
inscrições de escolas no Programa Eco-
Escolas da ABAE. Informa-se que o apoio
financeiro da Câmara Municipal de Ponta
Delgada traduz-se no pagamento do valor
de inscrição de 80 euros para cada uma das
escolas que se pretendem candidatar no
ano letivo escolar 2022/2023 no Programa
Eco-Escolas. O valor do apoio financeiro
será no total de 960 euros, isentos de IVA, o
qual corresponde à inscrição de 12 escolas
do Concelho de Ponta Delgada.

Título

Assunto nº 16/23 – Declarações Emitidas ao Abrigo do Artº. 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21
de fevereiro, que Aprovou as Regras Aplicáveis à Assunção de Compromissos e aos
Pagamentos em Atraso das Entidades Públicas

Período

Ordem

Descrição

Para efeitos do disposto no artigo 15.º, da
Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na
redação introduzida pela Lei n.º 22/2015, de
17 de março, envia-se para conhecimento
do órgão executivo e, posteriormente, do
órgão deliberativo: - Declaração dos
compromissos plurianuais existentes a 31
de dezembro de 2022; - Declaração
individualizada de todos os pagamentos e
recebimentos em atraso existentes a 31 de
dezembro de 2022.



Título

Assunto n.º 14/23 – Pedido de Afixação de Publicidade em Abrigos de Transportes
Públicos - Açormédia - Comunicação Multimédia e Edição de Publicações, S.A.

Período

Ordem

Descrição

Pela Subunidade Orgânica de Taxas e
Licenças são presentes requerimentos da
empresa Açormédia - Comunicação
Multimédia e Edição de Publicações, S.A.,
solicitando renovação da autorização para
afixação de publicidade nos abrigos de
transportes públicos, situados em: Largo
Almirante Dunn, freguesia de São Pedro -
(lado poente) Largo Almirante Dunn,
freguesia de São Pedro - (lado nascente)
Rua de São Gonçalo, freguesia de São
Pedro Rua das Laranjeiras, freguesia de
São Pedro -(lado poente) Rua das
Laranjeiras, freguesia de São Pedro - (lado
nascente) Rua da Boa Nova, freguesia de
São Pedro Rua da Pranchinha, freguesia de
São Pedro Rua José do Canto, freguesia de
São Sebastião Caminho da Levada,
freguesia de São Pedro Avenida Antero de
Quental, freguesia de São Pedro - (lado
poente) Avenida Antero de Quental,
freguesia de São Pedro - (lado nascente)
Avenida Príncipe de Mónaco, freguesia de
Santa Clara Avenida Príncipe de Mónaco,
freguesia de Santa Clara - (rotunda) Rua do
Monte, freguesia de Fajã de Baixo De
acordo com o artº 5º n.1 b) xiv) do
Regulamento de Ocupação do Espaço
Público, Publicidade e Atividade de
Comércio a Retalho e Restauração ou
Bebidas não Sedentária, é proibida a
afixação ou inscrição de mensagens
publicitárias em abrigos de transportes
públicos, salvo nos casos de contratos de
concessão de exploração ou deliberação
camarária. Nestes termos, o assunto é
submetido a deliberação de Câmara para
efeitos de autorização.



Título

Assunto nº 15/23 - Afixação de Publicidade em Abrigo de Transportes Públicos - Ilha10 -
Publicidade e Serviços, Lda.

Período

Ordem

Descrição

Pela Subunidade Orgânica de Taxas e
Licenças é presente requerimento da
empresa Ilha10 - Publicidade e Serviços,
Lda, solicitando a renovação da autorização
para afixação de publicidade no abrigo de
transportes públicos, situado na Rua
Morgado Botelho, freguesia de São
Sebastião. De acordo com o artº 5º n.1 b)
xiv) do Regulamento de Ocupação do
Espaço Público, Publicidade e Atividade de
Comércio a Retalho e Restauração ou
Bebidas não Sedentária, é proibida a
afixação ou inscrição de mensagens
publicitárias em abrigos de transportes
públicos, salvo nos casos de contratos de
concessão de exploração ou deliberação
camarária. Nestes termos, o assunto é
submetido a deliberação de Câmara para
efeitos de renovação da autorização.

Título

Assunto n.º 7/23 - Pedido de Isenção do Pagamento de Taxas Urbanísticas

Período

Ordem

Descrição

Pela subunidade Orgânica de Obras
Particulares é submetido a reunião de
Câmara, conforme determina o numero 12,
do artigo 38º do RMUET, o pedido de
isenção do pagamento da taxa
correspondente ao pedido de ocupação de
espaço público com tapume no valor de
749,05€ (setecentos quarenta e nove euros
e cinco cêntimos), apresentando para o
efeito os respetivos Estatutos que lhe
confere o estatuto de pessoa coletiva de
utilidade pública, apresentado pela Casa da
Madeira Nos Açores , referente ao processo
O-OICP 2168/22



Título

Assunto n.º 8/23 - Desafetação do domínio público Municipal para domínio privado de
uma área de 1660m2

Período

Ordem

Descrição

No âmbito do pedido de emissão do alvará
de loteamento em nome de Agritractores,
Ldª, sito na Rua Azores Park, freguesia de
São Roque, verificou-se a desafetação de
1660m2 de área do Domínio Público
Municipal para Domínio Privado, no
sequência do pedido de Unidade de
Execução em nome de Azores Parque-
Sociedade de Desenvolvimento e Gestão de
Parques Empresariais, S.A, aprovado por
deliberação camarária em reunião realizada
a 17 de outubro de 2018. Compete à
Assembleia Municipal, sob proposta da
Câmara Municipal, deliberar sobre
desafetação de bens do domínio público
municipal para domínio privado.

Título

Assunto n.º 9/23 - 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 da caducidade do deferimento do
projeto de licenciamento, tendo sido
promovida audiência prévia, através da
notificação nº 3998/22 de 29-04-2022, e sem
que o requerente tenha procedido à entrega
das retificações solicitadas no seguimento
dos projetos das especialidades, conforme
determina o nº 6 do artigo 20º do Decreto-
Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua
atual redação, referente ao processo XL-
EDIF 22/18, promovido por João Luís de
Viveiros Massa



Título

Assunto n.º 12/23 - Acionamento da Garantia Bancária - Loteamento - Açorsol-
Aparthoteis e Turismo, Lda. - Retificação de valores

Período

Ordem

Descrição

Na reunião camarária de 27 de julho de
2022, foi deliberado proceder ao
acionamento da garantia bancária para
executar obras de urbanização, tendo sido
verificado que os valores cativos não
estavam corretos. Assim sendo, verifica-se
que, após libertação dos montantes
descritos no ponto n.º 1 da informação da
Eng.ª. Ema Marques, permanecerá cativo o
montante de 10 539,61 € (dez mil,
quinhentos e trinta nove Euros, sessenta e
um Cêntimos) afetos às infraestruturas
viárias que confinam com o lote A10 e de 25
017,85 € (vinte e cinco mil e dezassete
Euros, oitenta e cinco Cêntimos) afetos às
infraestruturas da rede de águas e
saneamento (abastecimento de água e
drenagem de águas residuais domésticas e
pluviais).

Título

Assunto n.º 13/23 - Concurso Público - Empreitada do Campo de Futebol de São Roque

Período

Ordem

Descrição

De modo a melhorar as condições
desportivas e de salubridade do Campo de
Futebol de São Roque para os seus
utilizadores, é presente pelo Departamento
de Obras Mobilidade e Equipamentos
Municipais a informação n.º 678/23,
acompanhada dos elementos a patentear a
concurso, correspondente à Empreitada de
Substituição de Relvado Sintético, da
Iluminação, da Rede de Abastecimento de
Água, Drenagem e Rega, dos Bancos de
Suplentes e Vedação do Campo de Futebol
de São Roque. Assim, propõe-se ao órgão
competente, nos termos da referida
informação, no uso das competências que
lhe são atribuídas pela alínea b) do n.º 1 do
artigo 18.º por aplicação às empreitadas
referidas no artigo 4.º ambos do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de junho, diploma quase
todo revogado pelo CCP, mas que mantém
em vigor designadamente o artigo 18.º, nos
termos do artigo 14.º das disposições finais
do diploma: - A decisão de contratar com
recurso a procedimento por concurso
público para a execução da empreitada,
atendendo ao disposto na alínea b) do n.º 1
do artigo 14.º, e em conformidade com a
alínea b) do artigo 19.º, ambos do Regime
Jurídico dos Contratos Públicos na Região
Autónoma dos Açores, doravante
RJCPRAA, aprovado pelo Decreto
Legislativo Regional n.º 27/2015/A, de 29 de
dezembro, conjugado com o CCP na sua
versão em vigor, na data da aplicação da
norma; - Determinar o procedimento de
concurso público com publicação no Jornal
Oficial da Região Autónoma dos Açores, nos
termos do n.º 1 do artigo 27.º do RJCPRAA,
para formação do contrato da Empreitada de



Substituição de Relvado Sintético, da
Iluminação, da Rede de Abastecimento de
Água, Drenagem e Rega, dos Bancos de
Suplentes e Vedação do Campo de Futebol
de São Roque; - A definição do preço base
no valor proposto de 975.000,00€
(novecentos e setenta e cinco mil euros); - A
autorização da despesa no valor de
1.014.000,00€ (um milhão e catorze mil
euros), IVA incluído à taxa legal de 4%, a
satisfazer por conta do projeto 2022 / I / 41,
Cl. Ec.. 07010302, cujos encargos terão
efeitos financeiros no corrente ano; - A
designação do júri do procedimento,
conforme disposto no n.º 1 do artigo 67.º do
CCP, constituído por: 1. Arqt.ª Clara Neto,
como presidente; 2. Eng.ª Paula Silva, como
vogal efetivo, que deverá substituir o
presidente nas suas faltas e impedimentos;
3. Eng.ª Marta Melo, como vogal efetivo; 4.
Dr.ª Rita Caetano, como vogal suplente; 5.
Dr.ª Vânia Duarte, como vogal suplente. -
Delegar, ao abrigo do disposto no n.º 2 do
artigo 69.º do CCP, no Júri do procedimento,
para além das competências legalmente
previstas nos termos do n.º 1 do referido
artigo, os esclarecimentos das peças do
procedimento, nos termos do artigo 50.º do
CCP, salvo quando estes impliquem a
retificação das peças ou a decisão sobre
erros e omissões, e a decisão sobre a
prorrogação de prazo fixado para a
apresentação da proposta nos termos dos
artigos 64.º e 133.º do CCP; - A decisão de
não divisão em lotes, nos termos do ponto
14 da informação n.º 678/23; - A adoção do
critério de adjudicação da proposta
economicamente mais vantajosa,
determinado pela modalidade de monofator,
considerando-se o preço, como o único
aspeto da execução do contrato a celebrar
submetido à concorrência; - A aprovação
das peças do procedimento, conforme
disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 40.º
do CCP: Anúncio; Programa do Concurso,
que inclui 6 anexos; e Caderno de
Encargos, que inclui Cláusulas Jurídicas,
Medidas de Minimização Ambiental, Política
do Sistema de Gestão da Qualidade e
Ambiente, Plano de Consignação e Projeto
de Execução.

Título

Assunto n.º 6/23 - Resumo Diário de Tesouraria

Período

Ordem

Descrição

Pela Subunidade Orgânica de
Contabilidade, foi enviado, para
conhecimento, o resumo diário de tesouraria
do dia 24 do mês corrente, cujo saldo era €
().
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