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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 n.º 29/23 - Início do Procedimento e Participação Procedimental – Regulamento
do Cartão Jovem Municipal

Período

Ordem

Descrição

O Departamento de Desenvolvimento
Social, Educação, Juventude e Desporto
pretende iniciar procedimento de para
criação do Regulamento “Cartão Jovem
Municipal”. O regulamento tem por objeto
instituir e regular a organização e
funcionamento do Programa “Cartão Jovem
Municipal”. Os interessados poderão
constituir-se como tal, apresentando os seus
contributos para o regulamento, mediante
comunicação escrita dirigida a Câmara
Municipal de Ponta Delgada, Praça do
Município, 9500-523, ou através do correio
eletrónico geral@mpdelgada.pt com o
assunto “Participação Procedimental
Regulamento “Cartão Jovem Municipal"”, no
prazo de 30 dias úteis contados da data da
publicação do edital. Assim, nos termos e
para os efeitos do artigo 98.º do CPA,
solicita-se autorização para submissão do
assunto a Reunião de Câmara para
determinação da abertura do procedimento.



Título

Assunto n.º 30/23 - Início do Procedimento e Participação Procedimental - Regulamento
da Rede Municipal de Centros de Apoio ao Idoso

Período

Ordem

Descrição

O Departamento de Desenvolvimento
Social, Educação, Juventude e Desporto
pretende iniciar procedimento de para
criação do Regulamento da “Rede Municipal
de Centros de Apoio ao Idoso”. O
regulamento tem por objeto instituir e regular
a organização e funcionamento do
Programa “Rede Municipal de Centros de
Apoio ao Idoso”. Os interessados poderão
constituir-se como tal, apresentando os seus
contributos para o regulamento, mediante
comunicação escrita dirigida a Câmara
Municipal de Ponta Delgada, Praça do
Município, 9500-523, ou através do correio
eletrónico geral@mpdelgada.pt com o
assunto “Participação Procedimental -
Regulamento “Rede Municipal de Centros
de Apoio ao Idoso””, no prazo de 30 dias
úteis contados da data da publicação do
edital. Assim, nos termos e para os efeitos
do artigo 98.º do CPA, solicita-se
autorização para submissão do assunto a
Reunião de Câmara para determinação da
abertura do procedimento.

Título

Assunto n.º 37/23 - Projeto do Regulamento do Programa Municipal de Apoio à
Natalidade

Período

Ordem

Descrição

Na sua reunião ordinária de 16 de outubro
de 2022, foi deliberado dar início início do
procedimento e participação procedimental
do Regulamento do Programa Municipal de
Apoio à Natalidade, nos termos do artigo
98.º do Código do Procedimento
Administrativo. Para o efeito, foi elaborada
publicação no sítio institucional do Município
de Ponta Delgada na Internet, para recolha
de contributos, pelo período de 30 dias. Não
tendo sido registada a constituição de
quaisquer interessados no procedimento no
prazo legalmente concedido para o efeito, à
luz do disposto nos artigos 100.º e 101.º do
Código do Procedimento Administrativo,
foram dispensadas quer a audiência de
interessados constituídos no procedimento –
porque inexistentes – quer a consulta
pública do projeto de regulamento. Deste
modo, remete-se o Projeto do Regulamento
do Programa Municipal de Apoio à
Natalidade para aprovação da Câmara
Municipal e envio à Assembleia Municipal
para aprovação final do Regulamento e
posterior publicação no Diário da República,
nos termos e para os efeitos previstos na al.
k) do n.º 1 do artigo 33.º e na al. g) do n.º 1
do artigo 25.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, que aprovou o Regime
Jurídico das Autarquias Locais, bem como
no artigo 139.º do CPA.



Título

Assunto n.º 38/23 - Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes Carenciados do Ensino
Superior - 2022/2023

Período

Ordem

Descrição

A Câmara Municipal de Ponta Delgada,
através do Departamento de
Desenvolvimento Social, Educação,
Juventude e Desporto, assume como
objetivo fundamental da política educativa
das autarquias locais, no âmbito das suas
competências, o direito a uma justa e efetiva
igualdade de oportunidades no acesso ao
ensino. O Regulamento para Atribuição de
Bolsas de Estudo a Estudantes Carenciados
do Ensino Superior estabelece as normas
de atribuição de bolsas de estudo, por parte
da Câmara Municipal de Ponta Delgada, a
estudantes, economicamente carenciados
que ingressem ou frequentem
estabelecimentos de ensino superior
público, particular ou cooperativo
devidamente homologados, cujo agregado
familiar tenha residência no concelho de
Ponta Delgada. Assim, no âmbito do
Programa de Atribuição de Bolsas a
Estudantes Carenciados do Ensino
Superior, na Tabela em anexo, encontramos
toda a informação referente à análise das
candidaturas conforme ATA 1, de 15 de
dezembro de 2022, da Comissão de Análise
das Candidaturas para Atribuição de Bolsas
de Estudo. Após publicação da Lista de
Candidatos, a 30 de dezembro, no âmbito
do programa em epígrafe, nos termos do
Artigo 121º do Código do Procedimento
Administrativo, na redação conferida pelo
Decreto Lei nº 4/2015 de 7 de janeiro, os
candidatos poderiam pronunciar-se, por
escrito, no prazo de 10 dias úteis, conforme
o Artigo 12º do mesmo Diploma. Decorrido o
período de audiência prévia, nos termos do
CPA, não tendo se registaram audiências
escritas no prazo definido, a lista tornou-se
definitiva. Face ao exposto, nos termos e
para os efeitos do disposto na al. hh) do n.º
1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, submete-se a aprovação da
Câmara Municipal a proposta de atribuição
de bolsas de estudo a estudantes
carenciados do ensino superior, referente ao
ano letivo de 2022/2023, no valor global de
45.748,28 €.

Título

Assunto n.º 19/23 - Pedido de Isenção de IMT - Sociedade Agropecuária Irmãos Arruda,
Lda.

Período

Ordem

Descrição

Pela Subunidade de Expediente Geral é
presente o requerimento do munícipe
Sociedade Agropecuária Irmãos Arruda
Lda., solicitando a isenção de IMT, nos
termos da lei nº 111/2015, de 27 de agosto.



Título

Assunto n.º 21/23 - Pedido de Isenção de IMT - João Pedro Tavares Carreiro

Período

Ordem

Descrição

Pela Subunidade de Expediente Geral é
presente o requerimento do munícipe João
Pedro Tavares Carreiro, solicitando a
isenção de IMT, nos termos da Lei nº
111/2015, de 27 de agosto.

Título

Assunto n.º 35/23 - Minuta Contrato-Programa Coliseu Micaelense, E.M.,S.A. - Ano de
2023

Período

Ordem

Descrição

Pela Subunidade Orgânica de Expediente
Geral é presente a Minuta do Contrato-
Programa a celebrar entre o Município e o
Coliseu Micaelense, E.M., S.A., referente ao
ano de 2023. Para efeitos de deliberação da
Câmara Municipal e da Assembleia
Municipal.

Título

Assunto n.º 36/23 - Alteração do Representante do Município na Assembleia Geral do
Coliseu Micaelense

Período

Ordem

Descrição

Pela Subunidade Orgânica de Expediente
Geral é presente proposta, subscrita pelo Sr.
Presidente, para designação da Vereadora
Cristina Sousa Melo de Oliveira Neto
Cordeiro do Canto Tavares como
representante do Município na Assembleia
Geral do Coliseu Micaelense em
substituição do Vereador Sérgio Alberto
Fontes Rezendes. Para efeitos de
deliberação da Câmara Municipal.

Título

Assunto n.º 40/23 - 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal

Período

Ordem

Descrição

1.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL



Título

Assunto n.º 31/23 - SMAS - Mapa do Desempenho Orçamental 2022 e 1.ª Revisão
Orçamental ao Orçamento da receita e da Despesa de 2023 e PPI 2023/2027

Período

Ordem

Descrição

Pelos SMAS foi presente o ofício nº 179 de
23/01/2023, a Demonstração do
Desempenho Orçamental do ano 2022, e a
1.ª Revisão Orçamental ao Orçamento da
Receita e da Despesa de 2023 e PPI
2023/2027, dos Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento de Ponta Delgada,
aprovada pelo Conselho de Administração,
nas suas reuniões realizadas nos dias 5 de
janeiro de 2023 e 19 de janeiro de 2023.
Assim submete-se, o Mapa do desempenho
Orçamental 2022, para aprovação do órgão
executivo, ao abrigo da alínea i) do nº 1 do
artigo nº 33º do Regime Jurídico das
Autarquias Locais, aprovado pela Lei
n.º75/2013, de 12 de setembro (RJAL), e
para apreciação, pela Assembleia Municipal,
nos termos na alínea l) do n.º2 do artigo 25º
do RJAL; Na sequencia da aprovação do
Mapa de desempenho Orçamental de 2022
a Câmara Municipal submeta, nos termos da
alínea c) do nº 1 do artº 33º da Lei nº
75/2013, de 12 de setembro, à aprovação da
Assembleia Municipal a proposta de 1ª
revisão Orçamental ao Orçamento da
Receita e da Despesa para 2023 e ao PPI
2023/2027, de acordo com os disposto na
alínea do nº 1 do artigo 25º da Lei 75/2013,
de 12 de setembro.



Título

Assunto n.º 32/23 - CMPD - Aprovação da Demonstração de Desempenho Orçamental
2022

Período

Ordem

Descrição

Para efeitos do disposto do artigo 81º
(Integração do Saldo de Execução
Orçamental) da Lei n.º 24-D/2022, de 30 de
dezembro, que aprovou o orçamento de
estado para o ano de 2023, remete-se para
aprovação do órgão executivo, ao abrigo da
alínea i) do nº 1 do artigo nº 33º do Regime
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado
pela Lei n.º75/2013, de 12 de setembro
(RJAL), a Demonstração do Desempenho
Orçamental do ano 2022 do Município de
Ponta Delgada, elaborada de acordo com a
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).
Ainda, nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do
artigo 33º do RJAL, solicita-se o envio da
Demonstração do Desempenho Orçamental
de 2022 do Município de Ponta Delgada ao
órgão deliberativo para efeitos do disposto
na alínea l) do n.º2 do artigo 25º do RJAL. A
Demonstração de Desempenho Orçamental
será integrada nos Documentos de
Prestação de Contas e novamente
submetido ao órgão deliberativo, para
apreciação e votação, nos termos da alínea
l) do n.º2 do artigo 25º do do RJAL. 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 do RJAL.



Título

Assunto n.º 39/23 - CMPD - Integração do Saldo de Execução Orçamental - 1ª Alteração
Modificativa ao Orçamento da Receita, da Despesa, do Plano Plurianual de Investimentos
e do Plano de Atividades mais Relevantes 2023-2027

Período

Ordem

Descrição

Para efeitos do disposto do artigo 81º
(Integração do Saldo de Execução
Orçamental) da Lei n.º Lei n.º 24-D/2022, de
30 de dezembro, que aprovou o orçamento
de estado para o ano de 2023, e de acordo
com os pontos 2.9.3.3 e 8.3.1 do Plano
Oficial de Contabilidade das Autarquias
Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, mantidos em
vigor nos termos da alínea b) do n.º 1 do
artigo 17º do Decreto-lei n.º 192/2015, de 11
de setembro,que aprovou o Sistema de
Normalização Contabilística para as
Administrações Públicas (SNC-AP),
submete-se a proposta da 1ª Alteração
Modificativa ao Orçamento da Receita da
Despesa, ao Plano Plurianual de
Investimentos e ao Plano de Atividades Mais
Relevantes 2023-2027 para ser presente à
Assembleia Municipal, nos termos da al. a),
do nº1, do art. 25º da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro. A aprovação da alteração
modificativa ao orçamento para integração
do saldo de execução orçamental está
dependente da aprovação da Demonstração
do Desempenho Orçamental do ano 2022.
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 rubrica orçamental
indicada na presente alteração modificativa
ao orçamento. 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 do Regime Jurídico das Autarquias
Locais.



Título

Assunto n.º 25/23 - Receção Provisória de Obras de Urbanização - Loteamento Rua das
Colmeias, Arrifes - Fábio Silva Arruda

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,
proceder-se à receção provisória das
infraestruturas da Rede Viária (inclui
Arranjos Exteriores), Sinalização,
Construção Civil, Rede de Abastecimento de
Água e Rede de Águas Residuais
Domésticas e Pluviais, Elétricas e de Baixa
Tensão e ITUR, e que, consequentemente,
se liberte o equivalente montante de 55
598,41 euros (cinquenta e cinco mil
quinhentos e noventa e oito euros e
quarenta e um cêntimos). Deverá
permanecer cativo o montante 9 266,40
euros (nove mil duzentos e sessenta e seis
euros e quarenta cêntimos), até à receção
definitiva das infraestruturas mencionadas
no ponto anterior, o que poderá ocorrer 5
(cinco) anos após a receção provisória
daquelas infraestruturas, conforme
preconiza o artigo 87º do DL 555/99, de
16/12 e posteriores alterações, referente ao
processo L-LOTE 206/19, em nome de
Fábio Silva Arruda.

Título

Assunto n.º 26/23 - Prorrogação do Programa REVIVA

Período

Ordem

Descrição

Pela subunidade Orgânica de Obras
Particulares é submetida a reunião de
Câmara a proposta da prorrogação do
Programa REVIVA, por mais 6 meses, por
forma a que o Município não fique sem um
instrumento de incentivo à reabilitação
urbana até à entrada em vigor do novo
regulamento para a reabilitação urbana.
Para deliberação da Câmara e
posteriormente da Assembleia Municipal.



Título

Assunto n.º 27/23 - Receção Definitiva das Infraestruturas - Loteamento Rua 28 de Maio,
Fenais da Luz - Blocoilhas - Construção Civil, Lda.

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,
proceder-se à receção, definitiva das
infraestruturas, e que, consequentemente,
se liberte o remanescente da caução
prestada (através de depósito em
numerário), o montante de 8.516,06 € (oito
mil, quinhentos e dezasseis Euros, seis
Cêntimos) correspondente à infraestruturas
viárias, elétricas, telecomunicações, arranjos
exteriores e redes de águas e esgotos
domésticos, e a quantia de 11.436,74 €
(onze mil, quatrocentos e trinta e seis Euros,
setenta e quatro Cêntimos) destinada a
assegurar a boa e regular execução das
infraestruturas da rede de gás, referente ao
processo L-LOTE 43/2007, em nome de
Blocoilhas - Construção Civil, Lda.

Título

Assunto n.º 24/23 - Compromissos Plurianuais

Período

Ordem

Descrição

A Chefe de Divisão da Divisão de
Contabilidade e Finanças apresenta
informação sobre os compromissos
plurianuais assumidos entre 6 de dezembro
de 2022 e 26 de janeiro de 2023 no âmbito
da Lei dos Compromissos e Pagamentos
em atraso.

Título

Assunto n.º 28/23 – SMAS – Declarações Emitidas ao abrigo do art.º 15.º da Lei n.º
8/2012, de 21 de fevereiro

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 34/23 - Relatório de Execução do Ano 2022 do Plano de Prevenção de
Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

Período

Ordem

Descrição

Pelo Gabinete de Sistemas de Gestão é
presente o Relatório de Execução do Plano
de Prevenção de Riscos de Corrupção e
Infrações Conexas do Município de Ponta
Delgada, referente ao ano de 2022, para
efeitos de conhecimento da Câmara
Municipal e determinação do seu envio para
conhecimento da Assembleia Municipal, do
Tribunal de Contas, da Direção Regional da
Cooperação com o Poder Local e do
Conselho de Prevenção da Corrupção.

Título

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

Período

Ordem

Descrição

Pela Subunidade Orgânica de Contabilidade
foi enviado, para conhecimento, o resumo
diário de tesouraria do dia 7 do mês
fevereiro, cujo saldo era € ().
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