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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 67/23 - Concurso de Apoio ao Pagamento de Rendas Habitacionais - 2022
(2)

Período

Ordem

Descrição

A Câmara Municipal de Ponta Delgada,
através do Departamento de
Desenvolvimento Social, Educação,
Juventude e Desporto, assume como
objetivo fundamental a política social de
habitação. Nesta sequência procedeu-se ao
início de novo concurso, ainda em 2022,
tendo como regulamento que vigorava o
Regulamento Municipal de Apoio ao
Arrendamento Urbano Habitacional e à
Prestação de Serviços de Habitação
Temporária, publicado através do Aviso n.º
11647/2020, no Diário da República, 2.ª
série, n.º 155, de 11 de agosto de 2020, que
definia as condições de atribuição de apoio
económico municipal ao arrendamento
urbano para fins habitacionais e à prestação
de serviços de habitação temporária.
Conforme o n.º 4 do Artigo 6.º do dito
regulamento, a análise técnica das
candidaturas é da competência da Divisão
de Desenvolvimento Social da Câmara
Municipal de Ponta Delgada. Após
publicação da Lista de Candidatos no Jornal
Açoriano Oriental, no âmbito do programa
em epígrafe, nos termos do Artigo 121.º 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 definido, conforme o Artigo 12.º do
mesmo Diploma. Decorrido o período de
audiência prévia, nos termos do CPA,
registou-se uma audiência escrita no prazo
definido, para inclusão de majoração,
existindo espaço para o seu deferimento.
Face ao exposto, submete-se o presente
assunto para efeitos de aprovação da
Câmara Municipal dos apoios propostos, no
âmbito da política social do município, na
sequência do processo concursal, cfr. n.º 7
do artigo 6.º do Regulamento Municipal de
Apoio ao Arrendamento Urbano
Habitacional e à Prestação de Serviços de
Habitação Temporária, aplicável ex vi artigo
17.º do Novo Regulamento de Apoio ao
Arrendamento para Fins Habitacionais,
publicado através do Aviso n.º 2637/2023,
no Diário da República, 2.ª série, n.º 27, de
07 de fevereiro de 2023.

Título

Assunto n.º 64/23 - Consolidação de Mobilidade Interna na Carreira e Categoria e Entre
Serviços

Período

Ordem

Descrição

CONSOLIDAÇÃO DE MOBILIDADE
INTERNA NA CARREIRA E CATEGORIA E
ENTRE SERVIÇOS



Título

Encerramento da Caixa "Q-17 Loja do Municípe"

Período

Ordem

Descrição

Em virtude do fim de funções na unidade
orgânica de gestão administrativa e do
atendimento, da colaboradora Sandra Tejo,
a ocorrer a 17 de Fevereiro de 2023, solicito
o encerramento da caixa Q-17 Loja do
Munícipe e devolução do valor da mesma
(80 euros) à tesouraria. Assim, e nos termos
da alínea b) do ponto 2.9.2 e do ponto 2.9.3,
do DL n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, não
revogado pelo artigo 17.º, n.º1, alínea b), do
Sistema de Normalização Contabilística,
nomeadamente no que se refere à abertura
da caixa constituída de acordo com a
autorização dada em RC de 30/07/2019,
conforme artigo 101.º da Norma de Controlo
Interno, deverá o assunto ser presente a RC
para deliberação.

Título

Assunto n.º 68/23 - Delimitação de Unidade de Execução-Estrada Regional, nº 1-Pópulo,
Freguesia de Livramento

Período

Ordem

Descrição

Pela subunidade Orgânica de Obras
Particulares é submetido a reunião de
Câmara a delimitação de uma Unidade de
Execução a levar a cabo uma operação de
loteamento num terreno com 87.600m2. Nos
termos do art.º 91.º do Regime Jurídico dos
Instrumentos de Gestão Territorial dos
Açores, Decreto Legislativo Regional n.º
35/2012/A, de 16 de agosto, concluída a
elaboração da Unidade de Execução, a
Câmara municipal procede à abertura de um
período de discussão pública, através de
aviso a publicar em Jornal Oficial e a
divulgar na comunicação social e no sítio
eletrónico do município, propondo-se um
prazo para a discussão pública de 30 dias
seguidos, que começam a contar 5 dias
após a publicação do aviso no Jornal Oficial,
referente ao processo I-PREV 2315/21, em
nome de Pópulo- Projectos Imobiliários, Lda

Título

Assunto n.º 66/23 - 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 março, cujo saldo era € ().
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