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EDITAL 
 

José Carlos Pimentel Mendes, Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores, torna público, para os 

devidos e legais efeitos, que nos termos do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, esta Câmara Municipal 

em sua reunião ordinária de 20 de Fevereiro de 2014, tomou as seguintes deliberações:  

 

- Câmara Municipal De Elvas – Moção em Defesa dos Doentes Oncológicos, para análise; 

Deliberação: A Câmara depois de analisar deliberou aprovar a moção e dar conhecimento aos órgãos de 

soberania e às demais entidades nela mencionadas, assim como à comunicação social. 

Deliberação tomada por unanimidade. 

 

- Casa do Povo de Ponta Delgada das Flores – Pedido de Apoio – Dança de Carnaval da Casa do Povo de 

Ponta Delgada, para análise; 

Deliberação: A Câmara depois de analisar e considerando que se devem manter as tradições do Concelho e da 

Ilha, dentro das disponibilidades, deliberou apoiar o pedido com a atribuição de um subsídio no valor de 

700,00 Euros. 

Deliberação tomada por unanimidade. 

 

- Proposta de Atribuição de Remuneração Complementar aos Trabalhadores da Autarquia, para 

aprovação; 

Deliberação: A Câmara depois de analisar a Proposta que aqui se dá por integralmente transcrita e fica 

arquivada em anexo à presente ata deliberou aprová-la. 

Mais deliberou submete-la à Assembleia Municipal para que aprove de acordo com o artigo 10.º do Decreto 

Legislativo Regional n.º 8/2002/A de 10 de Abril, que estabelece que beneficiam da remuneração 

complementar os trabalhadores que exercem funções públicas na Administração Pública Regional e Local da 

RAA. 

Deliberação tomada por unanimidade. 

 

- Proposta de parecer prévio favorável para a celebração de contrato de aquisição de serviços, para a 

assessoria no âmbito de acompanhamento e monitorização da aplicação no Município de Santa Cruz das 

Flores do Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP), do 

Código dos Contratos Públicos, da Legislação Laboral, da Contabilidade de Custos e da auditoria 

externa das contas do Município tendo em conta a sua certificação legal; 

Deliberação: A Câmara depois de analisar a Proposta de parecer prévio que aqui se dá por integralmente 

escrita e fica arquivada em anexo à presente ata, para a celebração de contrato de aquisição de serviços, para a  
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assessoria no âmbito do acompanhamento e monitorização da aplicação no Município de Santa Cruz das Flores 

do Sistema Integrado da Avaliação do Desempenho na Administração Pública, do Código dos Contratos 

Públicos, da Legislação Laboral, da Contabilidade de Custos e da auditoria externa das contas do Município 

tendo em conta a sua certificação legal, deliberou aprová-la. 

Deliberação tomada por unanimidade. 

 

- Consulta Pública do Regulamento do Programa de Incentivo à Natalidade, para conhecimento; 

Deliberação: Considerando que o presente Regulamento esteve a discussão pública pelo período de 30 dias e 

não havendo qualquer reclamação, vai ser submetido à aprovação da Assembleia Municipal nos termos da 

alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. 

Deliberação tomada por unanimidade. 

 

- 1.ª Alteração ao Orçamento do ano 2014, para análise e aprovação; 

Deliberação: A Câmara depois de analisar deliberou aprovar a 1.ª Alteração ao Orçamento do ano 2014 que 

aqui se dá por integralmente transcrita e fica arquivada em anexo à presente ata. 

Deliberação tomada por unanimidade. 

 

 - Victor Manuel da Silva Mateus – Pedido de Licenciamento para remodelação/ ampliação de moradia 

unifamiliar, para análise; 

Deliberação: A Câmara depois de analisar e com base na Informação n.º 007/JL/2014 do Gabinete Técnico 

deliberou aprovar o pedido. 

Mais deliberou informar o requerente de que à entrada do processo de licenciamento corresponde uma taxa no 

valor de 111,84 Euros, de acordo com o art.º 8 da Tabela de Taxas Municipais de Urbanismo, do Regulamento 

e Tabela de Taxas e Licenças do Município de Santa Cruz das Flores. 

Deliberação tomada por unanimidade. 

 

 

- Para conhecimento geral se publica este Edital e outros aos quais será dada a devida publicidade.  

 

Paços de Concelho de Santa Cruz das Flores, 24 de Fevereiro de 2014. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

José Carlos Pimentel Mendes 


