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II SÉRIE
NÚMERO 113
Vice-Presidência do Governo, 
Emprego e Competitividade 
Empresarial

Direção Regional de Apoio ao 
Investimento e à Competitividade

Extrato de Despacho n.º 323/2018 de 14 de 
junho de 2018

Apoios financeiros.

Extrato de Despacho n.º 324/2018 de 14 de 
junho de 2018

Apoios financeiros.

Direção Regional do Emprego e 
Qualificação Profissional

Despacho n.º 950/2018 de 14 de junho de 
2018

Apoio financeiro - Marina Vieira de Mendonça - 
CPE.

Despacho n.º 951/2018 de 14 de junho de 
2018

Apoio financeiro - Rodrigo António Dias Ferreira 
- CPE.

Despacho n.º 952/2018 de 14 de junho de 
2018

Apoio financeiro - Sandra Paula de Sousa 
Silveira Freitas - CPE.

Despacho n.º 953/2018 de 14 de junho de 
2018

Cessam os efeitos do despacho de 11 de 
dezembro de 2017, e da sua publicitação sob o 
n.º 27/2018, de 5 de janeiro.

Despacho n.º 954/2018 de 14 de junho de 
2018

Cessam os efeitos do despacho de 12 de 
setembro de 2017, e da sua publicitação sob o 
n.º 2076/2017 de 21 de setembro
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Despacho n.º 955/2018 de 14 de junho de 2018

Cessam os efeitos do despacho de 27 de abril de 2017, e da sua publicitação sob o n.º 948/2017, de 11 de maio.

Secretaria Regional da Solidariedade Social

Portaria n.º 914/2018 de 14 de junho de 2018

Apoio financeiro - Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha do Faial.

Portaria n.º 915/2018 de 14 de junho de 2018

Apoio financeiro - Centro de Terapia Familiar e Intervenção Sistémica.

Portaria n.º 916/2018 de 14 de junho de 2018

Apoio financeiro - Centro Social e Paroquial Nª Srª da Oliveira.

Portaria n.º 917/2018 de 14 de junho de 2018

Apoio financeiro - CRESAÇOR - Cooperativa Regional de Economia Solidária, CRL.

Extrato de Portaria n.º 30/2018 de 14 de junho de 2018

Apoio financeiro.

Extrato de Portaria n.º 31/2018 de 14 de junho de 2018

Apoio financeiro.

Extrato de Portaria n.º 32/2018 de 14 de junho de 2018

Apoio financeiro.

Direção Regional da Habitação

Extrato de Despacho n.º 325/2018 de 14 de junho de 2018

Apoio financeiro - Reforma de Despacho.

Extrato de Despacho n.º 326/2018 de 14 de junho de 2018

Apoio financeiro - Reforma de Despacho.

Extrato de Despacho n.º 327/2018 de 14 de junho de 2018

Apoio financeiro - Reforma de Despacho.

Extrato de Despacho n.º 328/2018 de 14 de junho de 2018

Apoios financeiros à Habitação Degradada.

Instituto da Segurança Social dos Açores, I.P.R.A.

Despacho n.º 956/2018 de 14 de junho de 2018

Cancelamento do registo do Centro Social e Paroquial da Terra Chã como Instituição Particular de Solidariedade 
Social.

Secretaria Regional da Educação e Cultura

Direção Regional do Desporto

Despacho n.º 957/2018 de 14 de junho de 2018
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Delegação de Poderes.

Secretaria Regional da Saúde

Despacho n.º 958/2018 de 14 de junho de 2018

Internato Médico - Época Normal 2018.

Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Direção Regional da Energia

Despacho n.º 959/2018 de 14 de junho de 2018

Apoios financeiros – Concessão de incentivos no âmbito do sistema de incentivos à produção de energia a partir de 
fontes renováveis (ProEnergia).

Secretaria Regional da Agricultura e Florestas

IROA, SA - Instituto Regional de Ordenamento Agrário

Despacho n.º 960/2018 de 14 de junho de 2018

A confirmação da exceção, para a realização de obra com finalidade exclusivamente agrícola, construção de 
complexo agropecuário, no prédio rústico incluído na Reserva Agrícola Regional, sito ao Caminho do Batizado
/Grota das Lajes, freguesia da Covoada, concelho de Ponta Delgada, com os artigos matriciais rústicos n.os 37, 38 
e 39, da Secção 006.

Município de Lagoa

Aviso n.º 35/2018 de 14 de junho de 2018

ALTERAÇÃO DA REVISÃO DO PDM – PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LAGOA – AÇORES.

Município do Corvo

Contrato-Programa n.º 142/2018 de 14 de junho de 2018

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo.

SDEA-Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, EPER

Anúncio n.º 118/2018 de 14 de junho de 2018

Concurso público - Reabilitação dos Fogos de Habitação do Bairro Beira Mar - Lote 3, Praia da Vitória.
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Direção Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade

Extrato de Despacho n.º 323/2018 de 14 de junho de 2018

Nos termos da Portaria n.º 26/2017, de 20 de fevereiro, por despacho do Vice-Presidente do Governo 
Regional, foram atribuídos os apoios financeiros indicados no quadro abaixo (ver anexo 1).

 

Os referidos apoios financeiros serão processados pelo Capítulo 50, Programa 1 – Empresas, 
Emprego e Eficiência Administrativa, Projeto 1.1 – Competitividade Empresarial, Ação 1.1.1 – Sistema 
de Incentivos à Competitividade Empresarial.

11 de junho de 2018. - O Diretor Regional, Ricardo Maciel Sousa Medeiros.



Anexo 1 

Data do 
Despacho NIF Beneficiário 

Valor 
(euros) 

05.06.2018 513 910 123 Orgulho Mágico, Lda. 594,43 
05.06.2018 200 579 584 Ana Maria Godinho Espínola Dias 3.420,51 
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Direção Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade

Extrato de Despacho n.º 324/2018 de 14 de junho de 2018

Nos termos do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2014/A, de 9 de junho, alterado pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 1/2016/A, de 8 de janeiro, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 9/2016/A, de 18 
de maio e pelo Decreto Legislativo Regional n.º 1/2018/A, de 3 de janeiro e do n.º 1 do artigo 10.º do 
Decreto Regulamentar Regional n.º 1/2016/A, de 27 de janeiro, alterado pelo Decreto Regulamentar 
Regional n.º 1/2018/A, de 8 de janeiro, por despacho do Vice-Presidente do Governo Regional, foram 
atribuídos os apoios financeiros indicados no quadro abaixo (ver anexo 1).

 

Os referidos apoios financeiros serão processados pelo Capítulo 50, Programa 1 – Empresas, 
Emprego e Eficiência Administrativa, Projeto 1.1 – Competitividade Empresarial, Ação 1.1.1 – Sistema 
de Incentivos à Competitividade Empresarial.

11 de junho de 2018. - O Diretor Regional, Ricardo Maciel Sousa Medeiros.



Anexo 1 

Data do 
Despacho NIF Beneficiário 

Valor 
(euros) 

05.06.2018 510 608 345 Evaristo Figueiredo Unipessoal, Lda. 21.578,74 
05.06.2018 512  106 428 Cooperativa Ocidental, CRL 20.316,08 
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Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional

Despacho n.º 950/2018 de 14 de junho de 2018

Nos termos da alínea  do n.º 1, do artigo 6.º, da Resolução do Conselho do Governo n.º 15/2013, a),
de 19 de fevereiro, alterada e republicada pela Resolução do Conselho do Governo n.º 129/2017, de 6 
de dezembro, determino atribuir a Marina Vieira de Mendonça, com o contribuinte n.º 178595560, 
beneficiário da segurança social n.º 11333787222, residente em Termo da Igreja de Santa Barbara, 
concelho de Vila do Porto, um prémio não reembolsável no montante de € 3.000 (três mil euros), pela 
criação do próprio emprego do beneficiário, como Empresário Em Nome Individual, na atividade principal 
de “Olaria de Barro”, CAE Rev. 3 - 23411.

Nos termos do artigo 12.º, da Resolução do Conselho do Governo n.º 15/2013, de 19 de fevereiro, 
alterada e republicada pela Resolução do Conselho do Governo n.º 129/2017, 6 de dezembro, o apoio a 
título de prémio é assegurado pelo orçamento do Fundo Regional de Emprego.

4 de junho de 2018. - A Diretora Regional do Emprego e Qualificação Profissional, Paula Catarina 
Castelo Borges Andrade.
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Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional

Despacho n.º 951/2018 de 14 de junho de 2018

Nos termos da alínea , do n.º 1, do artigo 6.º, da Resolução do Conselho do Governo n.º 15/2013, a)
de 19 de fevereiro, alterada e republicada pela Resolução do Conselho do Governo n.º 129/2017, de 6 
de dezembro, determino atribuir a Rodrigo António Dias Ferreira, com o contribuinte n.º 216932505, 
beneficiário da segurança social n.º 10296243250, residente em Canada de Santa Barbara, s/n, 
concelho de Ponta Delgada, um prémio não reembolsável no montante de € 3.000 (três mil euros), pela 
criação do próprio emprego do beneficiário, como Empresário Em Nome Individual, na atividade principal 
de “Aluguer de Bens Recreativos e Desportivos”, CAE Rev. 3 - 77210.

Nos termos do artigo 12.º, da Resolução do Conselho do Governo n.º 15/2013, de 19 de fevereiro, 
alterada e republicada pela Resolução do Conselho do Governo n.º 129/2017, 6 de dezembro, o apoio a 
título de prémio é assegurado pelo orçamento do Fundo Regional de Emprego.

4 de junho de 2018. - A Diretora Regional do Emprego e Qualificação Profissional, Paula Catarina 
Castelo Borges Andrade.



II SÉRIE Nº 113 QUINTA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2018

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES   GABINETE DE EDIÇÃO DO JORNAL OFICIAL   HTTP://JO.AZORES.GOV.PT   GEJO@AZORES.GOV.PT

Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional

Despacho n.º 952/2018 de 14 de junho de 2018

Nos termos da alínea , do n.º 1, do artigo 6.º, da Resolução do Conselho do Governo n.º 15/2013, a)
de 19 de fevereiro, alterada e republicada pela Resolução do Conselho do Governo n.º 129/2017, de 6 
de dezembro, determino atribuir a Sandra Paula de Sousa Silveira Freitas, com o contribuinte n.º 
203322339, beneficiário da segurança social n.º 11230373491, residente em Rua Ministro Ávila, n.º 14, 
concelho de Horta, um prémio não reembolsável no montante de € 3.000 (três mil euros), pela criação 
do próprio emprego do beneficiário, como Empresário Em Nome Individual, na atividade principal de 
“Comércio a Retalho de Outros Produtos Novos, Em Estabelecimentos Especializados, N.E.”, CAE Rev. 
3 - 47784.

Nos termos do artigo 12.º, da Resolução do Conselho do Governo n.º 15/2013, de 19 de fevereiro, 
alterada e republicada pela Resolução do Conselho do Governo n.º 129/2017, 6 de dezembro, o apoio a 
título de prémio é assegurado pelo orçamento do Fundo Regional de Emprego.

4 de junho de 2018. - A Diretora Regional do Emprego e Qualificação Profissional, Paula Catarina 
Castelo Borges Andrade.
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Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional

Despacho n.º 953/2018 de 14 de junho de 2018

Cessam, por incumprimento, nos termos da alínea  do n.º 1, do artigo 11.º do Regulamento anexo à b),
Resolução do Conselho do Governo n.º 154/2015, de 11 de novembro, alterado e republicado pela 
Resolução do Conselho do Governo n.º 127/2017, de 6 de dezembro, os efeitos do despacho de 11 de 
dezembro de 2017, e da sua publicitação sob o n.º 27/2018, de 5 de janeiro, no Jornal Oficial, N.º 4, II 
Série, que atribuiu o apoio à Escola de Condução Campos, Unipessoal, Lda., Número de Identificação 
Fiscal 514 253 401, no montante de € 5.400,00 ( cinco mil e quatrocentos euros), pela criação de novo 
posto de trabalho no âmbito do Programa de Integração de Ativos – INTEGRA JOVEM, a partir da data 
em que se verificou a cessação do contrato de trabalho por iniciativa do trabalhador (processo n.º 
26827).

4 de junho de 2018. – A Diretora Regional do Emprego e Qualificação Profissional, Paula Catarina 
.  Castelo Borges Andrade
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Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional

Despacho n.º 954/2018 de 14 de junho de 2018

Cessam, por incumprimento, nos termos do artigo 11.º do Regulamento anexo à Resolução do 
Conselho do Governo n.º 154/2015, de 11 de novembro, alterado e republicado pela Resolução do 
Conselho do Governo n.º 127/2017, de 6 de dezembro, os efeitos do despacho de 12 de setembro de 
2017, e da sua publicitação sob o n.º 2076/2017 de 21 de setembro, no Jornal Oficial, N.º 178, II Série, 
que atribuiu o apoio a AGROMAÇANITA - Produtos para Agricultura e Pecuária, Lda., Número de 
Identificação Fiscal 512 043 450, no montante de € 4.620,00 (quatro mil e seiscentos e vinte 
euros),  pela criação de novo posto de trabalho no âmbito do Programa de Integração de Ativos – 
INTEGRA, ficando a entidade empregadora obrigada, nos termos da alínea  do n.º 2 do referido h)
disposto, à restituição da totalidade do apoio financeiro recebido, por impedimento de acompanhamento 
e fiscalização das obrigações previstas (processo n.º 11730).

11 de maio de 2018. – A Diretora Regional do Emprego e Qualificação Profissional, Paula Catarina 
.  Castelo Borges Andrade
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Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional

Despacho n.º 955/2018 de 14 de junho de 2018

Cessam, por incumprimento, nos termos da alínea , do n.º 1, do artigo 11.º do Regulamento anexo à b)
Resolução do Conselho do Governo n.º 154/2015, de 11 de novembro, alterado e republicado pela 
Resolução do Conselho do Governo n.º 127/2017, de 6 de dezembro, os efeitos do despacho de 27 de 
abril de 2017, e da sua publicitação sob o n.º 948/2017, de 11 de maio, no Jornal Oficial, N.º 86, II Série, 
que atribuiu o apoio à Porto Pim Bay - Atividades Turísticas, Lda., Número de Identificação Fiscal 
513 421 530, no montante de € 5.400,00 ( cinco mil e quatrocentos euros), pela criação de novo posto 
de trabalho no âmbito do Programa de Integração de Ativos – INTEGRA JOVEM, a partir da data em 
que se verificou a cessação do contrato de trabalho por iniciativa do trabalhador (processo n.º 10965).

11 de maio de 2018. – A Diretora Regional do Emprego e Qualificação Profissional, Paula Catarina 
.  Castelo Borges Andrade
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Secretaria Regional da Solidariedade Social

Portaria n.º 914/2018 de 14 de junho de 2018

Por Portaria n.º 19- IO/2018 da Secretaria Regional da Solidariedade Social, de 30 de maio de 2018, 
foi atribuída a verba de 2.000,00€ à Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha do Faial, 
destinado a comparticipar as despesas referentes à edição e publicação de um livro infantil – “O Bennu 
– A Ave do Sol”, a ser processado pelo dotação do Capítulo 50 – Despesas do Plano, programa 09 – 
Solidariedade Social, projeto 09.05 - Igualdade de Oportunidades, Inclusão Social e Combate à Pobreza, 
Ação 9.5.5 - Projetos de intervenção social vocacionados para a promoção da inclusão de pessoas com 
deficiência e incapacidade e rubrica 04.07.01 O).

30 de maio de 2018. - A Secretária Regional da Solidariedade Social, Andreia Martins Cardoso da 
Costa.
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Secretaria Regional da Solidariedade Social

Portaria n.º 915/2018 de 14 de junho de 2018

Por Portaria n.º 25 - IO/2018 da Secretaria Regional da Solidariedade Social, de 04 de junho de 2018, 
foi atribuída a verba de ao Centro de Terapia Familiar e Intervenção Sistémica destinada 37.782,70€ 
às  despesas referentes ao Projeto de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e Abuso Sexual de 
Crianças e Jovens, a ser processado pelo dotação do capítulo 50 - Despesas do Plano, Programa 09 - 
Solidariedade Social, projeto 09.5 – Igualdade de Oportunidades, Inclusão Social e Combate à Pobreza, 
Ação 9.5.3 –Projetos de intervenção social vocacionados para a promoção da inclusão de crianças e 
jovens a e rubrica 04.07.01 O).

4 de junho de 2018. - A Secretária Regional da Solidariedade Social, Andreia Martins Cardoso da 
Costa.
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Secretaria Regional da Solidariedade Social

Portaria n.º 916/2018 de 14 de junho de 2018

Por Portaria n.º 23 - IO/2018 da Secretaria Regional da Solidariedade Social, de 4 de junho de 2018, 
foi atribuída a verba de 2.903,59€  ao Centro Social e Paroquial Nª Sr.ª da Oliveira, destinada à 
comparticipação das despesas inerentes ao funcionamento da Equipa Multidisciplinar de Apoio 
Integrado à Mulher em Situação de Risco,  a ser processado pelo dotação do Capítulo 50 – Despesas 
do Plano, Programa 09 - Solidariedade Social, projeto 09.5 – Igualdade de Oportunidades, Ação 9.5.7- 
Criação de estruturas multidisciplinares com intervenção técnica especializada

4 de junho de 2018. - A Secretária Regional da Solidariedade Social, Andreia Martins Cardoso da 
Costa.
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Secretaria Regional da Solidariedade Social

Portaria n.º 917/2018 de 14 de junho de 2018

Por Portaria n.º 22 - IO/2018 da Secretaria Regional da Solidariedade Social, de 30 de maio de 2018, 
foi atribuída a verba de 42.615,33€ à CRESAÇOR, Cooperativa Regional de Economia Solidária, CRL 
destinado a comparticipar as despesas inerentes à implementação do Projeto “Quinta do Norte”, a ser 
processado pelo dotação do Capítulo 50 – Despesas do Plano, programa 09 – Solidariedade Social, 
projeto 09.05 - Igualdade de Oportunidades, Inclusão Social e Combate à Pobreza, 9.5.1 - Projetos de 
intervenção social de caráter inovador e experimental e rubrica 04.07.01 O).

30 de maio de 2018. - A Secretária Regional da Solidariedade Social, Andreia Martins Cardoso da 
Costa.
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Secretaria Regional da Solidariedade Social

Extrato de Portaria n.º 30/2018 de 14 de junho de 2018

A Secretária Regional da Solidariedade Social atribui ao:

 

INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL DOS AÇORES, IPRA

 

Em portaria de 11 de junho de 2018

A quantia de 169,18€ (cento e sessenta e nove euros e dezoito cêntimos), destinada à 
comparticipação para a segurança social referente à contribuição da entidade promotora no âmbito do 
Programa “Berço de Emprego” do mês de junho de 2018, a ser processada pelo Capítulo 01, Divisão 01, 
Código 04.06.00.

11 de junho de 2018 - A Chefe de Gabinete, Fabíola Alexandra Borges de Melo.
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Secretaria Regional da Solidariedade Social

Extrato de Portaria n.º 31/2018 de 14 de junho de 2018

A Secretária Regional da Solidariedade Social atribui a:

 

PATRÍCIA ISABEL DUARTE AMARAL

 

Em portaria de 11 de junho de 2018

A quantia de 100,17€ (cem euros e dezassete cêntimos), destinada à comparticipação no subsídio de 
refeição no âmbito do Programa “Estagiar L”, relativo ao mês de junho de 2018, a ser processada pelo 
Capítulo 01, Divisão 01, Código 04.08.02.

11 de junho de 2018. - A Chefe de Gabinete, Fabíola Alexandra Borges de Melo.
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Secretaria Regional da Solidariedade Social

Extrato de Portaria n.º 32/2018 de 14 de junho de 2018

A Secretária Regional da Solidariedade Social atribui a:

 

DIANA MARIA MONIZ PEREIRA

 

Em portaria de 11 de junho de 2018

A quantia de 812,49€ (oitocentos e doze euros e quarenta e nove cêntimos), destinada à 
compensação pecuniária no âmbito do Programa Berço de Emprego, relativa ao mês de junho de 2018, 
a ser processada pelo Capítulo 01, Divisão 01, Código 04.08.02.

11 de junho de 2018. - A Chefe de Gabinete, Fabíola Alexandra Borges de Melo.
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Direção Regional da Habitação

Extrato de Despacho n.º 325/2018 de 14 de junho de 2018

Por despacho da secretária regional da Solidariedade Social, de 11 de maio de 2018, é autorizada a 
 do despacho de 18 de março de 2016, publicado no Jornal Oficial II Série, n.º 77, de 20 de abril reforma

de 2016 -  Extrato de Despacho n.º 176/2016, de 20 de abril de 2016, ao beneficiário Duarte Manuel do 
, contribuinte fiscal n.º 106762516, passando o subsídio a ser de  (sete mil, Rego Coelho € 7.882,79

oitocentos e oitenta e dois euros e setenta e nove cêntimos), a concretizar nos termos do artigo 51.º do 
Decreto Regulamentar Regional n.º 1/2003/A, de 6 de fevereiro.

11 de junho de 2018. - O Diretor Regional da Habitação, Orlando Baptista Oliveira Goulart.



II SÉRIE Nº 113 QUINTA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2018

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES   GABINETE DE EDIÇÃO DO JORNAL OFICIAL   HTTP://JO.AZORES.GOV.PT   GEJO@AZORES.GOV.PT

Direção Regional da Habitação

Extrato de Despacho n.º 326/2018 de 14 de junho de 2018

Por despacho da secretária regional da Solidariedade Social, de 11 de maio de 2018, é autorizada a 
 do despacho de 26 de agosto de 2016, publicado no Jornal Oficial II Série, n.º 173, de 8 de reforma

setembro de 2016 (Extrato de Despacho n.º 399/2016, de 8 de setembro de 2016), à beneficiária Maria 
, contribuinte fiscal n.º 198954662, passando o subsídio a ser de da Graça Carvalho Pereira Raposo € 

 (vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e três euros e quinze cêntimos), a concretizar nos 25.453,15
termos do artigo 51.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 1/2003/A, de 6 de fevereiro.

1 de junho de 2018. - O Diretor Regional da Habitação, Orlando Baptista Oliveira Goulart.
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Direção Regional da Habitação

Extrato de Despacho n.º 327/2018 de 14 de junho de 2018

Por despacho da secretária regional da Solidariedade Social, de 11 de maio de 2018, é autorizada a 
 do despacho de 1 de junho de 2016, publicado no Jornal Oficial II Série, n.º 173, de 8 de reforma

setembro de 2016 (Extrato de Despacho n.º 394/2016, de 8 de setembro de 2016), à beneficiária Iria de 
ontribuinte fiscal n.º 209590149, passando o subsídio a Lurdes Torres Baganha Caetano de Paiva, c

ser de  (dezanove mil, novecentos e trinta e nove euros e trinta e oito cêntimos), a € 19.939,38
concretizar nos termos do artigo 51.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 1/2003/A, de 6 de fevereiro.

11 de junho de 2018. - O Diretor Regional da Habitação, Orlando Baptista Oliveira Goulart.
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Direção Regional da Habitação

Extrato de Despacho n.º 328/2018 de 14 de junho de 2018

Por despachos da secretária regional da Solidariedade Social, de 11 de maio de 2018, são atribuídas, 
as seguintes comparticipações financeiras, a fundo perdido, ao abrigo do Decreto Legislativo Regional n.
º 6/2002/A, de 11 de março, a concretizar nos termos do artigo 51.º do Decreto Regulamentar Regional 
n.º 1/2003/A, de 6 de fevereiro:

- Albertina de Medeiros, contribuinte fiscal n.º 177862920, no montante de € 10.013,60 (dez mil, treze 
euros e sessenta cêntimos);

- Américo Izidoro Vicente Arruda, contribuinte fiscal n.º 156878542, no montante de € 15.890,38 
(quinze mil, oitocentos e noventa euros e trinta e oito cêntimos);

- Ana Jesus Leite Rodrigues, contribuinte fiscal n.º 205912281, no montante de € 6.591,98 (seis mil, 
quinhentos e noventa e um euros e noventa e oito cêntimos);

- Ana Maria Correia Bulhões, contribuinte fiscal n.º 183492625, no montante de € 8.575,41 (oito mil, 
quinhentos e setenta e cinco euros e quarenta e um cêntimos);

- Ana Maria Paiva Costa, contribuinte fiscal n.º 120986876, no montante de € 12.303,73 (doze mil, 
trezentos e três euros e setenta e três cêntimos);

- Ana Paula Aveiro Feitor Ponte, contribuinte fiscal n.º 224043048, no montante de € 12.611,06 (doze 
mil, seiscentos e onze euros e seis cêntimos);

- Andrea Lucila Medeiros Rita Amaral, contribuinte fiscal n.º 218245360, no montante de € 3.448,96 
(três mil, quatrocentos e quarenta e oito euros e noventa e seis cêntimos);

- Ângelo Manuel de Andrade Furtado, contribuinte fiscal n.º 161123074, no montante de € 12.439,996 
(doze mil, quatrocentos e trinta e nove euros e noventa e nove cêntimos);

- Armanda Maria Borges Teves, contribuinte fiscal n.º 214685691, no montante de € 7.573,18 (sete 
mil, quinhentos e setenta e três euros e dezoito cêntimos);

- Bruno Alexandre do Couto Alves, contribuinte fiscal n.º 218268408, no montante de € 8.137,50 (oito 
mil, cento e trinta e sete euros e cinquenta cêntimos);

- Carlos Alberto Marnoto Vieira, contribuinte fiscal n.º 217322409, no montante de € 15.258,47 (quinze 
mil, duzentos e cinquenta e oito euros e quarenta e sete cêntimos);
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- Carlos Alberto Rebelo Aguiar, contribuinte fiscal n.º 210671254, no montante de € 4.428,30 (quatro 
mil, quatrocentos e3 vinte e oito euros e trinta cêntimos);

- Cláudio Manuel Tavares Martins, contribuinte fiscal n.º 224501631, no montante de € 9.435,72 (nove 
mil, quatrocentos e trinta e cinco euros e setenta e dois cêntimos);

- Daniel Pacheco de Melo, contribuinte fiscal n.º 110171063, no montante de € 8.370,77 (oito mil, 
trezentos e setenta euros e setenta e sete cêntimos);

- Daniel Sousa Medeiros, contribuinte fiscal n.º 187890447, no montante de € 12.142,46 (doze mil, 
cento e quarenta e dois euros e quarenta e seis cêntimos);

- Donária Carreiro Pacheco Gonçalves, contribuinte fiscal n.º 120906619, no montante de € 13.620,87 
(treze mil, seiscentos e vinte euros e oitenta e sete cêntimos);

- Eduarda Maria Mota da Costa Saraiva, contribuinte fiscal n.º 192281232, no montante de € 
14.113,80 (catorze mil, cento e treze euros e oitenta cêntimos);

- Eduardo Jorge Furtado Santos, contribuinte fiscal n.º 191938998, no montante de € 13.041,37 (treze 
mil, quarenta e um euros e trinta e sete cêntimos);

- Flauzina Maria Pacheco Medeiros Amaral, contribuinte fiscal n.º 182664627, no montante de € 
4.499,38 (quatro mil, quatrocentos e noventa e nove euros e trinta e oito cêntimos);

- Gilberto Teves Avelar, contribuinte fiscal n.º 201770911, no montante de € 9.945,76 (nove mil, 
novecentos e quarenta e cinco euros e setenta e seis cêntimos);

- Humberta Mariana Pacheco, contribuinte fiscal n.º 112685412, no montante de € 4.876,07 (quatro 
mil, oitocentos e setenta e seis euros e sete cêntimos);

- Ilda Serôdeo Furtado, contribuinte fiscal n.º 204300215, no montante de € 11.473,22 (onze mil, 
quatrocentos e setenta e três euros e vinte e dois cêntimos);

- João Vítor Sousa Pacheco, contribuinte fiscal n.º 251130029, no montante de € 6.116,56 (seis mil, 
cento e dezasseis euros e cinquenta e seis cêntimos);

- José Carlos Vicente Cordeiro, contribuinte fiscal n.º 143419650, no montante de € 6.773,21 (seis mil, 
setecentos e setenta e três euros e vinte e um cêntimos);

- José Francisco Soares Cabral, contribuinte fiscal n.º 171655818, no montante de € 9.946,16 (nove 
mil, novecentos e quarenta e seis euros e dezasseis cêntimos);
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- José Guilherme Pacheco Tavares, contribuinte fiscal n.º 133768864, no montante de € 8.094,12 (oito 
mil, noventa e quatro euros e doze cêntimos);

- José Manuel de Sousa Melo, contribuinte fiscal n.º 201611813, no montante de € 7.019,67 (sete mil, 
dezanove euros e sessenta e sete cêntimos);

- Lázaro Manuel Arruda Martins, contribuinte fiscal n.º 170861848, no montante de € 12.083,22 (doze 
mil, oitenta e três euros e vinte e dois cêntimos);

- Letícia da Conceição Paiva Raposo, contribuinte fiscal n.º 232998345, no montante de € 2.338,56 
(dois mil, trezentos e trinta e oito euros e cinquenta e seis cêntimos);

- Luís Alberto Ferreira Rainha, contribuinte fiscal n.º 193711451, no montante de € 7.765,74 (sete mil, 
setecentos e sessenta e cinco euros e setenta e quatro cêntimos);

- Luís Amaral Machado, contribuinte fiscal n.º 114104891, no montante de € 6.596,99 (seis mil, 
quinhentos e noventa e seis euros e noventa e nove cêntimos);

- Luzia da Conceição de Almeida Tavares Paiva, contribuinte fiscal n.º 198313217, no montante de € 
13.835,22 (treze mil, oitocentos e trinta e cinco euros e vinte e dois cêntimos);

- Manuel Correia Luís, contribuinte fiscal n.º 237913593, no montante de € 6.161,39 (seis mil, cento e 
sessenta e um euros e trinta e nove cêntimos);

- Márcia da Conceição Tavares de Oliveira Cabral, contribuinte fiscal n.º 237503174, no montante de € 
9.025,46 (nove mil, vinte e cinco euros e quarenta e seis cêntimos);

- Marciana de Fátima Pavão Pedro Amaral, contribuinte fiscal n.º 244457930, no montante de € 
16.332,54 (dezasseis mil, trezentos e trinta e dois euros e cinquenta e quatro cêntimos);

- Maria do Carmo da Ponte Bento de Sousa, contribuinte fiscal n.º 222747790, no montante de € 
10.287,85 (dez mil, duzentos e oitenta e sete euros e oitenta e cinco cêntimos);

- Maria de Fátima Serodio da Silva, contribuinte fiscal n.º 175412626, no montante de € 5.766,43 
(cinco mil, setecentos e sessenta e seis euros e quarenta e três cêntimos);

- Maria Goretti Pimentel, contribuinte fiscal n.º 188359745, no montante de € 8.446,76 (oito mil, 
quatrocentos e quarenta e seis euros e setenta e seis cêntimos);

- Maria Inês Melo Aguiar, contribuinte fiscal n.º 180680943, no montante de € 10.081,86 (dez mil, 
oitenta e um euros e oitenta e seis cêntimos);
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- Maria Isabel Ferreira Gonçalves, contribuinte fiscal n.º 158816358, no montante de € 13.936,02 
(treze mil, novecentos e trinta e seis euros e dois cêntimos);

- Maria Joana de Oliveira Trindade Carreiro, contribuinte fiscal n.º 153033231, no montante de € 
8.153,04 (oito mil, cento e cinquenta e três euros e quatro cêntimos);

- Maria de Lourdes de Sousa, contribuinte fiscal n.º 198622481, no montante de € 10.257,76 (dez mil, 
duzentos e cinquenta e sete euros e setenta e seis cêntimos);

- Maria Natália de Medeiros Cabral Fernandes, contribuinte fiscal n.º 178147010, no montante de € 
11.331,22 (onze mil, trezentos e trinta e um euros e vinte e dois cêntimos);

- Mário Sebastião Penacho Vieira, contribuinte fiscal n.º 213352893, no montante de € 6.592,37 (seis 
mil, quinhentos e noventa e dois euros e trinta e sete cêntimos);

- Norberto de Sousa Frias, contribuinte fiscal n.º 151332754, no montante de € 10.349,58 (dez mil, 
trezentos e quarenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos);

- Normanda Cabral Costa Teixeira, contribuinte fiscal n.º 175235651, no montante de € 21.497,23 
(vinte e um mil, quatrocentos e noventa e sete euros e vinte e três cêntimos);

- Nuno Filipe da Ponte Pereira, contribuinte fiscal n.º 224098853, no montante de € 11.666,21 (onze 
mil, seiscentos e sessenta e seis euros e vinte e um cêntimos);

- Paulo Rui Duarte Faria, contribuinte fiscal n.º 195399226, no montante de € 7.811,93 (sete mil, 
oitocentos e onze euros e noventa e três cêntimos);

- Pedro Miguel Viveiros Garcia, contribuinte fiscal n.º 226557030, no montante de € 10.081,68 (dez 
mil, oitenta e um euros e sessenta e oito cêntimos);

- Roberto Jorge Medeiros Costa, contribuinte fiscal n.º 196508053, no montante de € 12.952,99 (doze 
mil, novecentos e cinquenta e dois euros e noventa e nove cêntimos);

- Rui Filipe Medeiros Rita, contribuinte fiscal n.º 218270216, no montante de € 13.346,38 (treze mil, 
trezentos e quarenta e seis euros e trinta e oito cêntimos);

- Rui José Duarte de Sousa, contribuinte fiscal n.º 217295754, no montante de € 12.937,32 (doze mil, 
novecentos e trinta e sete euros e trinta e dois cêntimos);

- Sónia da Graça Raposo da Costa, contribuinte fiscal n.º 222422742, no montante de € 8.465,99 (oito 
mil, quatrocentos e sessenta e cinco euros e noventa e nove cêntimos);
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- Tiago João Cabral Soares, contribuinte fiscal n.º 224234013, no montante de € 18.871,98 (dezoito 
mil, oitocentos e setenta e um euros e noventa e oito cêntimos);

- Tibério Moniz Raposo, contribuinte fiscal n.º 121703975, no montante de € 5.542,60 (cinco mil, 
quinhentos e quarenta e dois euros e sessenta cêntimos);

- Urânia Moniz Medeiros, contribuinte fiscal n.º 190053216, no montante de € 6.795,39 (seis mil, 
setecentos e noventa e cinco euros e trinta e nove cêntimos);

- Verónica Luísa Pacheco Leandro, contribuinte fiscal n.º 214216853, no montante de € 19.110,81 
(dezanove mil, cento e dez euros e oitenta e um cêntimos).

11 de junho de 2018. - O Diretor Regional da Habitação, Orlando Baptista Oliveira Goulart.
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Instituto da Segurança Social dos Açores, I.P.R.A.

Despacho n.º 956/2018 de 14 de junho de 2018

Por despacho da Vice-Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social dos Açores, 
IPRA, de 8 de junho de 2018

 

Declaração (extrato)

 

Declara-se, em conformidade com o disposto no Estatuto das Instituições Particulares de 
Solidariedade Social, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de fevereiro, na redação do Decreto-
Lei n.º 172-A/2014, de 14 de novembro, adaptado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 26/84/A, de 28 
de agosto à Região Autónoma dos Açores, e no Regulamento do Registo das Instituições Particulares 
de Solidariedade Social e Instituições Equiparadas, aprovado pela Portaria n.º 25/2014, de 21 de abril, 
que se procedeu ao cancelamento do registo do Centro Social e Paroquial da Terra Chã como 
Instituição Particular de Solidariedade Social, por despacho da Diretora Regional da Solidariedade 
Social, datado de 8 de junho de 2018.

O registo foi lavrado pelo averbamento n.º 1, à inscrição n.º 50, a fls.64 do livro das Fundações e 
Centros Paroquiais, datado de 12 de junho de 2018.

12 de junho de 2018. – A Vice-Presidente do Conselho Diretivo, Margarida Mendes.
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Direção Regional do Desporto

Despacho n.º 957/2018 de 14 de junho de 2018

Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, na 
sua atual redação, em conjugação com o disposto nos artigos 44.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, delego no Dr. Rui Manuel Botelho de Amaral Melo, Diretor do Serviço de 
Desporto de São Miguel, Direção Regional do Desporto, Secretaria Regional da Educação e Cultura, 
portador do cartão de cidadão com o número de identificação civil 9916241, válido até 21.02.2020 e 
titular do número de identificação fiscal 188360417, com domicílio profissional no Complexo Desportivo 
das Laranjeiras, sito à Rua Dr. José Maria Caetano Matos, s/n, poderes para, no âmbito da 
EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE UMA SONDAGEM DE PESQUISA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA E 

:EVENTUAL TRANSFORMAÇÃO EM CAPTAÇÃO DEFINITIVA SITA AO ESTÁDIO DE SÃO MIGUEL

a) Subscrever o auto de consignação de obra, bem como o auto de medição ou retificação de 
medição dos trabalhos executados;

b) Convocar e levar a efeito quaisquer vistorias, no âmbito da execução do contrato de empreitada, e 
lavrar e assinar os respetivos autos, designadamente de receção ou de não receção, provisória ou 
definitiva, parcial ou total, assinalando a situação da execução dos trabalhos e todas as deficiências 
detetadas;

c) Convocar ou participar em reuniões de obra que não envolvam qualquer alteração ou modificação 
ao contrato de empreitada e assinar, em conjunto com o diretor de fiscalização, a respetiva ata;

d) Assinar quaisquer documentos necessários à boa e integral execução do contrato, desde que não 
respeitem a competências que por Lei devam ser apenas assumidas pela entidade adjudicante.

1 de junho de 2018. - O Diretor Regional, António da Silva Gomes.
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Secretaria Regional da Saúde

Despacho n.º 958/2018 de 14 de junho de 2018

O Serviço Regional de Saúde apresenta, ao nível das especialidades hospitalares e de medicina geral 
e familiar e saúde pública, carências, agravadas pela nossa dispersão geográfica e realidade insular, 
pelo que, neste contexto, importa viabilizar a manutenção do vínculo dos internos que, tendo obtido o 
grau de assistente na época normal de 2018, possam ser colocados em serviços e estabelecimentos 
carenciados desses mesmos profissionais.

 

Com este propósito e tendo presente a conclusão do internato médico por parte de, 
aproximadamente, vinte e seis médicos que adquiriram ou irão adquirir o grau de especialista, em 
diversas especialidades, importa viabilizar a manutenção dos respetivos contratos com vista à sua 
contratação com a maior celeridade possível, permitindo, assim a respetiva colocação nos serviços 
integrados no Serviço Regional de Saúde onde se denotem as maiores carências das especialidades 
em causa.

 

Assim, por força do disposto no n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 45/2009, de 13 de fevereiro, ao 
remeter para o regime previsto para as vagas preferenciais, constante dos n.ºs 5 e 13 do artigo 12.º-A 
do Decreto-Lei n.º 203/2004, de 18 de agosto, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2009, de 4 de 
agosto, tendo em vista a celebração dos contratos de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, para as unidades de saúde de ilha, bem como a celebração de contratos de trabalho por 
tempo indeterminado, nos termos do Código do Trabalho, para os Hospitais E.P.E.R, e dos n.ºs 6 e 7 do 
artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 13/2018, de 26 de fevereiro, para as demais vagas, considera-se que 
existe carência de médicos nas seguintes especialidades e estabelecimentos, constantes do mapa 
anexo ao presente despacho, que dele faz parte integrante, prorrogando-se os respetivos contratos de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto celebrados para frequência do internato médico, 
nos termos dos respetivos regimes.

7 de junho de 2018. - O Secretário Regional da Saúde, Rui Duarte Gonçalves Luís.

 



 

 

 

Mapa Anexo 

 

Hospital do Divino Espírito Santo E.P.E.R 

Com efeitos reportados a 2018 

Anestesiologia 1 

Ginecologia/obstetrícia 1 

Hematologia 1 

Medicina Interna 2 

Neurocirurgia 1 

Pediatria 2 

Pedopsiquiatria 1 

Radiologia 1 

Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira E.P.E.R 

Com efeitos reportados a 2018 

Endocrinologia 1 

Medicina Interna 1 

Oncologia Médica  1 

Ortopedia 1 

Psiquiatria 1 

Hospital da Horta E.P.E.R 

Com efeitos reportados a 2018 

Anestesiologia 1 

Cirurgia Geral 1 

Unidade de Saúde da Ilha de S. Miguel 

Com efeitos reportados a 2018 

Medicina Geral e Familiar  4 

Saúde Pública 1 

Unidade de Saúde da Ilha Terceira 

Com efeitos reportados a 2018 

Medicina Geral e Familiar  2 

Unidade de Saúde da Ilha de S. Maria 

Com efeitos reportados a 2018 

Medicina Geral e Familiar  1 

Unidade de Saúde da Ilha do Pico 

Com efeitos reportados a 2018 

Medicina Geral e Familiar  1 
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Direção Regional da Energia

Despacho n.º 959/2018 de 14 de junho de 2018

Ao abrigo do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2010/A, de 23 de fevereiro, na redação dada pelo 
Decreto Legislativo Regional n.º 27/2012/A, de 22 de junho, que estabelece o Sistema de incentivos à 
produção de energia a partir de fontes renováveis (PROENERGIA), e no uso de competência delegada 
por despacho de 16 de dezembro de 2016, da Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo, 
publicado no Jornal Oficial n.º 240, II série, de 16 de dezembro de 2016, sob o n.º 2897/2016, decido:

1 – Aprovar a concessão do incentivo constante no quadro anexo ao presente despacho, do qual faz 
parte integrante.

2 – O pagamento do incentivo referido no número anterior processar-se-á nos termos e nas condições 
previstas no Decreto Legislativo Regional n.º 5/2010/A, de 23 de fevereiro, alterado pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 27/2012/A, de 22 de junho.

3 – Os encargos resultantes da concessão do incentivo referidos no n.º 1 serão suportados pelas 
verbas inscritas no Orçamento da Região Autónoma dos Açores, Capítulo 50 – Plano, Programa 11 – 
Ambiente e Energia, Projeto 05 – Eficiência Energética, ação B – Eficiência Mais, CE 08.01.02 – 
Privadas.

12 de junho de 2018. - A Diretora Regional da Energia, Andreia Melo Carreiro.



 
 
 
 

Anexo 

Nº Processo Promotor 
 

NIF Concelho Ilha 
Investimento 

Total 
Despesas 
Elegíveis 

Subs.  
não 

Reembolsável 

PROENERGIA/201
2/2529 

Quinta de São Carlos 
Empreendimentos 

Turísticos Lda 

 
512041148 

 

Angra do 
Heroísmo 

Terceira 3.718,00 3.150,85 787,71 
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IROA, SA - Instituto Regional de Ordenamento Agrário

Despacho n.º 960/2018 de 14 de junho de 2018

Considerando a pretensão do requerente João Luís de Viveiros Massa, contribuinte fiscal n.º 
176358250, residente na freguesia dos Arrifes, concelho de Ponta Delgada, de proceder à construção 
de complexo agropecuário, composto por estábulo, armazém, parque de alimentação, sala de ordenha, 
silo de trincheira e anexos, com área total prevista de 1800 m2, no prédio sito ao Caminho do Batizado
/Grota das Lajes, freguesia da Covoada, concelho de Ponta Delgada, com os artigos matriciais rústicos 
n.os 37, 38 e 39, da Secção 006, com a área de 31540 m2.

Considerando que o requerente tem uma exploração agropecuária com área de 38 ha e efetivo 
pecuário de 110 animais;

Considerando o disposto nos artigos 8º e 9º do Decreto Legislativo Regional n.º 32/2008/A, de 28 de 
julho, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 33/2012/A, de 16 de julho, que atribui 
à IROA, S.A. a competência de confirmar as exceções previstas pelo mesmo diploma legal.

Assim, ao abrigo do disposto da alínea  do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 32a)
/2008/A, de 28 de julho, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 33/2012/A, de 16 
de julho, a IROA, S.A. determina:

A confirmação da exceção, para a realização de obra com finalidade exclusivamente agrícola, 
construção de complexo agropecuário, no prédio rústico incluído na Reserva Agrícola Regional, sito ao 
Caminho do Batizado/Grota das Lajes, freguesia da Covoada, concelho de Ponta Delgada, com os 
artigos matriciais rústicos n.os 37, 38 e 39, da Secção 006.

24 de maio de 2018. - O Presidente do Conselho de Administração, Ricardo José Moniz da Silva.
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Município de Lagoa

Aviso n.º 35/2018 de 14 de junho de 2018

ALTERAÇÃO DA REVISÃO DO PDM – PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LAGOA – AÇORES

Cristina de Fátima Silva Calisto, Presidente da Câmara Municipal de Lagoa-Açores:

Torna público, a deliberação da Câmara Municipal datada do dia 9 de fevereiro do corrente ano, 
referente à aprovação da alteração da Revisão do Plano Diretor Municipal de Lagoa – Açores, cujo teor 
abaixo se transcreve:

“A Revisão do Plano Diretor Municipal de Lagoa – Açores, atualmente em vigor, foi aprovada em 
sessão da Assembleia Municipal de 7 de setembro de 2011, nos termos do n.º 1 do artigo 79.º do 
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na redação que o diploma tinha àquela data, e ainda de 
acordo com adaptação à Região Autónoma dos Açores, conferida pelo Decreto Legislativo Regional n.º 
14/2000-A, de 23 de maio, na redação que este diploma regional tinha também àquela data.

A Revisão do Plano Diretor Municipal de Lagoa – Açores foi publicada no Diário da República, 2.ª 
Série, n.º 184, de 23 de setembro de 2011.

Todavia, seis anos de execução do Plano Diretor Municipal de Lagoa – Açores, somada à publicação 
da Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos de Ordenamento do Território e do Urbanismo, 
aprovada pela Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, à publicação do Decreto – Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, 
que a desenvolve, ao aprovar o Regime de Desenvolvimento da Lei de Bases da Política Pública de 
Solos de Ordenamento do Território e do Urbanismo, e a coexistência daqueles diplomas com o Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial aplicável nos Açores, aprovado pelo Decreto Legislativo 
Regional n.º 35/2012/A, de 16 de agosto, conferem à situação atual um contexto que torna premente, na 
Revisão do Plano Diretor Municipal de Lagoa – Açores em vigor, a verificação da existência de um erro 
no regime de uso do solo urbano, na sua classificação e qualificação.

Se atentarmos no disposto nos artigos 87.º a 89.º do Decreto Legislativo Regional n.º 35/2012/A, de 
16 de agosto, verificamos que, na Revisão do Plano Diretor Municipal de Lagoa – Açores, atualmente 
em vigor, as categorias operativas do solo urbano referidas no n.º 5 do artigo 89.º daquele diploma, ou 
seja, as categorias de solos urbanos e urbanizáveis, verificaremos que existiu, na planta de 
ordenamento e regras regulamentares que a disciplinam, um erro de classificação do solo dentro dos 
solos urbanizáveis, uma vez que há solos que claramente se referem ao preenchimento da malha 
urbana, devendo por isso ser qualificados como urbanizados, ou como solo urbano, já na visão do atual 
Decreto – Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.

Nestes termos, para obviar esta situação e proceder à respetiva correção, impõe-se que seja 
realizada uma alteração à Revisão do Plano Diretor Municipal de Lagoa – Açores, nos termos do n.º 1 e 
da aliena a) do n.º 2 do artigo 123.º, bem como da alínea c) do n.º 2 do artigo 125.º do Decreto 
Legislativo Regional n.º 35/2012/A, de 16 de agosto.

Considerando os fundamentos antes referidos e nos termos do n.º 1 do artigo 90.º do Decreto 
Legislativo Regional n.º 35/2012/A, de 16 de agosto, a Câmara Municipal delibera aprovar a 
determinação de proceder à alteração da Revisão do Plano Diretor Municipal de Lagoa – Açores, 
publicada no Diário da República, 2.ª Série, n.º 184, de 23 de setembro de 2011, visando corrigir os 
erros existentes nas categorias operativas do solo urbano nele existentes e nos casos em que se 
verifica, claramente, que existe preenchimento da malha urbana.

Mais delibera que, procedimentalmente se dê execução ao disposto no n.º 1 do artigo 90.º do Decreto 
Legislativo Regional n.º 35/2012/A, de 16 de agosto, bem como às demais disposições legais que à 
situação se imponham.
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A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade:

1.º Aprovar a determinação de proceder à alteração da Revisão do Plano Diretor Municipal de Lagoa – 
Açores, publicada no Diário da República, 2.ª Série, n.º 184, de 23 de setembro de 2011, visando corrigir 
os erros existentes nas categorias operativas do solo urbano nele existentes e nos casos em que se 
verifica, claramente, que existe preenchimento da malha urbana;

2.º Procedimentalmente se dê execução ao disposto no n.º 1 do artigo 90.º do Decreto Legislativo 
Regional n.º 35/2012/A, de 16 de agosto, bem como às demais disposições legais que à situação se 
imponham;

3.º Encarregar os respetivos serviços de darem o devido andamento”.

12 de junho de 2018. - A Presidente da Câmara Municipal, Cristina de Fátima Silva Calisto.
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Município do Corvo

Contrato-Programa n.º 142/2018 de 14 de junho de 2018

A matéria relacionada com as atividades desportivas, recreativas e culturais, a par da promoção 
turística e do desenvolvimento concelhio, representa uma das mais relevantes atribuições do Município.

           Anualmente, o Município corporiza um conjunto de iniciativas que relevam daquele âmbito, 
desde a promoção e organização de eventos culturais e celebração de diversas festividades, até ao 
incentivo da prática desportiva, na sua multifacetada vertente de realizações sociais no Corvo.

           Naquele vasto campo de concretizações, o Município conta com a participação e o 
relacionamento institucional dos diversos parceiros sociais e entidades culturais, recreativas e 
desportivas.

           Especificamente em matéria atinente com o desporto, a Câmara Municipal tem impulsionado 
um conjunto de significativos investimentos e iniciativas no Município e que fazem parte do seu Plano de 
Atividades, numa perspetiva de desenvolvimento integrado do Município, a abarcar tanto as áreas social 
e educacional de ocupação da juventude, como a oferta de meios para a salutar prática do desporto, 
onde as vertentes cultural, recreativa e turística assumem não menor relevância.

A esse esforço público de investimentos estão igualmente associados a participação e o 
empenhamento das pessoas ou coletividades residentes, nos mais variados domínios de atividades.

A promoção e apoio às atividades e entidades associativas que, no Município, prosseguem fins de 
interesse público, sejam eles de índole cultural, desportivo, ou outro, é uma das vertentes em que se 
desdobra a competência cometida por lei às autarquias locais, tendo em vista a prossecução dos 
interesses próprios comuns e específicos das populações respetivas.

Considerando, na realidade, que, em ordem à persecução do interesse público municipal, não deve 
descurar-se o precioso contributo que pode advir de entidades legalmente existentes, que visem fins 
relevantes no Município, constituindo auxiliar inestimável na promoção do bem-estar e da qualidade de 
vida da população;

Tendo presente a importância que a concessão de subsídios reveste para o desiderato coletivo de 
muitas dessas entidades e pessoas, com reflexos positivos também ao nível dos empreendimentos, 
realizações ou eventos a concretizar pelas mesmas e a que as entidades públicas podem igualmente 
recorrer;

Neste contexto, é apanágio da persecução das atribuições e competências municipais intentar uma 
significativa atenuação dos fatores que coartam o desenvolvimento municipal, não se descurando a 
dimensão do apoio económico que a câmara municipal pode vitalizar no concelho;

           Distinguir as mais variadas iniciativas, manifestações e realizações de ordem socioeconómica, 
promover medidas e políticas que potenciam o desenvolvimento e o consequente incentivo à fixação da 
população é, nessa medida, também um imperativo público municipal;

           É nessa linha de desenvolvimento que se posiciona a presente intenção de colaboração da 
autarquia com o Clube Desportivo Escolar do Corvo, reconhecendo-se o seu relevante interesse público 
desportivo no Município, patenteado em todo o historial de realizações que o mesmo tem protagonizado 
e agora melhor ajustados no  apresentado pelo projeto ou programa de desenvolvimento desportivo
Clube Desportivo Escolar do Corvo ao Município e sancionado pelos competentes órgãos municipais em 
7 de junho de 2018, constituindo anexo ao presente contrato-programa e deste fazendo parte integrante, 
para todos os devidos e legais efeitos.

Aquele projeto/programa permitiu identificar e documentar:
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a) A descrição e a caracterização genéricas do programa de desenvolvimento desportivo a realizar;

b) A justificação social do programa, com indicação das vantagens dele eventualmente resultantes 
para terceiras entidades ou para o público em geral;

c) A justificação desportiva do programa, nomeadamente do ponto de vista do desenvolvimento das 
modalidades em causa e das provas ou competições a realizar;

d) A quantificação dos resultados esperados com a execução do programa;

e) A previsão de custos e das necessidades de financiamento público, com os respetivos 
cronogramas ou escalonamentos;

f) A demonstração do grau de autonomia financeira, técnica, material e humana, oferecido pela 
entidade proponente para a execução do programa, incluindo, se for caso disso, a indicação de outras 
comparticipações, financiamentos ou patrocínios e respetivas condições;

g) A identificação de quaisquer entidades eventualmente associadas à gestão e execução do 
programa, definindo a natureza da sua intervenção, os seus poderes e as suas responsabilidades;

h) As relações de complementaridade com outros programas já realizados ou em execução na 
mesma área ou em áreas conexas se os houver;

i) O calendário e o prazo global de execução do programa de desenvolvimento desportivo;

j) O destino dos bens adquiridos ou construídos ao abrigo do programa, se a sua titularidade não ficar 
a pertencer à entidade proponente, e definição da entidade responsável pela sua gestão e manutenção.

Relevam, efetivamente, as diversas realizações desportivas prosseguidas pelo Clube Desportivo 
Escolar do Corvo, com ênfase para as identificadas no mencionado programa/projeto de 
desenvolvimento desportivo, em anexo.

Nos termos do disposto nos arts. 8º, 11º a 17º e 30º do Regulamento Municipal de Apoio à Atividade 
desportiva no município do Corvo, e ainda considerando o estabelecido nos arts. 4º e 5º a 19º e 86º do 
Decreto Legislativo Regional nº 21/2009/A, de 2 de dezembro, com a redação conferida pelo Decreto 
Legislativo Regional nº 21/2015/A, de 3 de setembro, e em conformidade com a deliberação da Câmara 
Municipal do dia 7 de junho de 2018, e com a deliberação da Assembleia Geral do Clube Desportivo 
Escolar do Corvo, do dia 3 de junho de 2018, entre o , como primeiro outorgante, Município do Corvo
representado pelo Presidente da Câmara Municipal, José Manuel Alves da Silva e o Clube Desportivo  
Escolar do Corvo, como segundo outorgante, pessoa coletiva nº 510 441 858, representado pela 
Presidente da Direção, Tânia Pipa, é celebrado o seguinte Contrato Programa de Desenvolvimento 

, nos termos e ao abrigo do clausulado seguinteDesportivo

Cláusula 1ª

Objeto

1 — Constitui objeto do presente contrato a execução de um programa de desenvolvimento desportivo 
consubstanciado, em especial, no fomento da prática de diversas modalidades desportivas no Município, 
em conformidade com o programa de desenvolvimento desportivo constante do anexo I ao presente 
contrato e que deste é parte integrante.

2 - A execução do referido programa irá determinar a concretização das seguintes Ações específicas:

a) Futsal – filiação na Associação de Futebol da Horta;

a. Futsal escalão de Benjamins (crianças entre os 6-10anos), 

b. Futsal escalão de Iniciados (jovens entre os 10-13anos), 

c. Futsal escalão de Juniores (jovens entre os 15-20anos), 

d. Futsal escalão de seniores masculinos e treinos de Futsal escalão de seniores femininas;

b) Atividades física esporádicas.
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Cláusula 2ª

Comparticipação financeira

A comparticipação financeira a prestar pelo Município para apoio à execução do programa de 
atividades referido na cláusula 1ª do presente contrato é correspondente ao valor de € 10.000,00 (dez 
mil euros).

Cláusula 3ª

Disponibilização da comparticipação financeira

1 — A comparticipação financeira referida na cláusula 2ª é disponibilizada por duas transferências 
anuais, sendo a primeira de € 5.000,00 (cinco mil euros) entregue após a assinatura do presente 
contrato e publicação na II Série do Jornal Oficial. A segunda transferência será libertada mediante o 
cumprimento da alínea d) da cláusula 4ª do presente contrato.

2 — O pagamento das prestações previstas no número anterior será efetuado até ao último dia útil do 
mês a que disser respeito, através de depósito na conta n.° 0035 02670000140493055, da Caixa Geral 
de Depósitos, em nome de Clube Desportivo Escolar do Corvo.

3 — O segundo outorgante diligenciará junto da administração regional no sentido de obter mais 
apoios financeiros que possam complementar a boa execução do contrato.

Cláusula 4ª

Obrigações do Clube Desportivo Escolar do Corvo

Sem prejuízo de outras obrigações legais ou regulamentares, o segundo outorgante obriga-se a:

a) Executar o programa de atividades e o orçamento apresentados ao primeiro outorgante, que 
constituem o objeto do presente contrato, de forma a atingir os objetivos expressos naquele programa;

b) Respeitar o prazo de execução pré-determinado;

c) Enviar ao primeiro outorgante um relatório final sobre a execução do presente contrato;

d) Prestar todas as informações bem como apresentar comprovativos da efetiva realização da 
despesa acerca da execução deste contrato-programa sempre que solicitados pela Câmara Municipal;

e) Conforme o disposto na Lei nº 64/2013, de 27 de agosto, diploma que regulamenta a 
obrigatoriedade de publicitação dos benefícios concedidos pela Administração Pública a entidades 
particulares, dar público conhecimento dos apoios financeiros concedidos;

f) É da exclusiva responsabilidade do Clube Desportivo Escolar do Corvo a gestão e aplicação das 
verbas consignadas no presente contrato-programa, de acordo com o objetivo visado;

g) É igualmente da responsabilidade do Clube Desportivo Escolar do Corvo a prestação de contas à 
Câmara Municipal do Corvo ou a qualquer outra entidade fiscalizadora, sempre que tal lhe seja 
solicitado;

Cláusula 5ª

Incumprimento

1 — O incumprimento por parte do Clube Desportivo Escolar do Corvo das obrigações referidas na 
cláusula 4ª, salvo por razões devidamente fundamentadas, implicará a suspensão das comparticipações 
financeiras do Município e poderá também implicar a imediata resolução do presente contrato.

2 — O atraso do segundo outorgante no cumprimento do prazo fixado no presente contrato-programa 
concede ao primeiro outorgante o direito de fixar novo prazo de execução, o qual, se novamente violado 
por facto imputável ao Clube Desportivo Escolar do Corvo, concede ao primeiro outorgante o direito de 
resolução do presente contrato.
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3 — A resolução do contrato-programa efetua-se através de notificação dirigida ao segundo 
outorgante, por carta registada com aviso de receção.

Cláusula 6ª

Obrigação do Município

É obrigação do primeiro outorgante comparticipar financeiramente nos termos e montantes aprovados 
e tutelados pelo presente contrato e verificar o exato desenvolvimento do programa de atividades que 
justificou a celebração do presente contrato, procedendo ao acompanhamento e controlo da sua 
execução, com a observância do disposto nas disposições regulamentares ou legais aplicáveis.

Cláusula 7ª

Combate à violência e à dopagem associadas ao desporto

O não cumprimento pelo segundo outorgante das determinações do Conselho Nacional de 
Antidopagem (CNAD) e do Conselho Nacional contra a Violência no Desporto (CNVD) e, de um modo 
geral, da legislação de combate à dopagem e à violência no desporto implicará a suspensão e, se 
necessário, o cancelamento das comparticipações financeiras do primeiro outorgante.

Cláusula 8ª

Vigência/publicação e publicitação

1. O Presente Contrato entra em vigor no dia imediato à data da sua publicação na 2ª Série do Jornal 
Oficial e poderá ser objeto de Contratos adicionais em caso de necessidade, mediante a prévia 
aprovação de todos os competentes órgãos das entidades que o subscrevem.

2. O presente contrato programa será ainda publicitado no sítio da internet da autarquia.

Cláusula 9ª

Revisão do contrato-programa

Qualquer alteração ou adaptação promovidas pelo segundo outorgante aos objetivos e ou resultados 
previstos no programa de desenvolvimento desportivo que esteve na base do presente contrato carece 
de prévio acordo escrito do primeiro outorgante, o qual poderá ficar condicionado à alteração ou 
adaptação deste contrato-programa.

Cláusula 10ª

Cessação do contrato

1 — O presente contrato-programa cessa:

a) quando estiver concluído o programa de atividades que constituiu o seu objetivo;

b) quando, por causa não imputável à entidade responsável pela execução do programa de 
atividades, se torne objetiva e definitivamente impossível a realização dos seus objetivos essenciais;

c) quando o primeiro outorgante exercer o direito de resolver o contrato nos termos legais.

2 - O presente Contrato poderá ainda cessar e/ou ser revisto em qualquer momento, por iniciativa de 
qualquer das partes outorgantes.



II SÉRIE Nº 113 QUINTA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2018

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES   GABINETE DE EDIÇÃO DO JORNAL OFICIAL   HTTP://JO.AZORES.GOV.PT   GEJO@AZORES.GOV.PT

Cláusula 11ª

Documentos complementares

Fazem parte integrante do presente contrato-programa os seguintes documentos complementares: 
Programa de desenvolvimento e respetivo cronograma financeiro; Regulamento Municipal de Apoio à 
Atividade Desportiva no Município do Corvo.

12 de junho de 2018. - Os outorgantes, O Presidente da Câmara Municipal do Corvo, José Manuel 
 A Alves da Silva. - Presidente da Direção do Clube Desportivo Escolar do Corvo Tânia Maria Ramos 

Pipa.
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SDEA-Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, EPER

Anúncio n.º 118/2018 de 14 de junho de 2018

1 - Identificação e contatos da entidade adjudicante:

SDEA – Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, E.P.E.R

Endereço: Rua Dr. José Bruno Tavares Carreiro, n.º 6 – 6.º piso 

Código postal: 9500-119

Localidade: Ponta Delgada

Endereço eletrónico: sdea@geral.pt

2 - Objeto do contrato:

Designação do contrato 

Reabilitação dos Fogos de Habitação do Bairro Beira Mar - Lote 3, Praia da Vitória

Descrição sucinta do objeto do contrato: 

Empreitada de Reabilitação dos Fogos de Habitação do Bairro Beira Mar - Lote 3

Tipo de contrato 

Empreitada de obras públicas

Classificação CPV (1): 

45200000

3 - Indicações adicionais:

O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro? 

 Não

O concurso destina-se à instituição de um sistema de aquisição dinâmico? 

Não

É utilizado um leilão eletrónico? 

Não

É adotada uma fase de negociação? 

Não

O contrato está reservado a entidades que operem no mercado com o objetivo principal de promover 
a integração social e profissional de pessoas com deficiência ou socioeconomicamente desfavorecidas? 

Não

A execução do contrato está limitada ao âmbito de programas de emprego protegido?

Não

4 - Admissibilidade da apresentação de propostas variantes: Não

5 - Divisão em lotes: Não

6 - Local da execução do contrato (*)

País: Portugal

Região/Distrito: Região Autónoma dos Açores 
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Concelho: Praia da Vitória

Código NUTS (3): PT20

7 - Prazo de execução do contrato: 240 dias

8 - Documentos de habilitação: Alvará de Construção

9 - É exigida a demonstração de outros elementos de habilitação relativos à capacidade económica e 
financeira e à capacidade técnica e profissional? Não 

10 - Acesso às peças do concurso e apresentação das propostas:

10.1 - Consulta das peças do concurso: SDEA - Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos 
Açores, E.P.E.R.

Endereço: Rua Direita n.º 52 - 2.º

Código postal: 9700 066

Localidade: Angra do Heroísmo

Endereço eletrónico: geral@sdea.pt

10.2 - Preço a pagar pelo fornecimento das peças do concurso:150 

11 - Prazo para apresentação das propostas ou das versões iniciais das propostas sempre que se 
trate de um sistema de aquisição dinâmico (*):

Até às 17:00 do 60.º dia a contar da data de envio do presente anúncio

12 - Prazo durante o qual os concorrentes são obrigados a manter as respetivas propostas:

120 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas

13 - Critério de adjudicação: proposta economicamente mais vantajosa

Fatores e eventuais subfactores acompanhados dos respetivos coeficientes de ponderação 

Qualidade técnica – 60 % 

Preço – 40 %

14 - Dispensa de prestação de caução: Não

15 - Identificação e contatos do órgão de recurso administrativo:

Designação: Conselho de Administração 

Endereço: Rua Dr. José Bruno Tavares Carreiro, n.º 6 - 6.º piso

Código postal: 9500-119

Localidade: Ponta Delgada

Endereço eletrónico: geral@sdea.pt

Prazo de interposição do recurso: 5 dias

16 - Data de envio do anúncio para publicação no Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores 08
/06/2018

17 - O procedimento a que este anúncio diz respeito também é publicitado:

No Diário da República? 

Sim

No Jornal Oficial da União Europeia? Não 

18 - Outras informações
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19 - Identificação do autor do anúncio:

Nome Carina Picanço 

Cargo ou função: Jurista


