
 

 

AGENDA DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - 2020/05/06 
 
 
 

• XIV International Football Tournament Azores 2020 
Pedido de apoio do Clube União Micaelense. 
 

• IV Festival das Marés 
Pedido de apoio da Filarmónica Fundação Brasileira. 
 

• Cidade em Acção 
Relatório do 4º trimestre do ano de 2019 da Cidade em Acção – Sociedade de 
Desenvolvimento e Gestão de Equipamentos Urbanos, E.M., S.A. 
 

• Fluxos de Caixa dos SMAS 
Mapa dos Fluxos de Caixa dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 
(SMAS), elaborado de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias 
Locais (POCAL). 
 

• Integração do saldo de gerência dos SMAS 
Primeira alteração modificativa ao orçamento da receita e da despesa para o ano de 
2020 e primeira  alteração modificativa ao PPI 202020/2023 dos SMAS. 
 

• Fluxos de Caixa da CMPD 
Mapa dos Fluxos de Caixa do ano de 2019 da Câmara Municipal De Ponta Delgada. 
 

• Integração do saldo de gerência da CMPD 
Alteração modificativa ao Orçamento da receita e despesa de 2020, ao Plano 
plurianual de investimentos e ao Plano das atividades mais relevantes para 2020-
2023 da Câmara Municipal de Ponta Delgada. 
 

• Aquisição e afetação de parcela de terreno 
Compra e venda de uma parcela de terreno, com a área de 238,00m2, a integrar no 
domínio público municipal, no âmbito da obra de requalificação e alargamento da 
rua da Nazaré, na freguesia da Fajã de Cima. 
 

• Aquisição e afetação de parcela de terreno 
Compra e venda de uma parcela de terreno, com a área de 35,50m2, a integrar no 
domínio público municipal, no âmbito da obra de requalificação e alargamento da 
rua da Nazaré, na freguesia da Fajã de Cima. 
 

• Receção de infraestruturas de loteamento 



 

 

Receção definitiva das infraestruturas do loteamento sito na Rua Nova do Visconde, 
Freguesia de São Pedro, promovido por Urbicom - Sociedade Imobiliária, Ldª. 
  
 

• Empreitada de Ampliação e Reabilitação da Escola EB1/JI de São Pedro 
2.ª Revisão de preços da empreitada de ampliação e reabilitação da Escola EB1/JI 
de São Pedro. 
 

• Resumo diário de Tesouraria 
 Informação da Subunidade Orgânica de Contabilidade. 
 
 
 
 


