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Assuntos

Título

Assunto nº 44/21 - Gabinete de Apoio ao Desporto - Medida 7 - Cedência e Utilização de
Equipamentos Desportivos - Casa do Povo de São Vicente Ferreira

Período

Ordem

Descrição

O Gabinete de Apoio ao Desporto ( GAD ),
propõe um valor de 26.400€ para a Casa do
Povo de São Vicente Ferreira ao abrigo da
MEDIDA 7- CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS do
Regulamento Municipal de Apoio às
Atividades Físicas e Recreativas.

Título

Assunto nº 45/21 - Gabinete de Apoio ao Desporto - Medida 7 - Cedência e Utilização de
Equipamentos Desportivos - Casa do Povo do Livramento

Período

Ordem

Descrição

O Gabinete de Apoio ao Desporto ( GAD ),
propõe um valor de 26.400€ para a Casa do
Povo do Livramento ao abrigo da MEDIDA
7- CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS do
Regulamento Municipal de Apoio às
Atividades Físicas e Recreativas.



Título

ASSUNTO Nº 42/21 - PROJETO DO REGULAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE
APOIO À MOBILIDADE SÉNIOR - TÁXI 65+

Período

Ordem

Descrição

Este programa, designado “Programa
Municipal de Apoio à Mobilidade Sénior-
Taxi65+“, visa garantir um serviço
organizado de transporte gratuito, através do
serviço de táxi, que permita aos idosos a
deslocação a consultas, tratamentos,
internamentos e ou exames
complementares de diagnóstico e
terapêutica, devidamente prescritos pelo
serviço regional de saúde (SRS). Pretende-
se com o presente Regulamento, definir as
normas de funcionamento do “Programa
Municipal de Apoio à Mobilidade Sénior -
Taxi 65+ “.



Título

ASSUNTO Nº 49/21 - PROJETO DO REGULAMENTO DO CARTÃO PDL FAMÍLIA
NUMEROSA

Período

Ordem

Descrição

Conforme consignado no Regime Jurídico
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, constituem
atribuições dos Municípios a promoção e
salvaguarda dos interesses próprios das
respetivas populações. Neste sentido, aos
Municípios cabe assumir uma preocupação
ativa no âmbito do apoio social aos
agregados familiares residentes nos
respetivos concelhos. Para o efeito, devem
procurar compreender a complexidade dos
modelos familiares, em especial das famílias
numerosas, e apoiar e estimular a
promoção da família, possibilitando a sua
integração social e comunitária. Acresce
que, perante as dificuldades económicas
que se refletem nas sociedades atuais - não
só nos níveis de investimento público, como
na riqueza das famílias - importa adotar
medidas que permitam, a todos os estratos
populacionais, um mais fácil e menos
oneroso acesso a bens e serviços prestados
pelos Municípios, por outros organismos
oficiais e por particulares, cujos recursos
devem estar próximos e acessíveis às
famílias e atender às suas necessidades,
numa verdadeira relação de proximidade.
Deste modo, o Município de Ponta Delgada
cria o Cartão PDL Família Numerosa,
através do qual serão concedidas, aos
agregados familiares compostos por três ou
mais elementos, vantagens e descontos em
vários bens e serviços, sendo os respetivos
critérios para a sua atribuição e uso
definidos através do presente regulamento.
Deste modo, nos termos do disposto no
artigo 241.º da Constituição da República
Portuguesa, na alínea g) do n.º 1 do artigo
25.º e nas alíneas k), u) e v) do n.º 1 do
artigo 33.º do Regime Jurídico das
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro. Assim, o
assunto segue para reunião de Câmara
para posterior envio a reunião de
Assembleia Municipal.



Título

ASSUNTO Nº 38/21 - INÍCIO DO PROCEDIMENTO E PARTICIPAÇÃO
PROCEDIMENTAL - REGULAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO ÀS ATIVIDADES
ARTÍSTICAS E LÚDICAS PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO ENSINO
BÁSICO

Período

Ordem

Descrição

A Divisão de Desenvolvimento Social
pretende iniciar procedimento de elaboração
do Regulamento do Programa de Apoio às
Atividades Artísticas e Lúdicas para o
ensino pré-escolar e 1ª ciclo do ensino
básico (NIPG2322/21). O regulamento tem
por objeto instituir e regular a organização e
funcionamento do Programa de Apoio às
Atividades Artísticas e Lúdicas para o
ensino pré-escolar e 1ª ciclo do ensino
básico. Assim, nos termos e para os efeitos
do artigo 98.º do CPA, submete-se o
assunto a Reunião de Câmara para
determinação da abertura do procedimento.

Título

Assunto nº 43/21 - Medida de Apoio a uma Bolsa de Criação Artística

Período

Ordem

Descrição

Em cumprimento da organização de uma
medida de apoio a uma Bolsa de Criação
Artística, a Unidade Orgânica de Património
Cultural solicita que se dê início ao
procedimento, submetendo-se o presente
assunto para deliberação.

Título

46/21 CASOS OMISSOS- REGULAMENTO DO PRÉMIO NATÁLIA CORREIA

Período

Ordem

Descrição

A UNIDADE ORGÂNICA DO PATRIMÓNIO
CULTURAL REMETE PARA
DELIBERAÇÃO A ENTREGA DAS OBRAS
DO PRÉMIO LITERÁRIO NATÁLIA
CORREIA POR EMAIL.

Título

48/21 DOAÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS PARA O FUNDO MIGUEL SOARES DE
SOUSA

Período

Ordem

Descrição

No âmbito da criação do Fundo Bibliotecário
Miguel Soares de Sousa, com depósito no
Centro Cultural de Santo António, junto se
anexa listagem das doações efetuadas pelo
Dr. Miguel Soares de Sousa, para
deliberação e superior aceitação

Título

ASSUNTO 19/21 - CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO



DE COBERTURA DO MERCADO DA GRAÇA

Período

Ordem

Descrição

De modo a preservar e requalificar um
edificado histórico com significativa
dimensão social e comercial e conferir ao
Mercado da Graça uma imagem renovada e
uma funcionalidade geradora de bem-estar
e de conforto a todos os comerciantes,
consumidores e visitantes, é presente pelo
Departamento de Obras Mobilidade e
Equipamentos Municipais a informação n.º
405/21, acompanhada dos elementos a
patentear a concurso, correspondente à
Empreitada de Construção de Cobertura do
Mercado da Graça. Assim, propõe-se ao
órgão competente, nos termos da referida
informação, no uso das competências que
lhe são atribuídas pela alínea b) do n.º 1 do
artigo 18.º por aplicação às empreitadas
referidas no artigo 4.º ambos do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de junho, diploma quase
todo revogado pelo CCP, mas que mantém
em vigor designadamente o artigo 18.º, nos
termos do artigo 14.º das disposições finais
do diploma: - A decisão de contratar com
recurso a procedimento por concurso
público para a execução da empreitada,
atendendo ao disposto na alínea b) do n.º 1
do artigo 14.º, e em conformidade com a
alínea b) do artigo 19.º, ambos do Regime
Jurídico dos Contratos Públicos na Região
Autónoma dos Açores, doravante
RJCPRAA, aprovado pelo Decreto
Legislativo Regional n.º 27/2015/A, de 29 de
dezembro, conjugado com o CCP na sua
versão em vigor, na data da aplicação da
norma. - Determinar o procedimento de
concurso público com publicação no Jornal
Oficial da Região Autónoma dos Açores, nos
termos do n.º 1 do artigo 27.º do RJCPRAA,
para formação do contrato da Empreitada de
Construção de Cobertura do Mercado da
Graça. - A aprovação dos elementos que
constituem as peças de procedimento,
conforme disposto na alínea c) do n.º 1 do
artigo 40.º do CCP. - A designação do Júri
do procedimento, conforme disposto no n.º
1 do artigo 67.º do CCP, constituído por: 1.
Arqt.ª Clara Neto e Sousa, como presidente;
2. Eng.ª Isabel Juromito, como vogal efetiva;
3. Dr.ª Rita Caetano, como vogal efetiva; 4.
Eng.ª Paula Silva, como vogal suplente; 5.
Dr.ª Vânia Duarte, como vogal suplente. -
Delegar, ao abrigo do disposto no n.º 2 do
artigo 69.º do CCP, no Júri do procedimento,
para além das competências legalmente
previstas nos termos do n.º 1 do referido
artigo, os esclarecimentos das peças do
procedimento, nos termos do artigo 50.º do
CCP, salvo quando estes impliquem a
retificação das peças ou a decisão sobre
erros e omissões, e a decisão sobre a
prorrogação de prazo fixado para a
apresentação da proposta nos termos dos
artigos 64.º e 133.º do CCP. - Autorizar,
para efeitos de prévia cabimentação, a
despesa inerente ao contrato a celebrar,
sendo o respetivo preço base no valor de
1.480.000,00€ (um milhão, quatrocentos e
oitenta mil euros), ao qual acresce o
montante devido pelo IVA à taxa legal em
vigor, a satisfazer por conta do projeto I
13/2019, Cl. Ec. 07010303, cujos encargos
têm efeitos financeiros de 692.640,00€ no



ano de 2021 e de 846.560,00€ em 2022,
tendo em conta que se prevê que a
empreitada tenha início em meados de
agosto de 2021.

Título

ASSUNTO N.º 33/21 - CONSTRUÇÃO DE FOGOS EM REGIME DE CUSTOS
CONTROLADOS – RUA DO ENGENHO, FETEIRAS (LOTE 41/2008) – LIBERTAÇÃO
DE GARANTIA BANCÁRIA

Período

Ordem

Descrição

Pela Divisão de Infraestruturas Viárias é
presente a informação n.º 424/21, referente
ao pedido de cancelamento de garantia
bancária do cessionário Afavias –
Engenharia e Construções – Açores, S.A.,
prestada como caução pela cedência dos
terrenos do empreendimento de custos
controlados na Rua do Engenho, freguesia
de Feteiras (Lote 41/2008). A caução
prestada a favor da Câmara Municipal de
Ponta justificou-se para garantir o
cumprimento e execução do
empreendimento e demais obrigações
assumidas pelo cessionário, nomeadamente
o integral cumprimento do disposto no
caderno de encargos e das regras relativas
à construção de habitação a custos
controlados. Uma vez que estão cumpridas
as obrigações do cessionário, entende-se
que poderá ser libertada a referida garantia.
Assim, poderá o órgão camarário, entidade
competente para a autorização da despesa,
autorizar a libertação da garantia bancária
n.º 962300488005017 de 17/05/2011,
emitida pela entidade bancária Santander
Totta, no valor de 7.500,00€.

Título

ASSUNTO Nº 39/21 - Caducidade do Procedimento de licenciamento

Período

Ordem

Descrição

Pela subunidade Orgânica de Obras
Particulares é submetido a reunião de
Câmara, conforme determina o nº 5 do
artigo 71º do Decreto Lei nº.555/99, de 16
de dezembro, revisto e republicado pelo
Decreto Lei nº 136/2014, de 09 de setembro,
a proposta de caducidade do deferimento do
projeto de arquitetura, nos termos do nº 6 do
artigo 20º do referido preceito legal, tendo
sido promovida a audiência prévia através
da notificação com a referência nº 1611/17,
de 2017/03/03, e terminado o prazo
concedido ao requerente para a entrega dos
projetos das especialidades, referente ao
processo 159/2012 XL-EDIF, promovido por
Rita Margarida Conceição da Silveira.



Título

ASSUNTO Nº 35/21 AMÉRICO PEDRO MEDEIROS TAVARES- PEDIDO DE ISENÇÃO
DE IMT

Período

Ordem

Descrição

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

Título

Assunto n. 53/21 -Tabela de Taxas e Licenças - proposta de isenção de taxas para
vigorar nos meses de março a junho de 2021

Período

Ordem

Descrição

SOTL -Subunidade Orgânica de Taxas e
Licenças - Proposta de isenção de taxas
constantes da Tabela de Taxas e Licenças
para vigorar nos meses de março a junho de
2021, conforme disposto na alínea b) do n.º
1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, devendo a mesma ser sujeita a
aprovação da Assembleia Municipal.

Título

ASSUNTO Nº 24/21 MINUTA DE CONTRATO PROGRAMA - 2021 E PARECER R.O.C-
COLISEU MICAELENSE

Período

Ordem

Descrição

Pela Subunidade Orgânica de Expediente
Geral, é presente a Minuta de Contrato
Programa - 2021 e Parecer R.O.C. - Coliseu
Micaelense, para efeitos de deliberação.

Título

ASSUNTO Nº 34/21 - REGULARIZAÇÃO DA CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE
TERRENO COM A ÁREA TOTAL DE 52,50M2 E AFETAÇÃO AO DOMÍNIO PÚBLICO
MUNICIPAL – RUA DO VIGÁRIO GERAL – FREGUESIA DA FAJÃ DE BAIXO –
CONCELHO DE PONTA DELGADA

Período

Ordem

Descrição

Pela Subunidade Orgânica do Património é
submetido o presente assunto, nos termos
do disposto na alínea j), do n. º1, do artigo
33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
submete-se para a aceitação da doação da
parcela de terreno, com a área de 52,50m2,
pelo valor de 520,00 euros, e de acordo com
a alínea ccc), do n.º 1 do artigo 33.º, que a
Câmara submeta à Assembleia Municipal a
afetação ao domínio público da referida
área, ao abrigo da alínea q), do n.º 1, do
artigo 25.º, ambos da Lei 75/2013, de 12 de
setembro.



Título

ASSUNTO Nº 36/21 - CONCURSO PÚBLICO PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
RODOVIÁRIOS LÍQUIDOS - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE ABERTURA E DA
ASSUNÇÃO DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS

Período

Ordem

Descrição

Conforme informação da Subunidade
Orgânica de Compras, estima-se para a
aquisição de combustíveis rodoviários
líquidos, para a Câmara Municipal de Ponta
Delgada e Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento, os encargos nos
montantes de 340.608,33 euros para o ano
de 2021, 583.900,00 euros para o ano de
2022, 583.900,00 euros para o ano de 2023,
e de 243.291,67 euros para o ano de 2024.
Os encargos previsto não se enquadram
nas exceções previstas no n.º 1 do artigo
22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
junho, pelo que se submete ao órgão
executivo o envio da informação ao órgão
deliberativo para efeitos de autorização
prévia para abertura do procedimento, e
ainda, a autorização prévia da assunção do
compromisso plurianual nos montantes
anteriormente mencionados, de acordo com
a alínea c), do n.º 1 do artigo 6.º da Lei dos
Compromissos e Pagamentos em Atraso
das Entidades Públicas, de acordo com a
alteração introduzida pela Lei n.º 22/2015,
de 17 de março.



Título

Assunto 51/21 - SMAS - MAPA DOS FLUXOS DE CAIXA - ANO DE 2020

Período

Ordem

Descrição

Através do ofício nº 281 de 29/01/2021, dos
Serviços Municipalizados, foi presente o
Mapa dos Fluxos de Caixa do ano 2020,
aprovados pelo Conselho de Administração,
na sua reunião realizada no dia 28 de
janeiro de 2021, para efeitos do disposto do
artigo 130º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de
dezembro, que aprovou o orçamento de
estado para o ano de 2021, Integração do
Saldo de Execução Orçamental, remete-se,
para aprovação do órgão executivo, nos
termos 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), o Mapa dos Fluxos de
Caixa, agora designado de Demonstração
do Desempenho Orçamental, elaborado 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) e
segundo informação da DGAL, datada de 21
de janeiro de 2021. 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 2020 dos
Serviços Municipalizados ao órgão
deliberativo para efeitos do disposto na
alínea 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 37/21 - SMAS - DECLARAÇÕES EMITIDAS AO ABRIGO DO ART.º 15.º DA LEI
N.º 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO, QUE APROVOU AS REGRAS APLICÁVEIS À
ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS E AOS PAGAMENTOS EM ATRASO DAS
ENTIDADES PÚBLICAS

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 2020; - Declaração
individualizada de todos os pagamentos e
recebimentos em atraso existentes a 31 de
dezembro de 2020.



Título

Assunto 31/21 - SMAS - 1ª Alteração modificativa ao orçamento da receita para 2021, da
despesa para 2021 e ao PPI 2021/2024

Período

Ordem

Descrição

Através do ofício nº 171 de 22/01/2021, dos
Serviços Municipalizados, foi presente a 1ª
alteração modificativa ao orçamento da
receita para 2021, 1ª modificativa ao
orçamento da despesa para 2021 e 1ª
modificativa ao ppi 2021/2024, aprovadas
pelo Conselho de Administração, na sua
reunião realizada no dia 21 de janeiro de
2021. Para a Câmara deliberar e remeter a
proposta dos SMAS - 1ª Alteração
modificativa ao orçamento da receita para
2021, da despesa para 2021 e ao PPI
2021/2024, para aprovação na próxima
Assembleia Municipal.

Título

Assunto 40/21 - INFORMAÇÃO DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS
AO ABRIGO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA NO ÂMBITO DA LEI DOS COMPROMISSOS
E PAGAMENTOS EM ATRASO

Período

Ordem

Descrição

A Chefe de Divisão apresenta informação
sobre os compromissos plurianuais
assumidos no período de 17 de novembro
de 2020 a 01 de fevereiro de 2021, no
âmbito da lei dos compromissos e
pagamentos em atraso (Lei n.º 8/2012, de
21 de Fevereiro, na redação dada pela Lei
n.º 22/2015, de 17 de março), para
conhecimento da Câmara e da Assembleia
Municipal.



Título

Assunto 47/21 - APROVAÇÃO DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA – ANO 2020 –
CÂMARA

Período

Ordem

Descrição

Para efeitos do disposto do artigo 130º da
Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, que
aprovou o orçamento de estado para o ano
de 2021, Integração do Saldo de Execução
Orçamental, remete-se, para aprovação do
órgão executivo, nos termos 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), o
Mapa dos Fluxos de Caixa, agora designado
de Demonstração do Desempenho
Orçamental, elaborado 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)
e segundo informação da DGAL, datada de
21 de janeiro de 2021. 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 2020 desta
Câmara Municipal ao órgão deliberativo
para efeitos do disposto na alínea 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 52/21 - Integração de Saldo de Execução Orçamental de 2020 - Alteração
Modificativa ao Orçamento da Receita e Despesa 2021, ao Plano Plurianual de
Investimentos e ao Plano das Atividades mais Relevantes 2021-2025

Período

Ordem

Descrição

Para efeitos do disposto no artigo 130º da
Lei n.º 75-B/2020, de 31 dezembro, que
aprovou o orçamento de estado para o ano
de 2021, 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, relativos, respetivamente, ao
controlo interno, às regras previsionais e às
modificações do orçamento, 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 2021,
1ª Alteração Modificativa ao PPI e PAM
2021-2025, 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 do Mapa dos
Fluxos de Caixa, conforme nota informativa
“Integração do Saldo de Execução
Orçamental” divulgada pela DGAL, em
março de 2020. 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 projeto descrito na
presente alteração modificativa ao
orçamento e nas Grandes Opções do Plano
2021-2025 deste Município. 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, aprovado pela Lei
n.º75/2013, de 12 de setembro.



Título

Assunto 32/21 - Resumo diário de tesouraria

Período

Ordem

Descrição

Pela Subunidade Orgânica de
Contabilidade, foi enviado, para
conhecimento, o resumo diário de tesouraria
do dia 09 do mês corrente, cujo saldo era de
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