
 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA 

 
E D I T A L 

 
 
 DIONÍSIO PEREIRA LEITE, Presidente da Assembleia Municipal 
de Ponta Delgada. 
 
 Torna público que se encontram convocados para reunir em Sessão 
Ordinária os Exmºs Membros da Assembleia Municipal de Ponta Delgada, 
a qual terá lugar no Edifício dos Paços do Concelho, no próximo dia 29 de 
Abril de 2011, pelas 14H00, com a seguinte agenda de trabalhos: 
 

 
1- Informação sobre a actividade camarária; 
2 – Alteração ao Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação 

e Taxas do Município de Ponta Delgada; 
3 – Proposta de aditamento ao regulamento de taxas e licenças do 

Município de Ponta Delgada e consequente alteração ao relatório de 
suporte à fundamentação económico-financeira de taxas – termo de 
discussão pública; 
 4 – Proposta de alteração à tabela de taxas conexa ao Regulamento 
Municipal de urbanização, edificação e taxas do Município e consequente 
alteração ao relatório de suporte à fundamentação económico-financeira 
das taxas – termo de discussão publica; 
 5 – Proposta de alteração ao artigo 24.º do regulamento de zonas de 
estacionamento de duração limitada e ao artigo 24.º da Tabela de Taxas e 
Licenças; 
 6 – Delegação de competência e transferência de verba para a Junta 
de Freguesia dos Mosteiros – Limpeza da Praia, Zona dos Caneiros e 
Edifícios Balneares; 
 7 – Delegação de competências e transferência de verbas para a Junta 
de Freguesia de Relva – arranjo dos espaços públicos do Aldeamento da 
Nordela, manutenção do pavimento, bermas e taludes do acesso à Rocha da 
Relva e arranjo dos espaços públicos do Aldeamento do Lameiro; 
 8 – Delegação de competências e transferência de verba para a Junta 
de Freguesia de Remédios – Alteração do objectivo Correcção e 
Pavimentação da Rua do Porto para as Obras de beneficiação e conclusão 
das infra-estruturas desportivas e do Jardim no Centro da Freguesia;   



 9 - Revogação de decisão de contratar no âmbito do procedimento de 
contratação pública por concurso público internacional para a aquisição de 
combustíveis e abertura de novo procedimento para os anos de 2012, 2013 
e 2014; 
 10 - Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e 
respectiva avaliação ao exercício económico de 2010; 
 11 – Prestação de contas do ano de 2010 dos Serviços 
Municipalizados; 
 12 – 1.ª Revisão ao orçamento da receita e da despesa para o ano de 
2011 e 1.ª revisão ao PPI 2011/2014 dos Serviços Municipalizados: 
 13 – Prestação de contas do ano de 2010 da Câmara Municipal de 
Ponta Delgada  
   

Para geral conhecimento se passou o presente edital, a que vai ser 
dada a devida publicidade. 

 
 
 Paços do Concelho de Ponta Delgada, 18 de Abril de 2011. 
 

 
 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 
 
 

DIONÍSIO PEREIRA LEITE 
 


