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ORDEM DE TRABALHOS 

 

 

1 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 

1.1- Aprovação das Actas da reunião ordinária do dia 200/12/10 e da reunião extraordinária 

do dia 200/12/16. 

 

 

2 – DIVISÃO FINANCEIRA 

 

2.1- Resumo do diário de Tesouraria referente ao dia 2008/12/29. 

 

 

2.2- Abertura das propostas e intenção de adjudicação de contratação de empréstimo 

bancário. 

 

2.3- Informação do Técnico Superior de 1.ª Classe, Dr. Luís Filipe Maneta Carvalho, 

relativa à 20ª modificação aos documentos previsionais de 2008, que se traduz na 16.ª 

modificação ao orçamento da despesa na 12ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. 
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3 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANISTICO 

3.1- Informação da Chefe de Divisão de Planeamento Urbanístico, sancionada por despacho 

do Vereador do Pelouro de Gestão Urbanística, de 15/12/2008, sobre custos ou proveitos 

financeiros relativos a processos de licenciamento. 

 

 

4 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL 

4.1- Informação da Técnica Superior Serviço Social, Dra. Ana Paula Barbosa Narciso, 

sancionada por despacho da Vereadora da Acção Social, Dra. Maria Eduarda Alves Ribeiro 

Sampaio, informando da necessidade de se proceder à abertura de concurso para o 

preenchimento de duas vagas no conjunto habitacional de Pegarinhos. 

 

««««««»»»»»»» 

 

1. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 

Aprovação das Actas da reunião ordinária do dia 2008/12/10 e da reunião extraordinária do 

dia 2008/12/16. 

Deliberação: Deliberado aprovar por unanimidade a acta da reunião ordinária do dia 

2008/12/10, com a abstenção do Sr. Presidente da Câmara. 
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Mais foi deliberado aprovar por unanimidade a acta da reunião extraordinária do dia 

2008/12/16. 

 

 

««DELIBERAÇÕES  APROVADAS  EM  MINUTA«« 

2. DIVISÃO FINANCEIRA 

 

Presente o resumo do diário da tesouraria referente ao dia 2008-12-29 apresentando um total 

de disponibilidades de € 1.028.193,92 sendo € 463.837,12 de dotações orçamentais e € 

564.356,80 de dotações não orçamentais.   

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

Presente uma informação do Chefe da Divisão Financeira, relativamente à avaliação das 

propostas para contracção de um empréstimo bancário de saneamento financeiro, onde 

refere que foram feitos convites a diversas entidades, nomeadamente Caixa de Crédito 

Agrícola, Caixa Geral de Depósitos, Banco Espírito Santo e Banco Português de 

Investimentos. Dos quatro convites efectuados, três entidades bancárias responderam, sendo 

que, a Caixa de Crédito Agrícola e o Banco Português de Investimentos comunicaram a 

impossibilidade de apresentação de proposta, o Banco Espírito Santo não respondeu e a 

Caixa Geral de Depósitos apresentou proposta, encontrando-se hoje na mesa para análise. 

Após a abertura da única proposta verificou-se que a Caixa Geral de Depósitos apresenta 

um spread de 1,74%. Desta forma, deve a Câmara Municipal tomar conhecimento da única 

proposta apresentada a fim de ser submetida numa próxima Reunião de Câmara, juntamente 
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com o Estudo Fundamentado da Situação Económica e Financeira do Município e com o 

Plano de Saneamento Financeiro para se pronunciarem sobre a adjudicação. 

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

Presente uma Informação do Técnico Superior de 1.ª Classe, Dr. Luís Filipe Maneta 

Carvalho, relativa à 20ª modificação aos documentos previsionais de 2008, que se traduz na 

16.ª modificação ao orçamento da despesa na 12ª alteração ao Plano Plurianual de 

Investimentos, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros 

presentes. 

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

3. DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANISTICO 

 

Presente uma informação da Chefe de Divisão de Planeamento Urbanístico, sancionada por 

despacho do Vereador do Pelouro de Gestão Urbanística, de 15/12/2008, sobre custos ou 

proveitos financeiros relativos a processos de licenciamento, que se dispensa de transcrição 

na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

4. DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL 

 

Presente uma informação da Técnica Superior Serviço Social, Dra. Ana Paula Barbosa 

Narciso, sancionada por despacho da Vereadora da Acção Social, Dra. Maria Eduarda Alves 
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Ribeiro Sampaio, informando da necessidade de se proceder à abertura de concurso para o 

preenchimento de duas vagas no conjunto habitacional de Pegarinhos, que se dispensa de 

transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade autorizar a abertura do concurso. 

 
 

 

APROVAÇÃO  DA  ACTA 

A Câmara deliberou em reunião do dia 2009-01-14 aprovar a presente acta, nos termos e 

para efeitos do disposto no artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18/09, com as alterações 

introduzidas pela Lei Nº. 5-A / 2002 de 11, de Janeiro, a qual vai ser assinada pelo Sr. 

Presidente da Câmara e por mim, Chefe da Divisão Administrativa, que a elaborei e fiz 

dactilografar, seguidamente foi encerrada a reunião eram 12.00 horas. 

 

O Presidente da Câmara 

 

 

A Chefe da Divisão Administrativa 


