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ORDEM DE TRABALHOS

1 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA

1.1– Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2009/09/21.

1.2- Informação da Secção de Taxas e Licenças, sancionada por despacho do Vereador
com funções subdelegadas, Prof. Manuel Adérito Figueira, sobre custos ou proveitos
financeiros obtidos com a realização de contratos de água e saneamento no mês de
Setembro de 2009.

1.3- Informação da Secção de Taxas e Licenças, sancionada por despacho do Vereador
com funções subdelegadas, Eng.º Luís Henrique Grácio Azevedo, sobre custos ou
proveitos financeiros obtidos com a emissão de Alvarás de Licença de Divertimentos
Públicos no mês de Setembro de 2009.

2 – DIVISÃO FINANCEIRA

2.1- Resumo do diário de Tesouraria referente ao dia 2009/10/06.
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2.2 - Presente uma Informação do Chefe da Divisão Financeira, Dr. Luís Filipe Maneta
Carvalho, relativa à 14.ª modificação aos documentos previsionais de 2009, que se traduz
na 10.ª alteração ao Orçamento da Despesa e 7ª alteração ao Plano Plurianual de
Investimentos e 8.ª alteração do Plano de Actividades Municipais.

»»»»»» ««««««

1.

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2009/09/21.
Deliberação: Deliberado aprova r por maioria com a abstenção da Vereadora Dr.ª,
Cristina Alexandra Martins Ribeiro Felgueiras.

»DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA««

Presente uma informação da Secção de Taxas e Licenças, sancionada por despacho do
Vereador com funções subdelegadas, Prof. Manuel Adérito Figueira, sobre custos ou
proveitos financeiros obtidos com a realização de contratos de água e saneamento no mês
de Setembro de 2009, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos
membros presentes.
Deliberação: Deliberado tomar conhecimento.
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Presente uma informação da Secção de Taxas e Licenças, sancionada por despacho do
Vereador com funções subdelegadas, Eng.º Luís Henrique Grácio Azevedo, sobre custos
ou proveitos financeiros obtidos com a emissão de Alvarás de Licença de Divertimentos
Públicos no mês de Setembro de 2009, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica
rubricada pelos membros presentes.
Deliberação: Deliberado tomar conhecimento.

2.

DIVISÃO FINANCEIRA

Presente o resumo do diário da tesouraria referente ao dia 2009-10-06 apresentando um
total de disponibilidades de € 4.088.869,19 sendo € 3.354.943,77 de dotações orçamentais
e € 733.925,42 de dotações não orçamentais.
Deliberação: Deliberado tomar conhecimento.

Presente uma Informação do Chefe da Divisão Financeira, Dr. Luís Filipe Maneta
Carvalho, relativa à 14.ª modificação aos documentos previsionais de 2009, que se traduz
na 10.ª alteração ao Orçamento da Despesa e 7ª alteração ao Plano Plurianual de
Investimentos e 8.ª alteração do Plano de Actividades Municipais que se dispensa de
transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes.
Deliberação: Deliberado tomar conhecimento.
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Reconhecida a urgência por todo o Executivo, nos termos do artigo 88º da Lei 169/99, de
18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/02, de 11 de Janeiro, foi
incluído o seguinte assunto:

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Presente a minuta do Contrato da Empreitada de “Beneficiação/Ampliação da Zona
Desportiva e de Lazer em Alijó”, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica
rubricada pelos membros presentes.
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do referido contrato.

APROVAÇÃO DA ACTA

A Câmara deliberou em reunião do dia 2009-10-07, 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 11/01, 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 16.30 horas.

O Presidente da Câmara

A Chefe da Divisão Administrativa

