
Câmara Municipal de Mondim de Basto

ACTA DA PRIMEIRA REUNIÃO  ORDINÁRIA DA CÂMARA

MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO, REALIZADA NO DIA 4 DE

NOVEMBRO DE 2009. ------------------------------------------------------------

Aos Quatro dias do mês de Novembro do ano de Dois Mil e Nove,

reuniu-se  na  Sala  de  Reuniões  desta  Câmara,  o  Executivo  Camarário,

composto pelo Presidente da Câmara Municipal Prof. Humberto da Costa

Cerqueira e pelos Senhores Vereadores Prof. Teresa de Jesus Tuna Rabiço

da  Costa;  Eng.º  Lúcio  Manuel  Alves  Machado,  Dr.  António  Augusto

Machado Ferreira Brito e Eng.º Francisco Gomes Ribeiro ---------------------

PRESENÇAS: ----------------------------------------------------------------

Encontravam-se presentes  nesta reunião o Secretário do GAP e o

Chefe da DJC, que secretariou a presente reunião por designação do Senhor

Presidente da Câmara, proferida ao abrigo do artº 92º nº 2 da Lei 169/99 de

18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei 5-A/2002 de 11

de Janeiro. -----------------------------------------------------------------------------

ABERTURA DA REUNIÃO. --------------------------------------------

Pelas dez horas o Senhor Presidente da Câmara declarou aberta a

reunião. --------------------------------------------------------------------------------

1º - Resumo diário da tesouraria do dia 3 de Novembro de 2009. 

Presente o resumo diário da tesouraria, do dia 3 de Novembro de

2009, que apresenta um saldo orçamental no valor de € 95 952.37 e em

operações de tesouraria o valor de € 45 225.95. ---------------------------------

Apreciado o assunto, foi deliberado tomar conhecimento. -------------

2º - Regimento das reuniões da Câmara Municipal. -----------------

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita

com o seguinte teor: ------------------------------------------------------------------
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“Para  efeitos  do  artº  64º  nº  1  al.  a)  da  Lei  n.º  169/99 de  18  de

Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de

Janeiro,  serve  a  presente  para  apresentar  a  Vossas  Excelências  uma

proposta de regimento das reuniões da Câmara Municipal. --------------------

Esclareço, que no essencial, a proposta em anexo vem no seguimento

das aprovadas  por anteriores  executivos,  no entanto,  deixo a  análise da

mesma à consideração de Vossas Excelências”. ---------------------------------

Apreciado  o  assunto,  e  depois  de  introduzida  uma  alteração  na

proposta  apresentada,  nomeadamente  onde  consta  o  dia  de  quarta-feira,

passou a  constar  o  dia  de segunda feira  como o  dia designado para  as

reuniões de Câmara, foi deliberado por unanimidade aprovar a proposta de

regimento apresenta, tendo sido, depois de introduzida a alteração descrita,

entregue uma cópia a cada um dos Senhores Vereadores. ----------------------

3º - Outros assuntos. --------------------------------------------------------

• Aditamento de assunto à ordem do dia. --------------------------

Pelo Senhor Presidente da Câmara, ao abrigo do artº 19º do Código do

Procedimento Administrativo foi proposto o aditamento de um assunto à

ordem do dia, nomeadamente Sexta Alteração ao orçamento de 2009. ------

Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aditar à ordem do

dia o assunto: Sexta Alteração ao orçamento de 2009. -------------------------

• Sexta Alteração ao Orçamento de 2009. ----------------------------

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta escrita,

que fica em anexo à presente acta e da qual faz parte integrante, dando-se,

por brevidade, aqui transcrita, no sentido de se proceder à Sexta Alteração

ao  Orçamento  de  2009,  de  forma  a  satisfazer  necessidades  que  foram

identificadas pelo D.O.S.U. e que constam da informação da DAF, anexa à

proposta. -------------------------------------------------------------------------------
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Apreciado o assunto, foi deliberado por unanimidade aprovar a Sexta

Alteração ao orçamento de 2009, em conformidade com a informação da

DAF, anexa à proposta aprovada. --------------------------------------------------

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. ---------------------------------------

Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Câmara deu

por encerrada a presente reunião às Dez horas e Quarenta minutos, da qual

se  lavrou  a  presente  acta,  que depois  de  lida  e  por  estar  conforme  foi

aprovada por unanimidade e vai  assinada pelo Senhor  Presidente,  pelos

Senhores Vereadores e por mim secretário para valer como tal. --------------
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