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Convocados

Pedro Nascimento Cabral

Pedro Furtado

Cristina Tavares

Marco Resendes

Sergio Rezendes

André Manuel Pereira de Viveiros

João Miguel Roque Filipe

Daniela Almeida de Medeiros de Sousa Soares

Rui Manuel Botelho de Amaral Melo

Assuntos

Título

Assunto 3/23 - Autorização de despesa

Período

Ordem

Descrição

Nos termos do artigo 30.º das Medidas de
Orientação para a Execução Orçamental
2023, solicita-se que seja submetido ao
Órgão Executivo a autorização para
realização da despesa inerente às rubricas
da orgânica 0102 e 0103, no montante
global de 16.883.217,14 euros e
3.178.053,45 euros, respetivamente,
anexando-se, para o efeito, os respetivos
cabimentos.

Título

Assunto 4/23 - Constituição do Fundo Fixo de Caixa para o ano de 2023

Período

Ordem

Descrição

Pela Chefe de Divisão Financeira, Ana
Cristina Aguiar, foi apresentado, nos termos
do POCAL, a proposta de fixação do
montante de fundo fixo de caixa para as
necessidades diárias da autarquia local, que
será no valor diário não ultrapassável de
€3.500,00 (três mil e quinhentos euros), em
conformidade com o artigo 102.º da Norma
de Controlo Interno, e com o ponto
2.9.10.1.1. do POCAL.



Título

Assunto 5/23 - Definição dos valores máximos mensais dos fundo de maneio e
nomeação dos seus titulares e respetivos substitutos

Período

Ordem

Descrição

Pela Chefe de Divisão, Ana Cristina Aguiar,
é apresentada a proposta para a definição
dos valores máximos mensais dos fundo de
maneio e nomeação dos seus titulares e
substitutos, para o ano 2023, no seguimento
da aprovação pelo órgão executivo, na sua
reunião de 13 de dezembro de 2021, do
Regulamento Interno do Fundo de Maneio,
alterado pela 1.ª alteração ao Regulamento
Interno, aprovada pelo órgão executivo, na
sua reunião de 27 de julho de 2022.

Título

ASSUNTO Nº 2/23 - Receção provisória das Obras de Urbanização do Loteamento sito
no Cerrado do Carmo, freguesia de Livramento, promovido por Nitido Oasis, SA

Período

Ordem

Descrição

Pela subunidade Orgânica de Obras
Particulares é submetido a reunião de
Câmara, conforme determina o artigo 87º,
do Decreto Lei nº.555/99, de 16 de
dezembro, revisto e republicado pelo
Decreto Lei nº 136/2014, de 09 de setembro,
proceder-se à receção provisória das
infraestruturas da Rede Viária, Arranjos
Exteriores, Rede de Abastecimento de Água
e Rede de Drenagem de Esgotos
Domésticos e Pluviais, Elétricas e ITUR, e
que, consequentemente, se liberte o
equivalente ao montante de 365 906,58
euros (trezentos e sessenta e cinco mil
novecentos e seis euros e cinquenta e oito
cêntimos), da caução prestada através de
hipoteca de lotes, sugere-se levantar a
hipoteca sobre os lotes nº20 e nº21,
referente ao processo L-LOTE 27/2011, em
nome de Nitido Oasis, SA.

Título

ASSUNTO 1/2023 - RESUMO DIARIO DE TESOURARIA

Período

Ordem

Descrição

Pela Subunidade Orgânica de
Contabilidade, foi enviado, para
conhecimento, o resumo diário de tesouraria
do dia 10 do mês corrente, cujo saldo era €
().


	Reunião de Câmara 11-01-2023 11/01/2023 10:00

