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A C T A Nº 10/11

Acta da reunião extraordinária da Câmara Municipal das Velas, realizada no dia 21
de Abril do ano 2011: ------------------------------------------------------------------------------------Aos vinte e um dias do mês de Abril do ano dois mil e onze, no Edifício dos
Paços do Município, reuniu-se a Câmara Municipal das Velas, sob a Presidência
de Manuel Soares da Silveira, Presidente da Câmara, e com a comparência dos
Vereadores Maria Isabel Góis Teixeira, Amaro Filipe Tavares Azevedo, António
Manuel da Silveira Azevedo e Ana Paula Ferreira Tavares Bettencourt. ---------------------Pelas dez horas e cinco minutos o senhor Presidente declarou aberta esta
reunião e apresentou o seguinte, conforme “ordem do dia” comunicada aos
vereadores por ofícios nºs 1371 a 1374, em data de 18 de Abril corrente, e
publicitada por edital nº 1375, da mesma data: ----------------------------------------------I- Modificação ao Orçamento – 1ª Revisão aos Documentos Previsionais de
2011: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta de Modificação ao Orçamento – 1ª Revisão aos
documentos Previsionais de 2011, constituída pelas seguintes alterações: ----------- 1ª Revisão ao Orçamento da Receita para 2011 (saldo da gerência anterior), no
valor de cento e dez mil trezentos cinquenta e três euros e vinte e sete cêntimos (€
110.353,27) euros, em Reforços; --------------------------------------------------------------- 1ª Revisão ao Orçamento da Despesa para 2011, no valor de cento e dez mil
trezentos cinquenta e três euros e vinte e sete cêntimos (€ 110.353,27), sendo de
Correntes, em Reforços, oitenta mil setenta e oito euros e setenta e três cêntimos
(€ 80.078,73) e de Capital, em Reforços, trinta mil duzentos setenta e quatro euros
e cinquenta e quatro cêntimos (€ 30.274,54); ----------------------------------------- 1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 2011, no valor de trinta mil
duzentos setenta e quatro euros e cinquenta e quatro cêntimos (€ 30.274,54), em
Reforços. -----------------------------------------------------------------------------------------------.
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-------Atentos os elementos apresentados e no cumprimento do disposto no ponto
8.3 do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro e na
alínea c) do nº 2 do art.º 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as
alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara
Municipal, depois de analisar os referidos documentos, delibera submeter à
aprovação da Assembleia Municipal a Modificação ao Orçamento de 2011,
constituída pela 1ª Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa e 1ª Revisão
ao Plano Plurianual de Investimentos, para efeitos do disposto na alínea b) do nº 2
do art.º 53º do mesmo diploma legal. ------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada por maioria, com os votos favoráveis dos
eleitos pelo Partido Socialista e a abstenção dos vereadores eleitos pelo Partido
Social Democrata, senhores Maria Isabel Góis Teixeira e António Manuel da
Silveira Azevedo. --------------------------------------------------------------------------------------------Estes documentos, que aqui se dão por integralmente reproduzidos, para os
devidos e legais efeitos, ficam arquivados na Unidade Orgânica de Finanças e
Património. ---------------------------------------------------------------------------------------------II- Aprovação da acta em minuta: --------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, o Executivo deliberou, por unanimidade,
aprovar a presente acta em minuta, nos termos e para os efeitos consignados no
número três do artigo noventa e dois da Lei número cento sessenta e nove barra
noventa e nove, de dezoito de Setembro, republicada pela Lei número cinco traço
A barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, tendo a mesma sido lida em voz alta.ENCERRAMENTO: ----------------------------------------------------------------------------------------Esta reunião terminou às dez horas e cinquenta minutos. --------------------------

O Presidente

A Chefe de Divisão de Administração Geral
.

