


















FI. Livro _____________

Reun~ode 2016m3/23
Município AU Proc9 __________________

Vila Frar~ de Xira Deliberação n2

Câmara Municipal

ATA EM MINUTA

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2015 -

RELATÓRIO DE GESTÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Presente para aprovação o documento de prestação de contas da câmara

municipal do exercício de 2015, constituído pelo relatório de gestão e

demonstrações financeiras, o qual de anexa e dá por inteiramente reproduzido
nesta parte da ata, e posterior remessa à assembleia municipal para apreciação e

votação nos termos da lei.
Deliberado, por maioria, com a abstenção dos membros da CDU, aprovar o

documento de prestação de contas da câmara municipal do exercício de 2015,

constituído pelo relatório de gestão e demonstrações financeiras.
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FI. Livro _____________

/4h aliA Reur~ão de 2016/03/23Município Ali Proc2 _________________

Vila Frar~ de Xira Deliberação n2

Câmara Municipal

ATA EM MINUTA

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SMAS DO EXERCÍCIO DE 2015 - RELATÓRIO

DE GESTÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Presente o processo instruído com deliberação tomada pelo Conselho de

Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, em

2016/03/02, documento que se anexa e dá por inteiramente reproduzido nesta
parte da ata, para aprovação do documento de prestação de contas dos Serviços

Municipalizados de Água e Saneamento do exercício de 2015, constituído pelo
relatório de gestão e demonstrações financeiras, e posterior remessa à assembleia

municipal para apreciação e votação nos termos da lei.

Deliberado, por maioria, com a abstenção dos membros da CDU, aprovar o

documento de prestação de contas dos Serviços Municipalizados de Água e

Saneamento do exercício de 2015 — Relatório de Gestão e Demonstrações

Financeiras.
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El. Livro _____________

FLAta oS
Reunião de 2016/03/23

Município Proc2 _____________________

Vila Frar~ de Xira Deliberação n~ ____________

Câmara Municipal

ATA EM MINUTA

1. Assunto: 1~ REVISÃO AO ORÇAMENTO, PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E

PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 2016

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n~ 18/16, de

15/03, do DGAFJ/DPFCI, para aprovação da 1~ revisão ao orçamento, plano

plurianual de investimentos e plano de atividades municipais da câmara municipal

para 2016, e posterior remessa à assembleia municipal para aprovação nos termos

da lei.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n~ 18/16, de 15/03, do
DGAFJ/DPFCI, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da
ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: O Sr. Vereador António FéIix submete o assunto à reunião de câmara

para aprovação.

7. Deliberação: Deliberado, por maioria, com a abstenção dos membros da CDI.), em

conformidade com a proposta do Sr. Vereador António Félix.
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A. Livro _____________

/2 AI(I RAta-________
/ 9~’\ lflÍÃ Reunião de 2016/03/23

Município 4/ Proc2 __________________

Vila Frar~ de Xira 1 Deliberação n2

Câmara Municipal 1
ATA EM MINUTA

Assunto: P REVISÃO AO ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DOS

SMAS PARA 2016

Presente o processo instruído com deliberação tomada pelo Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, em 2016/03/16,

documento que se anexa e se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da ata,
para aprovação da P revisão ao orçamento e plano plurianual de investimentos dos

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento para o ano 2016, e posterior remessa

à assembleia municipal para aprovação nos termos da lei.

Deliberado, por maioria, com a abstenção dos membros da CDU, aprovar a 1~ revisão

ao orçamento e plano plurianual de investimentos dos Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento para o ano 2016.
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_____ 19. Livro _____________

~‘t’) ~jfj Reun~o de 2016/03/23

Município AU Proc2 024/AS/Aj-RG/INF/2016

Vila Frar de Xira Deliberação n2 ____________

Câmara Municipal j
ATA EM MINUTA

Assunto: ABERTURA DE PROCEDIMENTO — SERVIÇOS DE REDE CORPORATIVA DE

DADOS E INTERNET — LINHA DEDICADA SMAS-EPAL - AJUSTE DIRETO - REGIME

GERAL - REMESSA À ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO

COMPROMISSO PLURIANUAL
Presente o processo instruído com deliberação tomada pelo Conselho de

Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, em

2016/03/16, documento que se anexa e dá por inteiramente reproduzido nesta
parte da ata, para aprovação da remessa à assembleia municipal para autorização

prévia do compromisso plurianual relativa a um procedimento por ajuste direto, do

regime geral, para a contratação de serviços de rede corporativa de dados e

lnternet — Linha dedicada SMAS — EPAL.

Deliberado, por unanimidade, aprovar a remessa à assembleia municipal para

autorização prévia do compromisso plurianual.

07 rede SMA5 mm




















































































