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MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA
CÂMARA MUNICIPAL

EDITAL
-------MARIA DO CÉU QUINTAS, PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA:

------- TORNA PÚBLICO, nos termos do disposto no artigo 91 conjugado
no n.º4 do artigo 92 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada e
republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro que na reunião ordinária
desta Câmara realizada no dia dezasseis de outubro de dois mil e treze, cuja
ata se encontra devidamente aprovada, foram tomadas as seguintes
deliberações. --------------------------------------------------------------------------

ORDEM DO DIA
------- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: - A Câmara Municipal
tomou conhecimento da existência de fundos através do resumo diário de
tesouraria do dia quinze do mês de outubro do ano dois mil e treze que
acusa o saldo disponível de: -------------------------------------------------------Dotações Orçamentais – Seiscentos e cinquenta e quatro mil, sessenta e
dois euros e seis cêntimos. ---------------------------------------------------------Dotações não Orçamentais – Cento e quarenta e dois mil duzentos e
oitenta e dois euros e setenta e seis cêntimos. ------------------------------------

------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por unanimidade, aprovar
a ata da reunião ordinária realizada no dia dois de outubro do ano de dois
mil e treze, dispensando-se a sua leitura em virtude de a mesma ter sido
distribuída previamente a todos os membros do Executivo. -------------------
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08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS
------- ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO – COR DA
ÁGUA PARA CONSUMO – TOMADA DE CONHECIMENTO: A
Câmara Municipal tomou conhecimento de uma missiva enviada pela
empresa Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro sobre a cor da água na
Vila de Freixo de Espada à Cinta. -------------------------------------------------------- ARS – RELATÓRIOS DE ANÁLISE DA QUALIDADE DA
ÁGUA DAS PISCINAS DESCOBERTAS E CONSUMO HUMANO –
TOMADA DE CONHECIMENTO: A Câmara Municipal tomou
conhecimento dos relatórios de análise da qualidade da água das piscinas
descobertas e de consumo humano. ------------------------------------------------------ Para constar e devidos efeitos se dactilografou o presente Edital e
outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

------- Edifício dos Paços do Concelho e Divisão Administrativa,
Financeira e Social quatro de novembro do ano de 2013. ----------------------

A PRESIDENTE DA CÂMARA

MARIA DO CÉU QUINTAS

