
































































































































































































































 

 

 

Extrato de Ata N.º 26/2016 de Reunião Ordinário do Conselho de Administração da 

CMPH – DomusSocial – Empresa de Habitação e Manutenção do Município do Porto, EM 

 

------Ao dois dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezasseis, reuniu, na sede da empresa, 

sita na Rua Monte dos Burgos, n.º 12, Porto, o Conselho de Administração da CMPH – 

DomusSocial – Empresa de Habitação e Manutenção do Município do Porto, EM, pessoa 

coletiva n.º 505 037 700, na qual estiveram presentes o Presidente do Conselho de Administração, o 

Senhor Dr. Manuel Pizarro, o Vice-Presidente do Conselho de Administração, o Senhor Dr. Barbosa 

Pinto e a Vogal do Conselho de Administração, a Senhora Eng.ª Maria Manuela Álvares. ----------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Aberta a sessão pelas nove horas, passou o Conselho de Administração a tratar os assuntos 

constantes da Ordem de Trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 3.- Assuntos de Natureza Financeira: -----------------------------------------------------------------  

3.1.- Relatório sobre a informação financeira e de execução orçamental em 30 de junho 

de 2016: O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, aprovar o relatório de execução 

orçamental em 30 de junho de 2016 e a sua submissão à Assembleia Geral da DomusSocial, em 

cumprimento do disposto no n.º 1 da alínea e) do artigo 42.º da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto, 

bem como o seu envio para o Município do Porto.---------------------------------- (DLB. 3.1.-26/2015) 

3.2.- Posição de controlo orçamental a 26 de agosto de 2016: O Conselho de Administração 

tomou conhecimento da posição de controlo orçamental das rubricas constantes no Contrato de 

Mandato celebrado com o Município do Porto, assim como, da manutenção e gestão do parque 

habitacional. ------------------------------------------------------------------------------ (DLB. 3.2.-26/2016) 

3.3.- Controlo da execução financeira a 31 de julho de 2016: O Conselho de Administração 

tomou conhecimento e apreciou a informação sobre a execução financeira dos custos de 

funcionamento da empresa, assim como da execução dos contratos de manutenção e mandato, 

reportados a 31 de julho de 2016. --------------------------------------------------- (DLB. 3.3.-26 /2016) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelas treze horas, da qual foi elaborada a 

presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e vai ser assinada por todos os 

presentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


