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ATA N.º 18/2013 

(Contém 2 páginas)  

 

------------ Aos dezasseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, pelas 

09.30h, nesta Cidade de Miranda do Douro no edifício dos Paços do Concelho e 

sala de reuniões, realizou-se a reunião ordinária da Câmara Municipal sob a 

Presidência do Dr. Artur Manuel Rodrigues Nunes, Presidente da Câmara 

Municipal, estando presentes os Senhores Vereadores, Dr. Ilídio Maria 

Rodrigues, Dr.ª Anabela Piedade Afonso Torrão e Dr. Fernando Nuno Bárbolo 

Palhau. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------ A reunião foi secretariada por, Maria de Fátima Marcos Martins, 

Assistente Técnico. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------ Colocada a votação a ata da reunião anterior foi aprovada por 

unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 

------------ A Câmara Municipal tomou conhecimento do resumo diário de 

tesouraria, relativo ao dia 14 de agosto de 2013 que acusava (m) o (s) seguinte 

(s) saldo (s): ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------ Saldo em operações orçamentais – 1.533.322,41 € (um milhão, 

quinhentos e trinta e três mil, trezentos e vinte e dois euros e quarenta e um 

cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------ Saldo em operações não orçamentais – 423.525,58 € (quatrocentos e 

vinte e três mil, quinhentos e vinte e cinco euros e cinquenta e oito cêntimos).-- 

 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

 

1. AUTO DE MEDIÇÃO Nº2 REFERENTE À OBRA – AMPLIAÇÃO DO RAMAL DE SANEAMENTO DE 

DUAS IGREJAS E VALE DE MIRA; 

2. 19ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013; 

3. INFORMAÇÕES.  
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ORDEM DO DIA 

------------ 1. AUTO DE MEDIÇÃO Nº2 REFERENTE À OBRA – AMPLIAÇÃO DO RAMAL DE 

SANEAMENTO DE DUAS IGREJAS E VALE DE MIRA;------------------------------------------------------- 

------------ Foi presente o auto de medição nº 2 referente à obra – AMPLIAÇÃO DO 

RAMAL DE SANEAMENTO DE DUAS IGREJAS E VALE DE MIRA, adjudicada à firma Manuel 

António Ferreira Carvalho & Filho, Lda., do valor de 28.226,94 € (Vinte e oito  

mil, duzentos e vinte e seis euros e noventa e quatro cêntimos) acrescido de 

IVA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ De acordo com a informação dos técnicos desta Câmara, o órgão 

executivo deliberou por unanimidade aprovar o referido auto. --------------------------

------------ Mais foi deliberado por unanimidade aprovar este assunto em minuta.  

------------ 2. 19ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013; 

------------ Para efeitos de ajustamento do Orçamento Municipal e de acordo com as 

necessidades de despesa manifestadas pelos serviços, foram presentes a 19ª 

Modificação Orçamental ao Orçamento da Despesa de 2013, no valor de 29.400,00 €, 

que compreende a 17ª Alteração ao Orçamento da Despesa de 2013, 10ª Alteração ao 

Plano de Atividades Municipais e 9ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.------

------------ O órgão executivo deliberou por unanimidade, aprovar a mesma e ratificar o 

ato do Presidente da Câmara datado de 07 de agosto de 2013. ----------------------------------- 

------------ Mais foi deliberado por unanimidade aprovar este assunto em minuta.  

------------ 3. INFORMAÇÕES. ---------------------------------------------------------------------------------- 

------------ ADENDA: Os documentos cujo teor não foi transcrito para a presente 

ata, depois de assinados e rubricados em todas as suas folhas, encontram-se 

arquivados na pasta n.º 4/2013, própria para arquivo dos documentos anexos 

à respetiva ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ENCERRAMENTO 

------------ Não havendo outros assuntos a tratar nesta reunião, o Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara, declarou encerrada a ordem de trabalhos eram 10.15 

horas pelo que de tudo, para constar se lavrou a presente ata, que vai ser 

assinada pelo Exmo. Sr. Presidente da Câmara e pela Secretária. ---------------------- 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 


