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------------ Aos quinze dias do mês de novembro 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. Ilídio Maria Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal em 

Exercicio, estando presentes os Senhores Vereadores, Dr.ª Anabela Piedade 

Afonso Torrão, Dr. António Nuno Marcos Rodrigues e Dra. Helena Maria da Silva 

Ventura Barril. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ O Presidente da Câmara não esteve presente por motivos de agenda. --

------------ A reunião foi secretariada por, Avelina Maria Barril Vieira, Assistente 

Técnico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I – APROVAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES 

------------ Colocadas a votação as atas das reuniões anteriores foram aprovadas 

por unanimidade, nomeadamente a ata nº 25/2013 e ata nº 26/2013. -------------- 

 

II - RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 

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

tesouraria, relativo ao dia 14 de novembro de 2013 que acusava (m) o (s). 

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

------------ Saldo em operações orçamentais – 1.026.903,90 € (um milhão, vinte e 

seis mil, novecentos e três euros e noventa cêntimos). ------------------------------------- 

------------ Saldo em operações não orçamentais – 419.281,89 € (quatrocentos e 

dezanove mil, duzentos e oitenta e um euros e cinquenta e oitenta e nove 

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

 

III – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

------------ O Presidente da Câmara em Exercício informou sobre a carta enviada 

ao Ministério das Finanças, relativamente ao possível encerramento do Serviço 

de Finanças de Miranda do Douro. ------------------------------------------------------------------- 

------------ O Vereador António Rodrigues solicitou mais informação sobre o 

contrato de Empréstimo do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), que 
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lhes foi entregue cópia na reunião de 1 de novembro. Foi chamado o Chefe de 

Divisão Financeira para prestar esclarecimentos e facultar aos vereadores a 

documentação necessária. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

 

1. Regulamento para o XV Festival de Sabores Mirandeses; 

2. 27ª Modificação Orçamental ao Orçamento da Despesa de 2013; 

3. Abertura de Concurso para prestação de serviços para o controle de 

qualidade das águas para consumo humano e das piscinas municipais do 

concelho de Miranda do Douro – 2014; 

4. Pedido de libertação de quantias retidas, referentes à obra – Drenagem 

do Cemitério de Ifanes; 

5. Pedido de libertação de quantias retidas, referentes à obra – Limpeza e 

Restauro do Pavimento da Cisterna do Castelo de Miranda do Douro; 

 

ORDEM DO DIA 

 

------------ 1. REGULAMENTO PARA O XV FESTIVAL DE SABORES MIRANDESES; -------------------

------------ Foi presente o Regulamento do XV Festival de Sabores Mirandeses, a 

organizar pela Câmara Municipal, nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro de 2014, no 

Pavilhão Multiusos, em Miranda do Douro. -------------------------------------------------------

------------ Depois de analisado, o órgão executivo deliberou por unanimidade 

aprovar o XV Festival de Sabores Mirandeses. ---------------------------------------------------

------------ Foi deliberado ainda aprovar este assunto em minuta. ------------------------- 

------------ 2. 27ª 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, foi presente a 27ª Modificação 

Orçamental ao Orçamento da Despesa de 2013, no valor de 77.553,15 €. --------------------

------------ Tendo sido delegada competência no Presidente da Câmara em reunião de 

Câmara de 11/10/2013, de acordo com a alínea d) do nº 1 do artº 33 da Lei 75/2013 

de 12 de setembro, o órgão executivo tomou conhecimento da aprovação pelo 

Presidente da Câmara de 05/11/2013, da 27ª Modificação Orçamental ao Orçamento 

da Despesa de 2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------ 3. ABERTURA DE CONCURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONTROLE DE 

QUALIDADE DAS ÁGUAS PARA CONSUMO HUMANO E DAS PISCINAS MUNICIPAIS DO CONCELHO 

DE MIRANDA DO DOURO – 2014; --------------------------------------------------------------------------

------------- Foi presente a informação da técnica superior onde informa da 

necessidade de abrir concurso para a prestação de serviços para o controle de 

qualidade das águas para consumo humano e das piscinas municipais do 

Concelho de Miranda do Douro por forma a garantir o cumprimento dos Planos 

Operacionais e de Controle de Qualidade da Água – 2014 (PCQA), já submetido 

para aprovação pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, 

conforme disposto no Dec. Lei 306/2007, de 27 de Agosto, para as águas de 

consumo, bem como dar cumprimento ao disposto no Dec. Regulamentar nº 

5/97, de 31 de março, para as águas das piscinas. -------------------------------------------

------------ De acordo com a mesma, o órgão executivo deliberou por 

unanimidade abrir o referido concurso por procedimento de ajuste direto, nos 

termos da alínea a) do nº1 do artº 20 do CCP, prevendo-se gastar o valor de 

10.750,00 €, acrescido de IVA. ------------------------------------------------------------------------

------------ Foi deliberado também por unanimidade nomear o Júri do 

procedimento composto por três elementos efetivos, nomeadamente, 

presidente – Dr. Ilidio Rodrigues, Engº Amílcar Machado e Dra. Olga Andrade; e 

dois elementos suplentes: Dr. Carlos Fernandes e Engº Flávio Galego. ---------------

----------- Deliberou ainda convidar para apresentar propostas as empresas: 

Equilibrium – Laboratório de Controlo de Qualidade e de Processo, Lda. – Porto; 

Instituto da Água da Região Norte – Matosinhos; Instituto Nacional de Saúde Dr. 

Ricardo Jorge – Porto; LABMINHO – Laboratório de Análises da Água e Efluentes 

Industriais, Lda. – Braga; Laboratório Regional de Trás-os-Montes – Mirandela; 

LQA Ambiente – Prestação de Serviços, Gestão e Controle Ambiental, Lda. – Vila 

Nova de Gaia; LPQ Norte – Laboratório pró-qualidade – Vila Nova de Gaia. ---------

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

------------ 4. PEDIDO DE LIBERTAÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS, REFERENTES À OBRA – 

DRENAGEM DO CEMITÉRIO DE IFANES; ---------------------------------------------------------------------

------------ Relativamente à obra supra mencionada, foi presente a informação do 

técnico da Divisão de Obras Municipais, referente ao pedido de libertação de 
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30% das quantias retidas neste Município, da empresa Manuel António Ferreira 

de Carvalho & Filho, Lda.. --------------------------------------------------------------------------------

------------ De acordo com a mesma, o órgão executivo deliberou por 

unanimidade dar conhecimento ao serviço de contabilidade e mandar libertar 

30% das quantias retidas por este Município.-----------------------------------------------------

------------ Foi deliberado também aprovar este assunto em minuta. --------------------- 

------------ 5. PEDIDO DE LIBERTAÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS, REFERENTES À OBRA – LIMPEZA 

E RESTAURO DO PAVIMENTO DA CISTERNA DO CASTELO DE MIRANDA DO DOURO; ------------

------------ Relativamente à obra supra mencionada, foi presente a informação do 

técnico da Divisão de Obras Municipais, referente ao pedido de libertação de 

30% das quantias retidas neste Município, da empresa Manuel António Ferreira 

de Carvalho & Filho, Lda.. --------------------------------------------------------------------------------

------------ De acordo com a mesma, o órgão executivo deliberou por 

unanimidade dar conhecimento ao serviço de contabilidade e mandar libertar 

30% das quantias retidas por este Município.-----------------------------------------------------

------------ Foi deliberado também aprovar este assunto em minuta. --------------------- 

------------ 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 5/2013, própria para arquivo dos documentos anexos 

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

ENCERRAMENTO 

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

Presidente da Câmara em Exercicio, 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. ------------ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 


