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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E OITO DE JULHO DO ANO 

DE DOIS MIL E CATORZE ============================================== 

ATA N.º 15/14 

========== Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e catorze, nesta 

Vila de Moimenta da Beira, Edifício dos Paços do Município e Salão Nobre desta 

Câmara Municipal, comigo, PAULO MANUEL CARVALHAIS COUTINHO, Técnico 

Superior (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 22 de 

outubro de 2013, elaborei a ata da presente reunião), compareceram os Senhores 

FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, ANTÓNIO JOSÉ 

TEIXEIRA CAIADO e CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, o primeiro na 

qualidade de Vice-Presidente da Câmara, que substitui o Senhor Presidente, nos termos 

do despacho, datado de 02 de novembro de 2009, e os restantes na de Vereadores, 

para realizarem a presente reunião ordinária, a qual foi estabelecida por deliberação 

tomada na primeira reunião, realizada no dia 25 de outubro de 2013, exarada a folhas 

110, ponto 092, do livro de atas 147, e cuja ordem do dia foi previamente distribuída a 

todos os seus membros, dentro do prazo previsto no n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------------------- 

FALTA DE QUÓRUM  ================================================== 

========== Nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 54.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, considerando que não está presente a maioria do número legal dos 

membros deste Órgão, verificando-se as faltas do Senhor Presidente da Câmara, JOSÉ 
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EDUARDO LOPES FERREIRA, e dos Vereadores SUSANA ISABEL MARQUES 

LEMOS, CARLOS ANTÓNIO DA SILVA MENDES e LUIS CARLOS PEREIRA DA 

SILVA, não é possível realizar esta reunião ordinária. ----------------------------------------------- 

----- Mais se verificou que as faltas estão relacionados com os pedidos de gozo de férias, 

cujas datas abrangem períodos que desaconselham a convocação de nova reunião da 

mesma natureza, para outro dia, nos termos e para efeitos do disposto no nº. 3, do artigo 

54º., da Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, por se voltar a configurar a possibilidade de 

falta de quórum. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

========== Foi lavrada a presente ata, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 4, 

do artigo. 54.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a qual vai ser assinada pelos 

Senhores Vice-Presidente da Câmara e Vereadores, e por mim, PAULO MANUEL 

CARVALHIAS COUTINHO, sendo seguidamente distribuída, por fotocópia, a todos os 

membros da Câmara. ================================================== 

O VICE-PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


