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ATA N.º 2/2017

----Terminada a eleição da Mesa de Assembleia Inrtermunicipal da Associação de Municípios de

Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Sátão, que decorreu no quinto dia do mês de dezembro de

2017,  no  salão  nobre  do  Município  de  Penalva  do  Castelo,  o  Presidente  questionou  todos  os

presentes sobre a possibilidade de se realizar de seguida a segunda reunião Ordinária da Assembleia

Intermunicipal da Associação.  Após todos os membros concordarem iniciou-se pelas 18h30m a

sessão, presidida pelo Presidente  da Mesa da Assembleia , Dr. António José Gomes.-------------------

---- Estiveram Presente:-----------------------------------------------------------------------------------------

----Pela Mesa da Assembleia Intermunicipal:---------------------------------------------------------------

----O Presidente:Dr. António José Gomes.--------------------------------------------------------------------

----O Vice-Presidente: Armando José Ribeiro da Cunha.--------------------------------------------------

----O Secretário:Luís Filipe Cardoso Pinto.-------------------------------------------------------------------

----Dos membros efetivos da Assembleia Intermunicipal.-----------------------------------------------

----Patrícia Alexandra Teixeira de Albuquerque Costa;-------------------------------------------------------

----Isabel de Sousa Fonseca;--------------------------------------------------------------------------------------

----João António Martins Saraiva;-------------------------------------------------------------------------------

----Teresa Augusta Barranha;-------------------------------------------------------------------------------------

----Sérgio Almeida Ferreira;--------------------------------------------------------------------------------------

----Carla Maria dos Anjos Almeida;-----------------------------------------------------------------------------

----Arlindo Jorge Sousa Ferreira;--------------------------------------------------------------------------------

----Paulo Jorge Correia Almeida;--------------------------------------------------------------------------------

----Em Representação dos Municípios:-----------------------------------------------------------------------

----Presidente da Câmara Municipal de Penalva do Castelo, Francisco Lopes Carvalho,  Presidente

da Câmara Municipal de Sátão e Presidente do Conselho Executivo desta Associação, Paulo Manuel

Lopes  dos  Santos  e   Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Aguiar  da  Beira,  Joaquim  António

Marques  Bonifácio.------------------------------------------------------------------------------------------------

Convidado:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Domingos de Almeida Rodrigues, Dirigente da Área Financeira do Município de Sátão.-----------



----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal, agradeceu a todos os presentes e deu a

boas-vindas a  todos os que se preparam  para iniciar os trabalhos como membros da Assembleia

durante os próximos quatro anos,  desejando que corram da melhor forma. De seguida deu a palavra

ao Presidente do Concelho Executivo que num  breve discurso agradeceu a todos e disse que tudo

fará para o bom funcionamento desta Associação Intermunicipal, contando contudo com os seus

colegas, Presidentes dos Municípios Integrantes.--------------------------------------------------------------

---- De seguida a Assembleia passou a apreciar os pontos a seguir Indicados:----------------------------

-------------------------------Ordem de Trabalhos para a presente Reunião------------------------------

---- 1º Discussão e votação do Orçamento para 2018;-----------------------------------------------------

---- 2ºDiscussão e votação do mapa de pessoal para 2018;------------------------------------------------

---- 3º Outros assuntos de interesse do Croi.-----------------------------------------------------------------

---- 1.º Discussão e Votação do Orçamento para o ano de 2018.----------------------------------------

---- O Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra ao  Presidente do Conselho Executivo,

Paulo Manuel Lopes dos Santos,  que  fez uma breve exposição do orçamento referente ao ano de

2018. O mesmo foi analisado e explicado a toda a Assembleia.---------------------------------------------

---- Presidente da Assembleia Intermunicipal: questionou o motivo de o valor das transferências

efetuadas  pelos  Municípios  integrantes  ser  inferior  ao  do  ano de  2017 tendo em conta  que  as

despesas com os funcionários será superior e o motivo do valor que constava no Orçamento de

2017 para o arranjo do caminho entre o Canil  e a Estrada Principal  voltar a estar presente no

Orçamento de 2018.-----------------------------------------------------------------------------------------------

---- Presidente do Conselho Executivo: Respondeu que quanto ao primeiro ponto o motivo foi que

no ano de 2017 houve a necessidade de comprar uma carrinha para o Canil e como este ano não se

terá essa despesa possibilitou a redução das comparticipações sem qualquer prejuízo para o bom

funcionamento da Associação. Quanto ao segundo ponto, o Senhor Presidente alegou que estariam a

tentar obter uma comparticipação na despesa, por parte da empresa que explora a Pedreira  que

também utiliza o caminho como entrada e saída de camiões, mas que durante o ano de 2018 será

arranjado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----  João António Martins Saraiva:Começou por dizer que como consta no Orçamento o valor

para a instalação de uma Sala de Cirurgia questionou se a Associação tinha pessoal especializado

para a sua realização, e se não  tivesse, sugeria que a Associação entrasse em contacto com a Escola

Universitária  de  Veterinária  de  Coimbra  ou  com outras  universidades  para  a  possibilidade  de

enviarem alunos para a  Associação,  pois  seria  uma mais  valia  para  o Canil.  Solicitou também



informação sobre o horário do Veterinário ao fim-de semana para casos que precisem de tratamento

inadiável.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Presidente do Conselho Executivo:  Explicou que o valor que consta no Orçamento para a

instalação  de  uma sala  de  cirurgia  é  referente  a  um apoio  dado  pela  DGAV, e  para  o  qual  a

Associação concorreu, por esse  motivo ainda não é certo que se consiga o dito apoio, mas caso se

concretize  é  uma ideia  que  deve  ser  analisada  e  discutida  na  próxima reunião  da  Assembleia.

Relativamente ao horário dos Veterinários ao fim de semana, foi explicado que nos fins de semana,

fica de escala um funcionário do Canil de forma rotativa, para tratar da alimentação dos animais e

limpeza das instalações assim como para algum caso de recolha de cadáveres  de animas na via

pública ou algum caso que seja solicitado pela G.N.R. Também informou todos os presentes que os

Veterinários  que prestam serviço no Canil,  são funcionários  dos  Municípios  integrantes,  Sátão,

Penalva do Castelo e Aguiar da Beira, não havendo nenhum ligado a Associação  como se pode

verificar no mapa de Pessoal, mas sempre que é  necessário a sua presença, está  um disponível, não

existindo assim um horário estipulado.--------------------------------------------------------------------------

 João António Martins Saraiva: Propôs que se deveria pensar no assunto e voltar a ele na próxima

reunião.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Deliberação: Aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------------

---- 2ºDiscussão e votação do mapa de pessoal para 2018;------------------------------------------------

----  O  Presidente  do  Conselho  Executivo,  explicou  aos  presentes  que  o  Mapa  de  Pessoal  da

Associação  é  composto  por  quatro  postos  de  trabalho,  Um Assistente  Técnico  e  3  Assistente

Operacionais,  Referiu  ainda  que  tanto  o  lugar  de  Assistente  Técnico  como os  dois  lugares  de

Assistentes  Operacional  que  já  se  encontram ocupado,  são  funcionários   que  fazem parte  dos

Municípios integrantes e se encontram em mobilidade na Associação. Quanto ao lugar  a ocupar

informou que está a decorrer o concurso para a vaga de Assistente operacional, conforme consta no

Mapa para 2018.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----Deliberação: Aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------------

---- 3º Outros assuntos de interesse do Croi.-----------------------------------------------------------------

----  Modo  de  pagamento  e  número  de  quilómetros  pagos  aos  membros  da  Assembleia

Intermunicipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----  Presidente da Assembleia Intermunicipal:  informou que o pagamento dos quilómetros, no

mandato anterior eram pagos sempre até a Sede da Associação, situada na Rua Penedo de Moura



3560-113 Rãs- Romãs -  Sátão,  de seguida pôs em votação a continuidade da mesma forma de

contagem dos quilómetros para este mandato.-----------------------------------------------------------------

----Deliberação: Aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------------

---- Presidente da Assembleia Intermunicipal: Propôs que as próximas convocatórias passassem a

ser enviadas por email, enviando também uma mensagem para o telemóvel a informar do envio do

email,  evitando  assim  gastos  para  a  Associação,  pondo  de  seguida  o  assunto  à

votação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----Deliberação: Aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------

---- Presidente do Conselho Executivo:  Informou que os próximos pagamentos aos membros da

Assembleia será efetuado através de transferência bancaria e para isso solicitou a todos o membros

o envio do N.I.B  para o Email da Associação.----------------------------------------------------------------

----  Luís  Filipe  Cardoso  Pinto:  Propôs  ao  Senhor  Presidente  do  Conselho  Executivo  que  se

agendasse uma visita dos Membros da Assembleia Intermunicipal da Associação, ao Canil, visto

que  fazem  parte  decisões  tomadas,  mas  no  fundo  não  têm  noção  das  condições  em  que  se

encontram as  Instalações do Canil.-----------------------------------------------------------------------------

---- Presidente do Conselho Executivo: Concordou com a proposta apresentada e que na próxima

reunião da Assembleia iria ter em conta a hora e o dia para que essa visita se tornasse possível.------

---- Nada mais havendo a tratar o Presidente da  Assembleia Intermunicipal, agradeceu mais uma

vez a presença de todos os membros e por volta das 19h30m deu por encerrada a Reunião.------------

O Presidente

______________________________

O Vice-Presidente

______________________________

O Secretário

_________________________________


