
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE AGUIAR DA BEIRA, PENALVA DO CASTELO E SÁTÃO
CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DE COMPANHIA

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE AGUIAR DA BEIRA, PENALVA DO
CASTELO E SÁTÃO

ATA N.º 1/2018 DE 19 DE ABRIL

Ao décimo nono dia de abril de 2018, pelas 18:00 horas, reuniu na Sede da Associação de Municípios de

Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Sátão, situado na Rua Penedo de Moura, 3560-113, Rãs, Sátão, o

Conselho Executivo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estiveram  presentes  os  Senhores:  Dr.  Alexandre  Manuel  Mendonça  Vaz,  Vice-Presidente  da  Câmara

Municipal de Sátão,  que  confere  poderes  legais  para  participar  nesta  reunião  em  representação  do

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

Lopes  dos  Santos,   e  os  Vice-Presidentes,  Joaquim  António  Marques  Bonifácio,  Presidente  da  Câmara

Municipal de Aguiar da Beira e Francisco Lopes Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de Penalva do

Castelo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

À hora marcada, foi declara aberta a reunião.-----------------------------------------------------------------------------------

De  seguida  o  Conselho  Executivo  passou  a  apreciar  os  pontos  indicados  na  ordem  de

trabalhos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS--------------------------------------------------------

1.º - Discussão e Votação dos Documentos de Prestação de Contas referentes ao ano de 2017.----------------

Foram apresentados os documentos em titulo, que depois de analisados e explicados pelo Dr. Alexandre, a

Prestação de Contas referente ao ano de 2017.---------------------------------------------------------------------------------

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

2.º - Discussão e votação da 1ª Revisão Orçamental do ano de 2018.---------------------------------------------------

Foram apresentados os documentos em titulo, que depois de analisados por todos os membro do Conselho
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 executivo, a 1ª Revisão Orçamental.-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

3.º  -  Discussão  e  votação   sobre  a  integração  do  Município  de  Mangualde  na  Associação  de

Municípios.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O  Dr Alexandre, apresentou aos restantes membros do Conselho a proposta apresentada pelo Município de

Mangualde para a integração do mesmo nesta Associação, assim como o interesse  manifestado  pelo Sr.

Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Vila  Nova  de  Paiva  através  de  ofício  datado  de  19  de  abril  de

2018.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Após discutidos todos os prós e contras, decidiu-se que será apresentado um orçamento a cada Município

com o valor das obras necessárias para que se torne  viável  a sua integração na AMAPS assim como a

compra de uma carrinha e a disponibilidade  de um funcionário por cada Município.  Assim a  decisão final

será tomada após a resposta dos interessados.------------------------------------------------------------------------------

4.º Discussão e Votação sobre a aprovação do Protocolo entre a AMAPS  e a Clínica VetSátão.-----------------

Após a leitura do referido protocolo e algumas explicações dadas pelo Dr. Alexandre e tendo em conta que o

protocolo entre a AMAPS e a Clínica VetSátão  será vantajoso.-------------------------------------------------------------

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

5.º  Discussão  e  Votação  Sobre  a  aprovação  do  Protocolo  entre  a  AMAPS  e  a  Ordem  dos

Veterinários.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Após uma breve explicação sobre o teor referido do referido protocolo entre a AMAPS e a Ordem dos

Veterinários e após a sua leitura.---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

O Dr Alexandre informou os restantes membros do Conselho Executivo que a partir do dia 23 de setembro

vai  deixar  de ser possível  praticar  eutanásia nos animais,  assim como das novas regras na recolha dos

animais com chip e errantes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Também foram informados que neste momento a incineradora do CROI está avariada e que para mandar

arranjar teria que vir uma peça da Inglaterra e que a recolha de cadáveres esta a ser feita pela empresa Luís

Leal & Filhos de Torres Novas. Todos concordaram em não arranjar a incineradora, visto que com a nova lei

não  vai  ser  necessária  e   que  se  deve  continuar  com  a  recolha  dos

cadáveres.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Foi  decidido  que  a  incineradora  deve  sair  do  local  e  que  se  deve  aproveitar  o  espaço  para  fazer  um

gatil.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi  dado a conhecer  aos  presentes   que a  Associação recebeu o valor  de 5.000,00€,  referentes  a  um

concurso que decorreu no segundo semestre de 2017  para  ajuda na requalificação do gatil ou para equipar

uma sala de cirurgia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nada mais havendo a tratar, pelas 19:30 h foi encerrada a sessão, de que para constar se lavrou a ata que

vai ser assinada por todos os presentes.------------------------------------------------------------------------------------------

_________________________________________________

O representaste legal do Presidente do Conselho Executivo
(Dr. Alexandre Manuel Mendonça Vaz)

_________________________________________

O Vice-Presidente
Francisco Lopes Carvalho

___________________________________________

O Vice-Presidente
Joaquim António Marques Bonifácio
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