Aprovada em 25.11.2016

ATA DA 4.ª SESSÃO ORDINÁRIA (ÚNICA REUNIÃO) DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE
AMARES, REALIZADA NO DIA DOIS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS
---------- Aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezasseis, no auditório do
Centro Social e Paroquial de Lago, Freguesia de Lago, do concelho de Amares, realizou a
Assembleia Municipal de Amares a Quarta Sessão Ordinária do corrente ano, única reunião, a
que presidiu o excelentíssimo senhor Presidente da Mesa - João Januário Tomás Domingues
Veloso de Barros, coadjuvado pela Primeira Secretária - Maria Gracinda Viegas Ferreira Louro
Faustino e pela Segunda Secretária - Sofia Amélia Araújo Pinto, e em que participaram os
excelentíssimos membros: Grupo Municipal do Partido Socialista: Francisco António Pereira
Alves, Sofia Raquel Fernandes de Sousa, João Batista Veloso, Mário Mendes, Paula Filomena
Ferreira da Silva, Manuel de Oliveira Gonçalves (em regime de substituição), Valéria da Silva,
António Manuel Guedes Pereira (em regime de substituição) e os srs. Presidentes de Juntas de
Freguesia: de Dornelas – António de Araújo Paredes, de Bouro (Santa Maria) - Elisabete Barbosa
da Cunha, da União das Freguesias de Ferreiros, Prozelo e Besteiros - Marco Paulo Marques
Conceição (Representante legal); Grupo Municipal Movimento Independente Amares Primeiro:
José Lopes Gonçalves Barbosa, João Luís Veloso Alves Esteves, António Jorge Ferreira Pinto,
Manuel Moreira Bastos, José Maria Fernandes da Silva e pelos srs. Presidentes de Juntas de
Freguesia: da União das Freguesias de Caldelas, Sequeiros e Paranhos – José Manuel Fernandes de
Almeida, de Fiscal - Augusto Fernandes Rodrigues Macedo, de Goães - Adelino José Peixoto de
Sousa, de Lago – Delfim Manuel Silva Rodrigues, de Rendufe – Domingos de Almeida Alves e
União das Freguesias de Vilela, Seramil e Paredes Secas – Rui Manuel Maia Tomada; Grupo
Municipal do Partido Social Democrata: Elisabete Maria Martins de Macedo, Martinho Gonçalves
Antunes Braga e os srs. Presidentes de Juntas de Freguesia: da União das Freguesias de Amares e
Figueiredo – Alberto Martinho Antunes, e de Bouro (Santa Marta) - Carlos Manuel Vilela Pereira
Portela; Grupo Municipal do CDS-PP: Vítor Patrício Rodrigues Ribeiro e o sr. Presidente da Junta
de Freguesia de Barreiros – Silvério de Jesus Barroso da Silva; Presidentes de Juntas de Freguesia –
Mandatos Independentes: da Freguesia de Bico - Fernando Daniel Fernandes Soares, Freguesia de
Caires - José João Ferreira de Carvalho (Representante legal) e da União das Freguesias de Torre e
Portela – António Emanuel Afonso Ribeiro. -----------------------------------------------------O sr. presidente da Mesa da Assembleia, informou que o membro João Carlos Taveira Ribeiro e
João Luís Pereira Teixeira integrados no Grupo Municipal do Partido Socialista e João Maria
Gonçalves Pereira de Oliveira, integrado no Grupo Municipal do Partido do Centro Democrático
Social – Partido Popular, comunicaram, por escrito, que se faziam substituir pelos eleitos
imediatamente a seguir nas respetivas listas, sendo: Manuel de Oliveira Gonçalves e António
Manuel Guedes Pereira (Lista PS) durante o dia dois de setembro de dois mil e dezasseis e Rafael
Jesus Santos Pereira (Lista CDS-PP), no período entre o dia um e trinta de setembro de dois mil e
dezasseis, respetivamente. Seguidamente, comunicou que também os srs. presidentes das Juntas
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de Freguesia de: União de Freguesias de Ferreiros, Prozelo e Besteiros - Paulo Jorge Almeida
Gomes, integrado no Grupo Municipal do Partido Socialista (GMPS) e de Caires - Pedro António
Rodrigues da Silva (mandato Independente), respetivamente, comunicaram, por escrito, nos
termos do disposto na al. c), do artº 18.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que se faziam
representar, pelos representantes legais por eles designados, sendo:- Marco Paulo Marques
Conceição – Secretário da Junta de Freguesia da união de Freguesias de Ferreiros, Prozelo e
Besteiros e José João Ferreira de Carvalho – Secretário da Junta de Freguesia de Caires, durante o
dia dois de setembro de dois mil e dezasseis, respetivamente. Tendo sido verificada a identidade e
legitimidade de Manuel de Oliveira Gonçalves e António Manuel Guedes Pereira (Lista PS) e dos
representantes legais, Marco Paulo Marques Conceição, bem como de José João Ferreira de
Carvalho, que se encontravam presentes na sala, os mesmos passaram a participar. -------------AUSÊNCIAS: Verificado o mapa de presenças e feita a chamada foram registadas as seguintes
ausências: FALTA INJUSTIFICADA: membro Amândio Jorge da Cunha Antunes do GMCDU, que
não apresentou justificação em conformidade com o disposto no Regimento desta Assembleia
Municipal. FALTAS JUSTIFICADAS: membro Rafael Jesus Santos Pereira (em regime de
substituição) do GMCDS-PP e o Presidente da Junta de Freguesia de Carrazedo – João Manuel
Vieira Soares, que apresentaram, por escrito, justificação em conformidade com o Regimento
desta Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------PRESENÇAS DO ÓRGÃO EXECUTIVO:- Estiveram presentes os excelentíssimos Presidente da
Câmara Municipal senhor Manuel da Rocha Moreira, o sr. Vice-Presidente Isidro Gomes de
Araújo e os senhores Vereadores: Jorge José Tinoco Ferreira, Sandro Miguel de Macedo Peixoto,
Cidália Maria Alves de Abreu e Maria Filomena da Silva Araújo. AUSÊNCIA:- Sra. Vereadora Sara
Raquel Marques Ribeiro Leite, que se encontrava ausente do Concelho. -------------------------Secretariaram a reunião o Técnico Superior - Rui Agostinho Gonçalves Veloso e a Coordenadora
Técnica - Augusta Luísa Pinheiro Fernandes da Silva, que haviam sido designados para o efeito. A Ordem do Dia para esta sessão era a seguinte: -----------------------------------------------PONTO 1 – PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REGENERAÇÃO URBANA DE CALDELAS,
(ARU), NO ÂMBITO DO PROGRAMA REGIONAL DO NORTE 2020 (Deliberação da C.M. de
2016/06/27); ---------------------------------------------------------------------------------PONTO 2 – PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REGENERAÇÃO URBANA DE BOURO
SANTA MARIA, (ARU), NO ÂMBITO DO PROGRAMA REGIONAL DO NORTE 2020 (Deliberação
da C.M. de 2016/06/27); ----------------------------------------------------------------------PONTO 3 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE INTERVENÇÃO DENOMINADO
“ESPAÇO DE RECREIO E LAZER DA OMBRA – AMARES” E EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE
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RECONHECIMENTO E INTERESSE MUNICIPAL DO ALUDIDO PROJETO/EMPREENDIMENTO
(Deliberação da C.M. de 2016/07/25); --------------------------------------------------------PONTO 4 – PROPOSTA DE CONTRAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO PARA
INVESTIMENTO (Deliberação da C.M. de 2016/08/08); ---------------------------------------PONTO 5 – PROPOSTA DE INSCRIÇÃO DE PROJETOS EM PPI (Deliberação da C.M. de
2016/08/08); ---------------------------------------------------------------------------------PONTO 6 – PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE LONGO
PRAZO – 1.000.000€ - RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS (Deliberação da C.M. de
2016/08/29); ---------------------------------------------------------------------------------PONTO 7 – PROPOSTA DE FIXAÇÃO DAS TAXAS PREVISTAS NAS ALÍNEAS B) E C) DO ARTIGO
112.º DO C.I.M.I. PARA O ANO DE 2016 (Deliberação da C.M. de 2016/08/29); --------------PONTO 8 – PARA CONHECIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: RELATÓRIO DO AUDITOR
EXTERNO, RELATIVA À INFORMAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA DO
MUNICÍPIO NO 1.º SEMESTRE DO ANO DE 2016. ---------------------------------------------Às vinte e uma horas e trinta minutos, verificando-se que estava reunido quórum e em
conformidade com o disposto nos n.ºs 1 e 4, do artigo 13.º do Regimento da Assembleia
Municipal de Amares, o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal declarou aberta a
Sessão. --------------------------------------------------------------------------------------------------- ATAS DA 3.ª SESSÃO ORDINÁRIA:- Tendo sido previamente distribuídos a todos os
elementos da Assembleia Municipal os textos das atas indicadas em epígrafe, foi dispensada a sua
leitura de harmonia com o disposto no artº 57.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro.
Considerada a retificação a fazer, o sr. Presidente da Assembleia Municipal submeteu à votação a
ata da 3.ª sessão Ordinária de dois mil e dezasseis, tendo sido aprovada por maioria, com quatro
abstenções. ----------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal agradeceu à Junta de Freguesia de Lago na
pessoa do Sr. Presidente da Junta, Sr. Delfim Manuel Silva Rodrigues, pelo convite e à Direção do
Centro Social e Paroquial de Lago, em particular ao seu presidente Reverendo Pe Manuel Bezerra
Alves, pela disponibilização do espaço e pela forma simpática como receberam esta Assembleia
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------- A intervenção do Sr. Presidente da Junta de Freguesia será transcrita para o texto da
Ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ VOTO DE PESAR: O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia propôs a aprovação de um
Voto de Pesar pelo falecimento da mãe do Técnico Superior do Mapa de Pessoal do Município de
Amares, José Carlos Teixeira Ribeiro e que fosse guardado um minuto de silêncio e em pé. Sob
aprovação, ao momento juntaram-se todos os presentes na sala. ---------------------------------
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

---------- ANÁLISE À ATIVIDADE E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE AMARES (al. c),
do n.º 2, do artº 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). ------------------------------------------ PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE LAGO:- Manifestou o agradecimento
especial ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal por ter aceite o convite à realização da quarta
sessão ordinária da Assembleia Municipal de Amares na Freguesia de Lago, dando seguimento a
uma série de reuniões descentralizadas que permitem o conhecimento de uma variedade de
equipamentos dispersos pelo Concelho e com potencial para a realização de diversas atividades.
Em nome da Junta de Freguesia anfitriã, agradeceu à Direção do Centro Social e Paroquial a
cedência do magnífico auditório que fica na história da primeira Assembleia Municipal realizada
em Lago. Aproveitou a oportunidade para transmitir ao Executivo Municipal a satisfação da Junta
de Freguesia pelo facto de, finalmente, a Rua da Lagoa ter dotação orçamental no PPI e com uma
verba capaz de custear a primeira fase da intervenção. Estão convictos que ainda este mês serão
iniciados trabalhos de alargamento e escoamentos das águas pluviais. Lembrou o Executivo
Camarário que esta Junta de Freguesia tem em agenda uma série de projetos que só serão
exequíveis com a colaboração do Município. Necessitam de apoio técnico e financeiro para um
conjunto de obras e citou: a construção de uma capela mortuária, a valorização da zona
envolvente à Igreja Paroquial, o alargamento das Ruas do Picoto e Moinho Velho, a cobertura do
ex-Jardim de Infância e o alargamento do Cemitério da Freguesia. Relembrou a necessidade
urgente de uma intervenção na entrada do Concelho, na zona da Ponte do Bico, que, apesar de
várias reuniões realizadas no local com o Município e a Infraestruturas de Portugal, até à data
nada fora possível fazer. Sabem que esta intervenção não depende somente do Município, mas o
local requer uma valorização capaz de dignificar Amares e os Amarenses. Por último, apelou que,
no próximo verão, não se verifique o cenário observado no Largo do Paço, nomeadamente o
sistema de rega inativo e relva completamente morta. Quanto ao futuro do Centro Interpretativo
da Geira, informou que a Junta de Freguesia de Lago está disponível para fazer parte da solução.
---------- MARTINHO GONÇALVES ANTUNES BRAGA:- Referiu que se encontravam numa
Freguesia que espelha a morfologia geográfica do concelho de Amares, uma vez que é a única e,
à semelhança do Concelho, é ladeada pelos rios Homem e Cávado. É preciso olhar para Lago
como sendo o primeiro rosto visível de muitos que visitam Amares pela primeira vez. É usual
dizer-se que a primeira imagem é aquela que marca mais. Assim, potenciar a imagem de Lago é
potenciar a imagem de Amares. A rede turística concelhia deve ser pensada de forma integrada e
considerando Lago como ponto fulcral dessa estratégia. Devem procurar utilizar esta porta de
entrada como ponto de promoção, venda e encaminhamento dos variados produtos turísticos
concelhios. Neste contexto, o evento “Lago em Flor” é um excelente exemplo daquilo que se pode
e deve fazer para embelezar a imagem desta terra. Considera que esta iniciativa toca em duas
dimensões muito importantes: as pessoas que visitam o evento e aqueles que, sendo de Lago,
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vivem a organização deste evento. Para além do impacto junto dos visitantes, pela experiência
proporcionada, torna-se ainda mais relevante, porque gera um sentimento legítimo de orgulho e
de pertença junto de todos os habitantes de Lago através da participação ativa da população,
comerciantes, escolas e das várias entidades e associações da Freguesia. Aqui se vê a força desta
gente, o seu bairrismo, a sua determinação, a sua capacidade de organização e realização. Estão
todos de parabéns. Faz votos para que continuem com esta iniciativa e muitas outras que valem a
pena. Seguidamente, disse que era com satisfação que via a agenda repleta dos mais diversos
eventos e iniciativas em termos de atividades culturais, sejam elas lúdicas ou desportivas,
procurando ter uma oferta cada vez mais forte. Naturalmente que existe espaço para melhorar,
mas acha que tem existido uma articulação cada vez mais efetiva entre as diversas entidades.
Uma cooperação mais forte entre os diversos intervenientes, maior diversidade na oferta das
atividades e a também importante melhoria da comunicação das mesmas. Sem personalizar,
porque são muitos e correria o risco de ser injusto por lapso, deixou o reconhecimento e os
parabéns a todos aqueles que têm contribuído ativamente para o sucesso deste processo. Deixou
uma palavra para destacar a figura do Padre José António Pereira Janela, conhecido pelo Padre
Janela, pessoa com enorme influência e com uma dimensão relevante, que foi uma referência não
só a nível espiritual mas também social e humano. Está certo que as entidades competentes com
maior responsabilidade, sobretudo aquelas que são mais próximas à sua figura, uma vez que
tiveram a oportunidade de conviver de perto com esta personalidade, saberão encontrar a forma
mais adequada para prestar a devida homenagem de reconhecimento à personalidade que foi o
Padre Janela. --------------------------------------------------------------------------------------------- FRANCISCO ANTÓNIO PEREIRA ALVES:- Em nome do Partido Socialista agradeceu à
Junta e Assembleia de Freguesia de Lago o acolhimento que estavam a fazer ao Órgão
Deliberativo, pois é, de facto, uma forma de democratizarem as Assembleias Municipais e de as
levarem às localidades. É uma forma de estarem mais perto das populações. Virem a Lago é
motivo de congratulação, porque Lago é uma porta de entrada - um pórtico. E é na entrada que
têm a primeira impressão e a primeira imagem forte do Concelho. E para além do conjunto de
obras que o Sr. Presidente de Junta de Freguesia referira e que são necessárias, realçou com breve
referência o Centro Interpretativo da Geira. Referiu ser necessário disponibilizar aos visitantes do
Concelho uma boa sinalética e disponham de um Centro Interpretativo da Geira capaz de mostrar
aos interessados a história da etnografia e da cultura e, assim, à entrada poderem receber a
informação da via dezoito, que atravessava o concelho com ligação de Braga a Astorga. Defendeu
a colocação de algo na rotunda relacionado com o Centro Interpretativo e que seja logo apelativo
à sua visita. Acredita que o Órgão Executivo estará atento, nomeadamente à dinâmica da Junta de
Freguesia de Lago e possam chegar a bom porto, pois é o que desejam. Seguidamente, transcrevese na íntegra o texto que serviu de base à sua intervenção: “O Partido Socialista, congratula-se
com as recentes vitórias concelhias ao nível do desporto, destacando, aqui: 1. O JOVEM
AMARENSE Paulo Silva, atleta do Clube Desportivo Recreativo e Cultural – CDRC Amarense, que
se tornou Campeão Nacional de Sub 23, no lançamento do dardo. 2. A prestação da equipa do
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Clube de Robótica da ESAROBOTS da Escola Secundária de Amares que fora convidada para
representar Portugal no RobotCup 2016, em Leipzig, na Alemanha, entre 30 de junho e 3 de
julho, competição na qual a Equipa da ESAROBOTS obteve uma excelente participação que lhe
valeu, merecidamente, o terceiro prémio daquele certame e, ainda, o prémio da melhor
comunicação entre robots, no campeonato internacional "Robot Communications", da cidade
alemã de Leipzig, a "Cidade da Ciência" de 2016. 3. O PS congratula-se, ainda, com Escola
Secundária de Amares que se sagrou campeã nacional do Desporto Escolar de Voleibol Iniciados,
na prova que decorreu em Santiago do Cacém, entre os dias 22 e 25 de junho. Felicitou a
Associação AbouaAboua a pela sexta vez consecutiva se sagrou Campeão Nacional que decorreu
em Montalegre, entre os dias 26 de junho e 2 de julho. 5. Festival das Francesinhas e Festa do
Emigrante e do Vinho Verde. Os membros da Bancada Partido Socialista congratulam-se e
felicitam a forma como decorreu o 12º Festival das francesinhas de Amares e a Festa do Emigrante
e do Vinho Verde, destacando o trabalho efetuado pela Junta da Freguesias de Ferreiros, Prozelo e
Besteiros, bem como o esmero de todos os seus funcionários e do município, na organização e
decoração dos espaços, na logística implementada e na animação cultural que foi escolhida.
Notou-se muito asseio, criatividade e inovação, facto que contribuiu para, mais uma vez, de uma
forma criteriosa, abnegada e exaustiva, se chamasse ao local daqueles eventos, não só o povo de
Amares, os nossos emigrantes, mas, também, muitos forasteiros que nos visitaram, nos dois
primeiros fins de semana de agosto. Aqui ficam, no entanto, algumas notas apenas para dizer que
com o mesmo dinheiro que a Câmara Municipal disponibilizou, em anos transatos, para um só
fim-de-semana, este ano, a mesma quantia cobriu, só em parte, as despesas inerentes aos eventos
dos dois fins-de-semana, relevando-se, por isso, aqui, o facto de a Junta da Freguesias de
Ferreiros, Prozelo e Besteiros se ter mobilizado para arranjar o muito que ainda era necessário
para cobrir as despesas inerentes a toda a organização festiva de ambos os fins-de-semana
mencionados. Entendemos que, no futuro, para além de se enfatizar, de vários modos, os nossos
vinhos, há necessidade de se terem em conta as festas das outras freguesias do concelho que, pela
sua realização em simultâneo com o Festival das Francesinhas e a Festa do Emigrante e do Vinho
Verde, preenchendo dois fins-de-semana, contribuem para uma anulação recíproca, facto que
deve ser evitado, procedendo-se a uma calendarização de acordo com as diferentes festividades
no concelho. 6. Uma preocupação com a segurança do Parque de estacionamento subterrâneo de
Ferreiros: Foi noticiado que o Parque de estacionamento coberto da Praça do Comércio, em
Ferreiros, não tem condições de segurança contra incêndios. Di-lo a Autoridade Nacional de
Proteção Civil, depois de uma vistoria àquele espaço. Os técnicos que procederam à mesma
vistoria disseram que muito embora tivesse sido dado cumprimento ao projeto de segurança
contra incêndios, não lhes foi possível testar o funcionamento dos equipamentos de segurança,
previstos no projeto, por se encontrarem trancados os caminhos de fuga e danificados os meios de
primeira intervenção. Em suma aquelas instalações não reúnem as condições de segurança contra
o risco de incêndios. Pergunta-se que foi, entretanto, feito para se evitarem possíveis danos
pessoais, materiais ou mesmo uma eventual catástrofe? 7. Finalmente, sobre a BRACICLA: Não

______________________________________________________________________
Ata da 4.ª Sessão Ordinária (única reunião) da Assembleia Municipal de Amares – 02.09.2016

6

Aprovada em 25.11.2016

estando em causa a empresa em si e os colaboradores que nela laboram, sabe-se, no entanto, que
ainda persistem descontentamentos de ordem vária entre vizinhos daquela unidade fabril. Por
isso, gostaríamos que o Sr. Presidente nos fizesse o ponto da situação, no que se refere ao grau de
satisfação generalizado da população e se, de facto, a situação está resolvida ou em vias de se
resolver a contento de todos e como? É isso que gostaríamos de saber.” ------------------------------------ PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE RENDUFE:- Voltando a falar mais uma vez
sobre o Mosteiro de Santo André de Rendufe e sem pretender ser enfadonho com o repisar do
assunto, salientou que se trata da parte principal na história da Freguesia que representa. Referiu
ser do conhecimento de todos que aquele importante mosteiro beneditino está a assinalar um
milénio da sua existência. Contudo, ao longo da sua história têm sido muitas as contrariedades
por que tem passado. Na presente época, há falta de um projeto global para a recuperação do
vasto património Arquitetónico que se encontra degradado ou mesmo em ruínas. Quando
abordam esta questão, os argumentos são: “qual é o destino a dar aos edifícios após
recuperação?” ou “não existe capacidade financeira para tão grande empreitada?!” Sobre os
destinos dos edifícios, pensam que existem contribuições suficientes apresentadas por
académicos, como o Arqueólogo Luís Fontes ou a Professora Universitária Elisa Lessa. Acresce
ainda o interesse manifestado pelo Município de Amares e as sugestões da Associação dos Amigos
do Mosteiro de Rendufe. Uma Escola de Música, Museu de Órgãos, Escola de recuperação de
livros e instrumentos musicais, uma estalagem de apoio aos peregrinos de Santiago de
Compostela, um espaço dedicado à promoção do Vinho Verde, um Arquivo Municipal, entre
muitas outras possibilidades que já foram abordadas. O que pedem aos responsáveis do
Município de Amares é o mesmo empenhamento que o Município de Cabeceiras de Basto está a
ter com o seu Mosteiro, que, agora, viu aprovada uma candidatura de dois milhões de euros. Mas
para Rendufe, na melhor das hipóteses, serão investidos quinhentos mil do Programa Portugal
2020 e mais duzentos mil da Direção Regional da Cultura do Norte. A Freguesia de Rendufe
também se sente discriminada em relação ao apoio no melhoramento das instalações desportivas
do Rendufe F.C., que são propriedade daquela coletividade e que carecem de obras importantes.
Entretanto, compete em pé de igualdade com o Caldelas ou com o F. C. de Amares B. Assim, esse
apoio deve ser proporcional ao investimento realizado nas coletividades que disputam o mesmo
campeonato. --------------------------------------------------------------------------------------------- JOÃO BATISTA VELOSO:- Sendo natural de Lago, manifestou o seu agrado pela
presença de todos. Referindo-se à deposição de resíduos sólidos e tratando-se de um problema
concelhio, lamentou o cenário observado naquela Freguesia durante o verão. Houve muito lixo
acumulado junto aos contentores e principalmente nos que estão colocados junto da Igreja
Paroquial. Desconhece a razão e admite que o lixo não seja só oriundo da quinta contígua.
Observou a presença de uns sofás e o Sr. Presidente a fazer uma chamada telefónica, que admitiu
numa tentativa de resolver aquele cenário vergonhoso. Pensa terem decorrido dois ou três dias de
recolhas em que o camião passava e nem parava para apanhar aquele lixo, que era de tal ordem
que até metia dó ver aquele cenário. Embora reconheça que a Freguesia beneficia de três recolhas
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semanais e serão poucas com esse privilégio, entende que alguma coisa está mal. Se necessário,
que seja colocado um aviso com referência às coimas aplicáveis. Hoje, verificaram que tudo
estava limpinho e ainda bem. Tendo o Sr. Presidente da Junta invocado as carências da Freguesia
e reconhecendo as limitações financeiras do Município, espera que os remendos sejam
duradouros. Recordou que a denominada Rua da Lagoa, já por si, reflete o que lá se passa no
Inverno. É, por isso, importante resolver a drenagem das águas pluviais ou, então, melhor será
nem dar início à obra. ------------------------------------------------------------------------------------ ANTÓNIO JORGE FERREIRA PINTO:- Agradeceu a forma simpática como Lago recebeu
esta Assembleia Municipal e parece-lhe dever-se continuar com esta descentralização da
realização das sessões do Órgão Deliberativo Municipal. Continuando, referiu que Amares tem
tido festas que enriquecem o Concelho, que promovem a nossa cultura, que homenageiam os
nossos emigrantes e o povo em geral. Já havia sido dito que há sempre a oportunidade para
melhorar e essa oportunidade deve ser aproveitada. No estabelecimento de parcerias também
acha que têm tido bons exemplos nesse sentido, quer entre o Executivo, quer entre as diferentes
instituições e espera que esse caminho continue a ser percorrido. Não está contra a Festa ou a
iniciativa, tem é dúvidas se a promoção do vinho verde deverá ser feita na “Festa da
Francesinha”. Entende que com a francesinha o que se promove é a cerveja e não o vinho verde.
Defende que o Concelho deve apostar claramente no vinho verde e deve repensar um evento que,
de facto, promova o vinho verde e o seu consumo. Não vê nada contra que se faça uma pequena
mostra, mas devem refletir acerca disto, pois, na sua opinião, a verdadeira promoção não lhe
parece compatível com a “Festa da Francesinha”. Em relação a algumas festas do Concelho,
referiu entender que são claramente uma forma de promoverem o comércio local. É uma
oportunidade que é dada aos comerciantes para que, eventualmente, melhorem os seus lucros e
os seus proveitos e sempre que tiverem essa oportunidade devem fazê-lo. No entanto e
concretamente em relação ao evento que se realizou no Largo D. Gualdim Pais, em Amares,
alguns comerciantes colocaram alguns reparos. Um deles tinha a ver com a instalação de um
palco enorme durante oito dias antes e oito dias depois da festa e que tapou/escondeu
completamente as casas comerciais em algumas zonas. Assim, valia a pena refletir e deslocar o
palco para zonas não comerciais e permitir a visibilidade a todos. Fica a sincera ideia que aquela
distribuição dos equipamentos promove uns em detrimento de outros, ou, então, os outros
sentem-se escondidos e sentem-se prejudicados. A intervenção que fazia foi a pedido e, por isso,
deixava a recomendação, pois pensa que a resolução da questão é relativamente fácil. -------------------- PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:- Agradeceu ao Sr. Presidente da Junta de
Freguesia e à Direção do Centro Social e Paroquial de Lago pela forma simpática com que os
receberam, reiterando os elogios já tecidos e bem merecidos. Agradeceu o conjunto de obras
elencado pelo o Sr. Presidente da Junta de Freguesia e que para esse efeito estão disponíveis desde
o princípio. A Rua da Lagoa é uma bandeira desta Junta de Freguesia e vai ser executada, pois foilhe empenhadamente solicitada em dois mil e catorze. Têm outras obras elencadas em mão e,
com certeza, procurarão juntamente com os técnicos dar-lhes cumprimento. Relativamente à
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entrada do Concelho, informou que tem tido várias reuniões com a Sra. Presidente das Estradas
de Portugal. Nesse âmbito ainda nada foi feito, porque recusa qualquer melhoria do tapete
betuminoso sem que a questão da conduta de água esteja resolvida. Foi-lhe prometido a
colocação de novo tapete em dois mil e quinze, mas não deixou que fosse executado por essas
mesmas razões. Está previsto no orçamento de dois mil e dezassete a colocação de novo tapete,
mas continua a defender que é preciso resolver o problema da referida conduta. Os problemas
que tem havido estão relacionados com a estrutura da conduta. Pretendendo resolver o assunto
no próximo ano, tem estado a articular com o Sr. Presidente da Agência do Ambiente por forma a
para sanar o problema da conduta que liga o depósito da Senhora da Paz ao da Torre e
consequentemente, resolver alguns problemas que surgem, sobretudo, no verão com as altas
temperaturas. A par da colocação do tapete betuminoso será também executado o arranjo da
entrada do Concelho. Sobre o problema da relva, referiu ter-se verificado logo no princípio e
idênticas situações aconteceram um pouco por toda a parte do Concelho. Porém, pensa que a
situação já foi corrigida. Também lamentavam que as rotundas estivessem mal tratadas, pois o
Concelho não carece de água. Há um problema da estrutura de rede que têm de ser resolvido.
Quanto ao Centro Interpretativo, informou que a Câmara Municipal está disponível para
entregar a chave e permitir a execução do projeto da Junta de Freguesia de Lago. Sobre o parque
subterrâneo de estacionamento, informou que têm esse problema em mão e, por isso, pediram
um parecer. Na próxima reunião do Órgão Executivo será analisada uma proposta de decisão,
pois a origem do problema são as telas, nomeadamente danificadas com os furos das festas
realizadas à superfície. Salientou que outra solução seria encerrar aquele espaço. No que se
refere à Bracicla, esclareceu ter apenas conhecimento que a mesma está autorizada a laborar até
às vinte horas. Da parte da Câmara Municipal já está executado o projeto para o outro lado e já
acertaram com os proprietários. Porém, surgiu um problema a montante, pois é preciso
solucionar o escoamento dos camiões. Não é possível o cruzamento de duas dessas viaturas na
parte de cima. Têm pleno conhecimento dos problemas da empresa e dos moradores e é nesse
sentido que procuram resolver o problema. Seguidamente, disse reconhecer que o Sr. Presidente
da Junta de Freguesia de Rendufe é um acérrimo defensor do Mosteiro de Santo André de
Rendufe, mas a Câmara Municipal também o é. Também é sabido que já foi aprovado o
mapeamento da urgente cobertura da Igreja e brevemente entrará a concurso. Depois de todo o
edifício, o problema está nas mãos da pareceria com a Universidade do Minho, com os Técnicos e
com a Direção Regional da Cultura do Norte (DRCN) a elaborar o projeto. Recorda que é um
trabalho moroso, pois trata-se de um edifício muito grande. Tem a garantia do Sr. Diretor da
DRCN da submissão da candidatura ao Portugal 2020. Sobre o complexo desportivo do Rendufe
F. C., lembrou que tem tido reuniões com a Direção daquela Instituição e já foi assumido o
compromisso de intervenção, quando houver a possibilidade de uma candidatura, pois, a
exemplo do Caldelas, também o merecem. Recordou, entretanto, que em Caldelas o campo é
propriedade do Município. Também lamenta o cenário de deposição de lixo fora dos contentores,
pois também passou nos locais referidos e constatou o cenário. Não se tratando de lixo em
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excesso, eram cerca de vinte ou trinta caixas de vinho abertas. Foram à quinta vinícola e não as
identificaram como suas. Julga que também este Órgão poderá ajudar numa campanha de
sensibilização e pedagogia por forma a conseguir-se uma deposição de lixos em conformidade. Já
teve a oportunidade de ser acompanhado de Presidentes de Juntas de Freguesia numa visita a
contentores e observarem que estando meios ou vazios não faltava lixo depositado junto aos
mesmos. Relativamente aos monos, lembrou que basta os interessados ligarem para os serviços e a
recolha dos mesmos é feita nas próprias residências. Recordou que fizeram substanciais
melhorias na recolha do lixo, nomeadamente passando Lago, Ferreiros, Amares e Caldelas a
beneficiar de três recolhas e todas as Freguesias que só tinham uma recolha passaram a
beneficiar de duas. Neste verão alugou uma viatura e outra foi emprestada por Vila Verde, tendo
o Município suportado só os custos com o motorista, pois a produção quase triplicou com o
aumento da população flutuante. A par disso, salientou que foram colocados mais quinze
contentores subterrâneos e muitos mais à superfície. É preciso sensibilizar para a colocação do
lixo apenas nos dias dos circuitos. Sobre a questão dos eventos, referiu que fora uma decisão
tomada em parceria com a Junta de Freguesia e que será alvo de reflexão. Tentaram aproveitar o
palco já instalado e evitar custos. Em relação ao palco no Largo D. Gualdim Pais terão o cuidado
de analisar e lembra que se foi retirado é porque interveio nesse sentido. ---------------------------------- Foi pelo sr. Presidente da Mesa da Assembleia submetido à votação do Plenário o
agendamento de três novos Pontos na Ordem do Dia, nomeadamente com fundamento no caráter
de urgência, sendo: PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE
LONGO PRAZO – 1.000.000 € - RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS (Deliberação da C.M.
de 2016/08/29); PROPOSTA DE FIXAÇÃO DAS TAXAS PREVISTAS NAS ALÍNEAS B) E C) DO
ARTIGO 112.º DO C.I.M.I. PARA O ANO DE 2016 (Deliberação da C.M. de 2016/08/29); PARA
CONHECIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: RELATÓRIO DO AUDITOR EXTERNO,
RELATIVA À INFORMAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO
NO 1.º SEMESTRE DO ANO DE 2016. Posto à votação e na forma de braço no ar, foi aprovada,
por unanimidade, a inclusão na Ordem do Dia como: PONTO 6 – PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO
PARA ADJUDICAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO – 1.000.000€ - RELATÓRIO DE
ANÁLISE DE PROPOSTAS (Deliberação da C.M. de 2016/08/29); PONTO 7 – PROPOSTA DE
FIXAÇÃO DAS TAXAS PREVISTAS NAS ALÍNEAS B) E C) DO ARTIGO 112.º DO C.I.M.I. PARA O
ANO DE 2016 (Deliberação da C.M. de 2016/08/29); PONTO 8 – PARA CONHECIMENTO DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL: RELATÓRIO DO AUDITOR EXTERNO, RELATIVA À INFORMAÇÃO
SOBRE A SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NO 1.º SEMESTRE DO ANO DE
2016. -------------------------------------------------------------------------------------------

ORDEM DO DIA
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PONTO UM:- PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REGENERAÇÃO URBANA DE
CALDELAS, (ARU), NO ÂMBITO DO PROGRAMA REGIONAL DO NORTE 2020 (Deliberação da
C.M. de 2016/06/27); ----------------------------------------------------------------------------------- Não se registou qualquer formalização de pedido de intervenção.---------------------VOTAÇÃO DO PONTO UM:- ATRAVÉS DE VOTAÇÃO EM FORMA DE BRAÇO NO AR, FOI
DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE
REGENERAÇÃO URBANA DE CALDELAS, (ARU), NO ÂMBITO DO PROGRAMA REGIONAL DO
NORTE 2020 (Deliberação da C.M. de 2016/06/27). --------------------------------------PONTO DOIS:- PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REGENERAÇÃO URBANA DE BOURO
SANTA MARIA, (ARU), NO ÂMBITO DO PROGRAMA REGIONAL DO NORTE 2020 (Deliberação
da C.M. de 2016/06/27); -------------------------------------------------------------------------------- Não se registou qualquer formalização de pedido de intervenção.---------------------VOTAÇÃO DO PONTO DOIS:- ATRAVÉS DE VOTAÇÃO EM FORMA DE BRAÇO NO AR, FOI
DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE
REGENERAÇÃO URBANA DE BOURO SANTA MARIA, (ARU), NO ÂMBITO DO PROGRAMA
REGIONAL DO NORTE 2020 (Deliberação da C.M. de 2016/06/27). ---------------------------PONTO TRÊS:- PROPOSTA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE INTERVENÇÃO DENOMINADO
“ESPAÇO DE RECREIO E LAZER DA OMBRA – AMARES” E EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE
RECONHECIMENTO E INTERESSE MUNICIPAL DO ALUDIDO PROJETO/EMPREENDIMENTO
(Deliberação da C.M. de 2016/07/25); --------------------------------------------------------- JOÃO BASTISTA VELOSO:- Disse que as zonas de lazer ou praias fluviais terão sempre
interesse neste Concelho. Lago tem o privilégio de ter dois Rios. Contudo para zonas de lazer
somente dispõem do rio Homem, pois a que sita na Ponte do Bico está sob acesso privado. Entende
que quantas mais zonas de lazer houver no Concelho muito melhor. Com essas zonas e o
trabalho incansável das Juntas de Freguesia, conseguem chegar à beira do Rio, caso contrário,
seria uma selva autêntica. Esta proposta de projeto parece-lhe um pouco ambiciosa. Pensa que irá
ficar talvez um pouco cara à Autarquia, mas terá sempre o seu interesse. Falava de Lago, porque
dispõem de duas zonas “Felinhos” e “Azenha Nova”. Pessoalmente, utiliza muito a Azenha Nova,
pois foi lá que nasceu e é ali que vai passando os seus dias. Há zonas em que se pode fazer tudo,
mas outras há que não se pode fazer nada. Não está contra o Lago dos Cisnes ou o Autocarro Bar.
Incentiva a que venham mais para este Concelho, desde que cumpram os Regulamentos e que
não estejam a estragar nada. Porém, lamenta que haja zonas que tudo se pode fazer,
nomeadamente tomar conta de ilhas e nas zonas de Lago não possam fazer nada. Salientou que a
montagem de um simples palco para as festas da Freguesia tenha originado logo ameaças de
tribunal e de multas, só porque estava pousado dentro da água. Perguntou se estarão no mesmo
país? Têm uma pesqueira que apenas necessita da reposição de pedras, que estão lá e estão
impedidos, porque são logo confrontados com o tribunal. Em Adaúfe, existe a praia fluvial e

______________________________________________________________________
Ata da 4.ª Sessão Ordinária (única reunião) da Assembleia Municipal de Amares – 02.09.2016

11

Aprovada em 25.11.2016

fazem tudo e mais alguma coisa. Soutelo fez agora uma praia fluvial. Mexeram no Rio e
mudaram areias e puseram tudo como quiseram, em Lago não podem. Não está contra ninguém,
mas têm que “ser todos filhos da mesma mãe”. E quando for necessário fazer alguma coisa terá
mesmo que se fazer. Referiu ainda que abundam cães nas zonas de lazer que acompanham os
utilizadores e os dejetos ficam lá para incómodo dos demais. Assim, sugere a colocação de placas
com o respetivo aviso de proibição. -------------------------------------------------------------VOTAÇÃO DO PONTO TRÊS:- ATRAVÉS DE VOTAÇÃO EM FORMA DE BRAÇO NO AR, FOI
DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE
INTERVENÇÃO DENOMINADO “ESPAÇO DE RECREIO E LAZER DA OMBRA – AMARES” E A
EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO E INTERESSE MUNICIPAL DO ALUDIDO
PROJETO/EMPREENDIMENTO (Deliberação da C.M. de 2016/07/25).-------------------------PONTO QUATRO:- PROPOSTA DE CONTRAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO
PARA INVESTIMENTO (Deliberação da C.M. de 2016/08/08); ------------------------------------------- ANTÓNIO JORGE FERREIRA PINTO:- Salientou que o Grupo Municipal Independente
Amares Primeiro esteve a refletir sobre este assunto e pensa que existe uma atitude concertada e
sensata da parte do Município em respeitar aquilo que o Tribunal de Contas aconselha. Assim,
veem pacificamente a submissão deste ponto à Assembleia Municipal. Contudo e porque já
haviam votado o mesmo pedido de empréstimo em anterior Sessão, que seria a favor do BPI,
perguntou se não deverão revogar a deliberação anterior para fazer uma nova votação à CGD,
que se perfila para a referida contração do empréstimo. Desconhece se juridicamente esta
sugestão tem algum problema, mas o que sabe é que qualquer instituição bancária, neste caso o
BPI, mais tarde poderá assacar responsabilidades à própria Assembleia Municipal. Pensa que a
atitude mais prudente é revogar a deliberação anterior e agora voltarem a votar a nova. ------------------ VALÉRIA DA SILVA:- Embora este ponto já tenha sido discutido e uma vez que voltou a
vir a esta Assembleia Municipal, o Grupo Municipal do PS refletiu mais uma vez e, após ouvir as
diferentes opiniões, expunha de forma muito breve apenas mais um ponto de vista. Amares
precisa de investimento e todos concordam. No entanto, precisa que esse investimento seja feito
de modo estruturado e bem planeado como já fora dito. Mas também que seja de durabilidade
aceitável. Fazer para depois desfazer é algo incompreensível e incomportável. As informações
fornecidas, a estrada e o caminho a ser intervencionados, as freguesias onde ocorrem e o
orçamento geral não lhes permitem perceber qual o grau de intervenção que será realizado e
leva-os, até perante alguns montantes, a pensar se o investimento será realmente preponderante.
Perguntou: se existe um estudo prospetivo das empreitadas de modo a não existirem necessidades
de alteração às mesmas e que critérios foram adotados para realizar estas em detrimento de
outras? Assim, o PS entende que deveriam ter sido apresentadas com maior detalhe no Órgão
Executivo uma memória descritiva, a calendarização e os respetivos custos não expostos a
quaisquer derrapagens na execução de cada uma das obras anunciadas. O Partido Socialista
preocupa-se com a hipótese de ser gasto dinheiro dos contribuintes e ser contraída uma dívida
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por vinte anos e daqui a cinco ou dez anos ser necessário intervencionar um caminho ou estrada
devido a saneamento, águas pluviais e abastecimento de água, sem que a obra anterior sequer
esteja paga. Assim, espera e deseja que a intenção de investir nas infraestruturas selecionadas seja
efetiva e ponderada e não apenas um mero exercício político eivado de eleitoralismo. --------------------- PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:- Entende que, embora a revogação faça algum
sentido, devem seguir as orientações do Tribunal de Contas e que todos os bancos foram de novo
convidados a apresentar propostas. O processo decorreu normalmente e a decisão do Tribunal de
Contas teve como base um Acórdão proferido em situação de uma câmara municipal vizinha.
Quem havia ganho fora o BPI mas tinha o Spread que não baixava abaixo de zero e a CGD sim. ----------- PRESIDENTE DA ASSEMBELIA MUNICIPAL:- É da opinião que a revogação seria
inutilizar uma decisão que levou ao Tribunal de Contas. Assim, deveriam pegar no argumentário
do Sr. Presidente da Câmara e contextualizar a proposta para que a ata quando for lida de forma
individual acha uma sequência e que faça entender que resultou de um ponto anterior que
resultou de uma decisão do tribunal de contas e que levamos novamente à votação da Assembleia
Municipal e clarifica todo o fluxo e não mostra má-fé. ------------------------------------------VOTAÇÃO DO PONTO QUATRO:- ATRAVÉS DE VOTAÇÃO EM FORMA DE BRAÇO NO AR, FOI
DELIBERADO, POR MAIORIA, COM DEZ ABSTENÇÕES, APROVAR A PROPOSTA DE
CONTRAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO PARA INVESTIMENTO, RELATIVA AO
PROCEDIMENTO INERENTE À DELIBERAÇÃO TOMADA EM 2016-06-17 SOBRE O PONTO
DOIS DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL (Deliberação da C.M. de
2016/08/08). ---------------------------------------------------------------------------------PONTO CINCO:- PROPOSTA DE INSCRIÇÃO DE PROJETOS EM PPI (Deliberação da C.M. de
2016/08/08);-------------------------------------------------------------------------------------------- Não se registou qualquer formalização de pedido de intervenção.---------------------VOTAÇÃO DO PONTO CINCO:- ATRAVÉS DE VOTAÇÃO EM FORMA DE BRAÇO NO AR, FOI
DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA DE INSCRIÇÃO DE PROJETOS EM
PPI, COM A SEGUINTE DENOMINAÇÃO: “CADASTRO DAS INFRAESTRUTURAS DOS SISTEMAS
EM BAIXA DE AA E SAR DO MUNICÍPIO DE AMARES", “QUALIFICAÇÃO E EXPANSÃO DE UMA
REDE PEDONAL ESTRUTURANTE E ACESSÍVEL EM AMARES”, “MELHORIA DAS CONDIÇÕES
OPERACIONAIS E REBATIMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO NAS PRINCIPAIS PARAGENS”,
REABILITAÇÃO URBANA DA PRAÇA DO COMÉRCIO – FERREIROS-AMARES”, “REABILITAÇÃO
URBANA DO PARQUE DA FEIRA SEMANAL”, “AMARES + DIGITAL” (Deliberação da C.M. de
2016/08/08). ---------------------------------------------------------------------------------PONTO SEIS:- PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE
LONGO PRAZO – 1.000.000€ - RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS (Deliberação da C.M.
de 2016/08/29); -------------------------------------------------------------------------------
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VOTAÇÃO DO PONTO SEIS:- ATRAVÉS DE VOTAÇÃO EM FORMA DE BRAÇO NO AR, FOI
DELIBERADO, POR MAIORIA, COM SEIS ABSTENÇÕES, APROVAR A PROPOSTA DE
AUTORIZAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO À CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS DE EMPRÉSTIMO DE
LONGO PRAZO – 1.000.000€, DE ACORDO COM O RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS
(Deliberação da C.M. de 2016/08/29). --------------------------------------------------------PONTO SETE – PROPOSTA DE FIXAÇÃO DAS TAXAS PREVISTAS NAS ALÍNEAS B) E C) DO
ARTIGO 112.º DO C.I.M.I. PARA O ANO DE 2016 (Deliberação da C.M. de 2016/08/29); --------------- Não se registou qualquer formalização de pedido de intervenção.---------------------VOTAÇÃO DO PONTO SETE:- ATRAVÉS DE VOTAÇÃO EM FORMA DE BRAÇO NO AR, FOI
DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA DE FIXAÇÃO DAS TAXAS
PREVISTAS NAS ALÍNEAS B) E C) DO ARTIGO 112.º DO CÓDIGO DO IMPOSTO MUNICIPAL
SOBRE IMÓVEIS (C.I.M.I.) PARA O ANO DE 2016, SENDO FIXADA EM (0,3%) A TAXA PREVISTA
NA ALIENA C) DO MESMO ARTIGO, PARA VIGORAR NO ANO DE 2016, RELATIVA AOS
PRÉDIOS URBANOS (Deliberação da C.M. de 2016/08/29). ------------------------------------PONTO 8 – PARA CONHECIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: RELATÓRIO DO AUDITOR
EXTERNO, RELATIVA À INFORMAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA DO
MUNICÍPIO NO 1.º SEMESTRE DO ANO DE 2016. ------------------------------------------------------- Não se registou qualquer formalização de pedido de intervenção.---------------------O Plenário tomou conhecimento do Relatório do Auditor Externo, relativo à Informação sobre a
Situação Económico-Financeira do Município no 1.º Semestre do Ano de 2016. ------------------

PERÍODO DE INTERVENÇÕES DO PÚBLICO
---------- Não se registou qualquer formalização de pedido de intervenção. ------------------------------ Seguidamente, pelo excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia foi
proposto que a ata da presente reunião fosse aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. A Assembleia deliberou, por unanimidade, a sua aprovação.------------------------------------ Sendo vinte e duas horas e trinta e seis minutos e não havendo mais nada a tratar, o
sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal declarou encerrada a presente reunião (única),
da quarta sessão ordinária do corrente ano da Assembleia Municipal de Amares, da qual se
lavrou a presente Ata, que tem com o suporte gravação digital de tudo quanto ocorreu na
respetiva reunião, que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelo Presidente da Mesa da
Assembleia Municipal, João Januário Tomás Domingues Veloso de Barros, que dirigiu os
trabalhos, e por mim, Rui Agostinho Gonçalves Veloso, Técnico Superior do Mapa de Pessoal
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Aprovada em 25.11.2016

único deste Município, para tal efeito designado, que a redigi e dou fé de que tudo se passou
como nela fica exarado. -------------------------------------------------------------------------

___________________________________________
Presidente da Assembleia Municipal
(João Januário Tomás Domingues Veloso de Barros)

________________________________
O Técnico Superior
(Rui Agostinho Gonçalves Veloso)
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