MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA
Assembleia Municipal

EDITAL
JOSÉ AUGUSTO BRITO PACHECO, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PAREDES DE COURA:
TORNA PÚBLICAS, em cumprimento do estabelecido no Art.º 36.º do Regimento, as deliberações deste órgão autárquico, tomadas em sessão ordinária, realizada
no dia 23 de dezembro de 2021 às 17h30m, no Salão Polivalente da Escola Secundária de Paredes de Coura, com a seguinte ordem de trabalhos:
= PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA =
Ponto n.º 01 – Leitura do expediente, bem como dos anúncios que o regimento impuser e discussão e votação da ata da sessão ordinária de 10-09-2021 e do ato
de instalação dos órgãos autárquicos, de 15-10-2021
Submetidas à votação as atas foram aprovadas por unanimidade.
Os membros que não estiveram presentes nas reuniões a que as atas respeitam, não participaram na votação.
Ponto n.º 02 – Apresentação de assuntos relevantes para o Município e emissão de votos e moções.
Pelo Presidente da Junta de Mozelos, Armando Araújo, foram apresentados dois votos de pesar, um pela morte do Padre Manuel Oliveira Lemos e outro por José
António Rodrigues dos Santos Azevedo.
Os votos de pesar foram considerados aprovados por unanimidade e em homenagem, foi guardado um minuto de silêncio pelo seu desaparecimento.
Ponto n.º 03 – Interpelações ao Presidente da Câmara Municipal.
= ORDEM DO DIA =
Ponto nº 01 – Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara acerca da atividade do município, bem como da sua situação financeira, nos termos da
alínea c), nº 2, art.º 25º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.

A Assembleia Municipal tomou conhecimento.
Ponto n.º 02 - Apreciação discussão e votação da proposta de alteração ao Regimento da Assembleia Municipal.
A proposta de Regimento da Assembleia Municipal foi aprovada por unanimidade nas questões jurídicas e por maioria, com 24 votos (23 do PS + 1
independente) e 7 votos contra (5 do PSD/CDS e 2 PCP/PEV), nas questões políticas.
Ponto nº 03 - Apreciação, discussão e votação da proposta de Orçamento e votação de proposta dos documentos das Opções do Plano e Orçamento, que inclui o
Mapa de Pessoal da Câmara Municipal, nos termos do nº 4, artigo 29º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, para o ano de 2022.
A proposta de Orçamento e documentos das Opções do Plano e Orçamento, que incluem o Mapa de Pessoal da Câmara Municipal foram aprovados por
maioria com 23 votos a favor, sendo 22 do PS e 1 independente e 7 abstenções, sendo 5 do PSD/CDS e 2 PCP/PEV
Ponto nº 04 - Apreciação, discussão e votação da proposta para a contração do empréstimo de curto prazo, para o ano de 2022, previsto no nº 1 do artigo 50º da
Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, no montante que respeita os limites fixados no nº 5 do artigoº55 º da referida Lei.
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta para a contração do empréstimo de curto prazo, para o ano de 2022.
Ponto nº 05 – Tomar conhecimento da listagem de compromissos plurianuais assumidos até 30-11-2021, no âmbito da autorização genérica da Assembleia
Municipal de 11-12-2020, em cumprimento do estipulado na alínea c) do art.º 6.º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro.

A Assembleia Municipal tomou conhecimento.
Ponto nº 06 Apreciação, discussão e votação da proposta de delegação da competência de autorização de assunção de compromissos plurianuais, ao abrigo do
nº3 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março.
A proposta de delegação da competência de autorização de assunção de compromissos plurianuais foi aprovada, por unanimidade.
Ponto nº 07 - Apreciação, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de 3ª Revisão do Orçamento da Câmara Municipal do ano de 2021.
A proposta de 3ª revisão do Orçamento da Câmara Municipal do ano de 2021, foi aprovada por unanimidade.
Ponto nº 08- Nomeação de representante dos presidentes de junta eleito pela Assembleia Municipal para integrar o Conselho Municipal de Educação, nos termos
do artigo 5º do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro, com a alteração pela Lei nº 41/2003, de 22 de agosto.
Por proposta do PS para a nomeação de representante dos presidentes de junta para integrar o Conselho Municipal de Educação, foi eleito Manuel
Fernando Vaz Barbosa, presidente da Junta da freguesia de Padornelo, por escrutínio com 27 votos sim.
Houve 04 votos em branco.
Ponto nº 09 - Nomeação de representante da Assembleia Municipal para integrar o Conselho Consultivo da Paisagem Protegida do Corno de Bico, nos termos da
alínea b) do artigo 9º do Decreto-Regulamentar n.º 21/99, de 20 de setembro.
Por proposta do PS para nomeação de representante da Assembleia Municipal para integrar o Conselho Consultivo da Paisagem Protegida do Corno de
Bico foi eleito o presidente da união das freguesias de Bico e Cristelo – Armando Ferreira Feijó por escrutínio secreto com 29 votos sim.
Houve 02 votos em branco.
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Ponto nº 10 - Nomeação de presidentes da Juntas de Freguesia e o seu substituto, também presidente de junta que, em representação de todas as juntas do
Município, participa no Congresso Nacional da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), nos termos do artigo 6º dos respetivos Estatutos.
Por proposta do PS para nomeação de presidente de junta de freguesia e o seu substituto, também presidente de junta que, em representação de todas
as juntas do município, participa no Congresso Nacional da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), foram eleitos, por escrutínio
secreto, Luis Montenegro e Bruno Araújo, presidentes das JF de Coura e de Infesta como efetivo e suplente, respetivamente, com 26 votos sim.
Houve 03 votos em branco.
Ponto nº 11 - Nomeação de representantes da Assembleia Municipal para integrar a Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios do Vale do Minho, nos
termos do n.º 2, do artigo 14, dos respetivos Estatutos.
Por proposta do PS de nomeação dos representantes da Assembleia Municipal para integrar a Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios
do Vale do Minho, foram eleitos, por escrutínio secreto Luísa Maria da Costa Gomes de Castro, como efetiva e Manuel Pinheiro Monteiro, como suplente,
com 29 votos sim.
Houve 02 votos em branco.
Ponto nº 12 - Designação de quatro cidadãos eleitores para integrarem a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, nos termos da alínea l), artigo
17º da Lei n.º 147/99, de 01 de setembro, conjugada com a alínea l) do artigo 2º, da Portaria n.º 1226-EI/2000, de 30 de dezembro, na sua redação atual.
Por proposta do PS para designação de quatro cidadãos eleitores para integrarem a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, foram
eleitos por escrutínio secreto: Cláudia Pires de Lima, Elizabete Afonso Rodrigues; Luis Miguel Montenegro e Perfeita Araújo Esteves com 28 votos sim.
Houve 03 votos em branco
Ponto nº 13- Designação de até cinco representantes das freguesias do concelho para integrar a Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, nos
termos da alínea b), do artigo 3º D, da Lei n.º 14/2004, de 8 de maio, com a atualização da Lei nº 76/2017, de 17 de agosto.
Por proposta do PS de designação dos representantes das freguesias do concelho para integrar a Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra
Incêndios dos presidentes das juntas de freguesia, foram eleitos, por escrutínio secreto, os presidentes de junta das freguesias de Parada; Rubiães,
Cunha; Romarigães e do presidente da União das freguesias de Insalde e Porreiras, com 28 votos sim.
Houve 02 votos em branco e 1 voto não.
Ponto nº 14 -. Designação de um autarca de freguesia para integrar o Conselho Cinegético, nos termos da alínea e), do nº 2º, artigoº 157º, do Decreto-Lei n.º
202/2004, de 18 de agosto, na sua redação atual.
Após proposta do PS para designação do presidente da junta da freguesia de Castanheira, para integrar o Conselho Cinegético foi eleito, por escrutínio
secreto, Celestino Rodrigues, com 28 votos sim.
Houve 03 votos em branco.
Ponto nº 15 - Designação de representante de autarcas do concelho para integrar a Comissão Municipal de Proteção Civil, nos termos do disposto no al. i) do
artigo 41º, da Lei º 27/2006, de 03 de julho, na sua redação atual.
Após proposta do PS para designação de representante de autarcas do concelho para integrar a Comissão Municipal de Proteção Civil foram eleitos,
por escrutínio secreto: Amílcar Duarte Ribas, presidente da UF de Formariz e Ferreira; Jorge Santos da Rocha, presidente da Junta da Freguesia de
Agualonga; Laurentino Pereira Alves, presidente da UF de Cossourado e Linhares e José Alberto Rosas Mota, Presidente da Junta de Freguesia de
Parada, com 29 votos a favor.
Houve 02 votos em branco.
Ponto nº 16 - Designação de um membro da Assembleia Municipal (AM) e de um cidadão para integrarem a Comissão Municipal de Toponímia, nos termos das
alíneas b) e d), artigo 6º, do Regulamento Municipal de Toponímia e de Numeração de Edifícios do Município de Paredes de Coura.
Após proposta do PS para a designação de um membro da Assembleia Municipal (AM) e de um cidadão para integrarem a Comissão Municipal de
Toponímia, foram eleitos, por escrutínio secreto, Eduardo Esteves Cerqueira, na qualidade de membro da AM e de Júlio Manuel da Costa e Cunha, na
qualidade de cidadão, com 29 votos a favor.
Houve 02 votos em branco
Ponto nº 17 - Intervenção do público.
Não houve intervenções
Para que conste se publica este edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos locais públicos de costume.
PAREDES DE COURA, 27 de dezembro de 2021

O Presidente da Assembleia,
(Prof. Doutor José Augusto Pacheco)
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