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MINUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA
DE 30 DE JUNHO DE 2017
No dia trinta de junho de dois mil e dezassete reuniu, ordinariamente, no Salão Nobre
dos Paços do Concelho de Vila Nova de Foz Côa, a Assembleia Municipal do mesmo
Concelho, sob a Presidência do Sr. José Carlos Lopes Martins. A secretariar estavam
os Deputados Municipais: Sr. Fernando Augusto Mimoso Fachada, Primeiro Secretário
e a Senhora Ana Paula Ferreira Trigo, Segunda Secretária. -----------------------------------Estavam presentes vinte e cinco Srs. Deputados Municipais. ---------------------------------Havendo quorum, o Sr. Presidente da Mesa saudou os presentes e iniciou a reunião
às nove horas e trinta minutos. -------------------------------------------------------------------------A Segunda Secretária informou a Assembleia dos pedidos de substituição dos Srs.
Deputados Municipais: Carlos Jorge Varela Ramalho e Nuno Alexandre R. R.
Saldanha, por, Senhora Regina Maria Reis Sequeira Rodrigues de Oliveira e Sr. Bruno
Miguel Pedro Pereira. -------------------------------------------------------------------------------------Bem como dos pedidos de representação; da Senhora Presidente da Junta da
Freguesia de Chãs, que se fez representar pelo Vogal, Sr. Carlos José Martins Sobral
e do Sr. Presidente da Junta da Freguesia de Numão que se fez representar pelo
Vogal, Sr. José Fernandes Correira Reis. -----------------------------------------------------------“Expediente Recebido e Expedido”: --------------------------------------------------------------De acordo com o disposto na alínea m) do ponto n.º 1 do artigo 29º da Lei n.º 75/2013
de 12 de setembro, a Mesa deu conhecimento à Assembleia do expediente recebido e
expedido no período compreendido de abril a junho de 2017, sendo enviado
juntamente com a documentação respeitante à ordem de trabalhos. ------------------------“Ordem de Trabalhos”: ---------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 - Apreciação e votação da ata do dia vinte e quatro de fevereiro de dois mil e
dezassete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2 - Período de Antes da Ordem do Dia. --------------------------------------------------Ponto 3 - Período Aberto ao Público – Período de Intervenção. -------------------------------
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Ponto 4 - Período da Ordem do Dia: -----------------------------------------------------------------Ponto 4.1 - Informação do Sr. Presidente da Câmara Municipal sobre a recente
Atividade Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------Ponto 4.2 - Apreciação e votação da prestação de contas consolidadas do ano de dois
mil e dezasseis. --------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa colocou para apreciação e votação o conteúdo do Ponto
um. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 - Apreciação e votação da ata do dia vinte e quatro de fevereiro de dois mil e
dezassete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Não houve intervenção dos Srs. Deputados Municipais. ----------------------------------------A Ata da reunião Ordinária do dia vinte e quatro de de fevereiro de dois mil e
dezassete foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------Ponto 2 – Período “Antes da Ordem do Dia”. ------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa abriu as inscrições para o Ponto dois. ----------------------------Sobre outros assuntos de interesse do Município, intervieram os Srs Deputados
Municipais: Bruno Navarro, Nuno Barreto e Agostinho Marafão. -----------------------------O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para
prestar esclarecimentos sobre as intervenções. ---------------------------------------------------Ponto 3 – Período Aberto ao Público – Período de intervenção: -----------------------------Não houve intervenção do público. -------------------------------------------------------------------Ponto 4 – “Ordem do Dia”. ------------------------------------------------------------------------------Ao longo da reunião, foram tratados os seguintes pontos: -------------------------------------Ponto 4.1 – Informação do Presidente da Câmara Municipal sobre a recente Atividade
Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para prestar
esclarecimentos sobre este Ponto. --------------------------------------------------------------------Não houve intervenção dos Srs. Deputados Municipais. ----------------------------------------A Assembleia Municipal, ao abrigo da competência prevista na alínea c) do n.º 2 do
artigo 25º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, tomou conhecimento da Informação
Escrita do Presidente da Câmara Municipal sobre a recente Atividade Municipal. -------Ponto 4.2 - Apreciação e votação da prestação de contas consolidadas do ano de dois
mil e dezasseis. --------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para prestar
esclarecimentos sobre este Ponto. --------------------------------------------------------------------Não houve intervenção dos Srs. Deputados Municipais. ----------------------------------------A Assembleia Municipal sob proposta da Câmara, deliberou aprovar por doze votos a
favor e doze abstenções, a prestação de contas consolidadas do ano de dois mil e
dezasseis. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Encerramento da reunião:
Terminados os trabalhos, para constar e devidos efeitos, se lavrou esta minuta, que
depois de lida, votada e aprovada por unanimidade dos presentes, vai ser assinada
pelo Sr. Presidente e pela Segunda Secretária da Mesa, que a redigiu. Nada mais
havendo a tratar, o Sr. Presidente da Mesa deu os trabalhos por encerrados às dez
horas e trinta minutos. -------------------------------------------------------------------------------------
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