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——ATA DA TERCEIRA SESSAO DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA
ASSOCIAcAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA.----—
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Aos vinte e cinco dias do mes de junho do ano do dois mu e dezoito pelas dez horas e trinta
minutos, na sua sede, sita na Praça D. Antonio Meireles no 45, nesta Vila de Lousada, teve lugar a
terceira sessão da Assornbleia Intermunicipal da Associaçao de Municipios do Vale do Sousa
(VALSOUSA), corn a presenca dos seguintes membros:-—-—--—------—--—---—-—-—--—-—----—------------—--—-—-MUNICIPIO DE CASTELO DE PAIVA—---—-—-------------------—-—-——--——-—-—-Gonçalo Fernando da Rocha de Jesus na qualidado de Prosidonte da Cémara Municipal do
Castelo de Paiva e Presidento da Mesa dosta Assembleia;——-—--—--—-——-—-—---------—--—---—-—---—
-—-——Antonio dos Santos Rodrigues, na qualidade de Voroador da Cárnara Municipal do Castelo do
Paiva;
—-——José Manuel Moreira de Carvalho, na qualidado de Veroador da Câmara Municipal do Castelo
do Paiva;
—-—-—MUNICIPIO DE FELGUEIRAS
—-—-—Ana Maria Medeiros Peixoto, na qualidade do Vereadora da Câmara Municipal de Felguoiras e
Vice Prosidonto da Mesa desta Assombloia;——-—-—-
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Manuel Antonio da Mota Nunes, na qualidade do Vereador da Camara Municipal de Lousada;—
Cristina Maria Mendes da Silva Moreira, na qualidado do Voroadora da Camara Municipal de
Lousada;
—-----—MuNIcIPI0DEPAç05DEFERREIRA-—-—-—-—--——--------—--—-—-———-----—-———-———
Humberto Fernando Leao Pacheco de Brito, na qualidade de Presidonte da Câmara Municipal
do Pacos do Ferreira;-----—-————-—-—-—Paulo Sérgio. Leitao Barbosa, na qualidade de Veroador da Camara Municipal de Paços de
Ferroira;
——-—--Joa4uim Adelin&Moreira.de Sousa, na qualidado de Voreador da Câmara Municipal de Paces
deFerreira;--—-———-—-—-—-——-——-——-—-—-—-—-—-—-—-————----—-—-—-———-—-—-——
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———-José Alexandre da Silva Almeida, na qualidade de Prosidonte da Câmara Municipal do
Paredos;——-————-—-—Antoninó Aurélio Vieira de Sousa, na qualidade do Presidente da Camara Municipal do
Penafiel.—-—-——-——-——-—-—-—-—-—-—-—-—-——-——-—-—-——————Rodrigo dosSantos Lopes, na qualidado do Veroador da Camara Municipal de Ponafiol.———
--——-Polo Sr. Presidehto da Mesa fol dada a informação quo não podem estar prosentes a osta
sessão, podindo.justificação para a falta dos seguintes.rnornbros:——-—---------——-—--—-—-—-—-—-—
Nuno Alexandra Mattins da Fonseca, na qualidade do Presidente da Cámara Municipal do
Felgueiras;———-—-—-—-—--—-——-—-—-—-—-Joel Rui Carvalho daCosta, na qualidade do Veroador da Cârnara Municipal do Folgueiras;
Pedro Daniel MachadoGomes, na qualidadodo Presidente da Cámara Municipal do Lousada;
Francisco Manuel Méreira Leal, na qualidado do Voroador da Carnara Municipal do Paredes o
Secretarioda Mesadesta Assembleia;—-—-———-——-—-—-——-—-—-—-—-————-Paulo Jorge Mbreira:da Silva~ na qualidado do Veroador da Câmara Municipal do Paredes;-—-—
Susafla Paula Barbosa de Oliveira, na qualidado do Veroadora da Câmara Municipal do
Penafiol;
-—-—-—Tàmbém presonto Luis Montoiro, Socretario-Goral da VALSOUSA, ao abrigo do n.° 5 do artigo
25.° dossous Estatutos.
—-—--—Dadaaausência do Sr. Socretario.daMesa, o Sr. Presidonto dosignou “ad hoc” para cornpletar
a Mosa da Assornbleia, a Sra. Veroadora da Carnara Municipal do Lousada, Cristina Moroira.Tendo sido
constituida a Mesa, polo Sr. Presidonte foram dadas as boas vindas aos presentes 0 dado inicio a
aprociação dospontos da~Qrdem do Dia:
--——PONTO UM PrestaçaodeContasConsolidadas Ano2017;
Presontes os docurnontos do prestação do contas consolidadas provistas na Loi n.° 73/2013, do 3
do Sotornbro e Rosolução no 1/2018 Prostacão do Contas de 2017 o Goréncias partidas de 2018,
roferontos ao anO de 2017, constituidas polo Relatorio do Gestäo, as Demonstraçoos Financeiras
(Balanço Consolidado, Dernonstracão do Rosultados por natureza, Fluxos do Caixa o o Anexo as
Dornoñstraçâo Finahcoiras Consoludadas), Doclaração do Rosponsabilidados e ainda a Certificação
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“KISOUSA
Legal de Contas sobre Os mesmos apresentados pela sociedade Santos Vaz,, Trigo de Morais &
Associados, SRQC,Lda, aprovados em reunião’doConselho Diretivo de 25 de junho de 2018.----—-—--—Feita a respetiva explicitaçao dos documentos em apreço pelo Sr. Secretário-Geral, e dando
cumprimento ao estipulado no n° 2 do art.° 76° da Lei n° 7312013, de 3 de setembro, a Assembleia
Intermunicipal deliberou,:porunanimidade, pela.sua apreciação e apthvaçao.——--—-—-——-—--—----—-—-—
PONTO DOIS —.lnformaçao Interna ñ°19012018: 6? Modiflcaçao Orcamental 3.~ Revisao ao
Orçamento da Despesa;
——-—Presente a. Informação Interna fl.0 190/2018 que a seguir se transcreve: “Tendo em conta que no
orçamento inicial não estavam previstas as rubricas necessérias as vaiorizaçOes e acréscimos
remuneratórios resultantes da aplicacao da Lei no 144/2017 de 29 de dezembro (lei do Orçamento de
estado para 2018), uma vez que ainda não era possivel determinar, quals os funcionarios que estariam
em condiçoes de progressão e promoção, resultante do descongelamento das carreiras.
Tendo em conta que apenas foi possivel agara, determinar os casos que dependem da abertura
de pracedimentos Concursais para categorias superiores de carreiras pluricategorlais e carreiras nâo
revistas, para as respectivas categorias de acesso.
No seguimento da Informaçao Interna no 188/2018 de 19.06.2018, elaborada pelos Recursos
Humanos, em anexo.
Solicito autorizaçOo para proceder a 6° Modificaçao Orçamental 39 Revisao ao Orçamento da
Despesa.
Esta Revisao Orçamental não tem impiicacao no valor do orçamento (efeito nub), uma vez que
resuita apenas. da necessidade cia introduzir em orcamento uma rubrica inexistente no~ orcamento inicial
“01.01.04~03 Pessoal dos Quadros RCIT A!teraçoes facultativas de posicionamento remuneratório’
—-—--—Presente proposta da 6? Modificacao Orçamental 3? Revisâo ao Qrçamento da Despesa,
aprovada em reuniào do Conselho Dirétivo de 25 de junho de 2018, foi a mesma aprovada por
unanimidadedos Membros da Assembleia lntermunicipal.
PONTOTRES— Regulamento e Tabelade Taxase Preços.
Pelo Sr. Presidehte de Mesa foi referido que o Regulamento e Tabela de Taxas e Preços da
VALSOUSA já foi aprovado por unanimidade em reuniào do Conselho Diretivo em sua reuniâo de 25 de
Junhode2ol8.------------—-------—----—--—-—-------—-—----—---—-——--Não tendosido colocadas quaisquer dCividas ou pedidos de esclarecimentos, o Sr. Presidente da
Mesa pos a votaçào o Regulamento e Tabela do Taxas a Preços, tendo Os documentos sido aprovados
por unanimidade dos Membros presentes, em conformidade corn o disposto na alinea b) do n° 1 do
artigo 19° dos E~tatutos destaAssociaçãode Munióipios.—-—--—--—--—------—--—---—------—-—--—-—--—-----——Sendo 11 horas, e nada mais havendo a tratar, pelo Presidente da Mesa da Assembleia
lnterrnunicipal foi encerrada esta sessâo, da qual foi Iavrada a presente ata que, depois de ida e
aprovada em minuta parã produçao de efeitos mediatos, foi assinada pelos Membros da Mesa.
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