
Ano Mês Dia N.º Assunto Deliberação

2017 Fevereiro 28

1

Aprovação da ata da sessão ordinária de 25 (vinte e cinco) de novembro 2016 (dois mil e dezasseis). 

Colocada à aprovação obteve o seguinte resultado: aprovada por maioria, com abstenção dos 
Membros da Assembleia Municipal, Helena Maria Campos Ervedosa de Lacerda Pavão, Paulo 
Jorge Pereira Timóteo, Cilina Ledo Vilela, Necílio Augusto das Dores e Manuel Marcelino Alves, por 
não estarem presentes na sessão anterior

1.2
O Presidente da Assembleia Municipal assinalou o facto de esta ser a primeira sessão da Assembleia Municipal em que está 
presente o novo Executivo: Domingos Manuel Alves Carvas, Presidente, Mário Vilela Gonçalves, Vice-Presidente, e Maria 
Helena Marques Pinto da Lapa, Vereadora a Tempo Inteiro, a quem saudou e desejou em nome da Assembleia Municipal de 
Sabrosa, os maiores sucessos das novas funções. Deixou ainda uma palavra de louvor ao anterior Presidente da Câmara 
Municipal, José Manuel de Carvalho Marques, realçando o espírito colaborante e empenho dedicado ao nosso concelho. Estando 
este presente solicitou a palavra, que após autorização começou por fazer uma breve introdução do seu novo cargo, Presidente 
da Estrutura da Missão das comemorações V Centenário da Viagem Circum-navegação. Mais agradeceu a colaboração de 
todos durante o tempo em que trabalharam em conjunto em prol do concelho de Sabrosa, referindo que mesmo no seu novo 
cargo não perderá de vista o concelho de Sabrosa. 

1.3 Apreciar a informação do Presidente da Câmara Municipal nos termos da alínea c), do n.º2, do artigo 25.º do Anexo I, da Lei
n.º75/2013, de 12 de Setembro. 

Tomado conhecimento

2.1 Presente ofício da C&R Ribas Pacheco sociedade de Revisores Oficiais de Contas datado de 28 (vinte e oito) de setembro de 
2015 (dois mil e quinze), com nipg n.º8664/16, referente ao assunto: Informação semestral sobre a situação económica, 
financeira e orçamental do primeiro semestre de 2015 (dois mil e quinze). 

Tomado conhecimento

2.3
Informação semestral sobre a situação económica, financeira e orçamental do primeiro semestre de 2016 (dois mil e dezasseis)

Tomado conhecimento

2.4 Pedido de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal na regularização de uma 
exploração de cunicultura. Contém deliberação do Executivo do seguinte teor: “Atenta aos pressupostos vertidos na presente 
informação técnica, e considerando os benefícios económicos e sociais que resultam para o concelho de Sabrosa da 
regularização da exploração de cunicultura, a Câmara deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal que seja 
reconhecido o interesse público na regularização da referida exploração de acordo com alínea a), do n.º4, do artigo 5.º do 
Decreto-lei n.º165/14, de 5 de novembro, na sua atual redação. 

Relativamente ao processo de cunicultura, de António Sérgio Lavina Rente e no que se refere ao 
regime de regularização de estabelecimentos e explorações de pecuária com base no Decreto-Lei 
n.º165/2014, de 5 de novembro, foi deliberado, por unanimidade, reconhecer o interesse público na 
regularização da referida exploração. 

2.5
Proposta de atualização das Taxas Municipais para o ano 2017 (dois mil e dezassete). Contém deliberação do Executivo do 
seguinte teor: “Aprovado por unanimidade submeter à aprovação do Órgão Deliberativo a presente proposta”.

Aprovado por unanimidade, a proposta de atualização das Taxas Municipais para o ano 2017 

2.6 Adenda n.º1 ao empréstimo da CGD (Caixa Geral de Depósitos) no valor de €990.000,00 (novecentos e noventa mil euros). 
Contém deliberação do Executivo do seguinte teor: “Aprovado por unanimidade, na sequência da deliberação tomada pela 
Assembleia Municipal em 25 (vinte e cinco) de novembro de 2016 (dois mil e dezasseis), submeter à aprovação a presente 
adenda n.º1 do empréstimo com a referência n.º9015/008276/191, cujo contrato inicial com a CGD (Caixa Geral de Depósitos), 
foi celebrado em 27 (vinte e sete) de outubro 2015 (dois mil e quinze) e visado pelo Tribunal de Contas em 8 (oito) de março de 
2016 (dois mil e dezasseis)”.

Aprovada por unanimidade. 

2.7 Abertura de procedimento concursal de provimento de 1 (um) cargo de direção intermédia de 2.º grau Chefe de Divisão 
Administrativa, Financeira e Patrimonial. Contém deliberação do Executivo do seguinte teor: “Aprovado por unanimidade a 
proposta do Senhor Presidente Câmara Municipal, autorizando a abertura do procedimento concursal para provimento de 1 (um) 
cargo de direção intermédia de 2.º grau Chefe de Divisão Administrativa, Financeira e Patrimonial, depois de garantido o 
competente cabimento e compromisso assim como demais legislação em vigor. 

Aprovado por unanimidade abertura do concurso, bem como a composição do Júri.

2,8 Terceira alteração ao mapa de pessoal 2016 (dois mil e dezasseis).Contém deliberação do Executivo do seguinte teor: 
“Aprovado por unanimidade e submeter à apreciação da Assembleia Municipal”. 

Aprovado por maioria com a abstenção do Membro da Assembleia Municipal, António Henrique 
Baptista Videira. 

2.9 Modificação orçamental n.º2, contém revisão ao orçamento da despesa n.º1 e revisão ao orçamento da despesa n.º2, do ano 
contabilístico de 2017. Contém deliberação do Executivo do seguinte teor: “Aprovado por unanimidade e submeter à apreciação 
da Assembleia Municipal”. 

Aprovado por unanimidade. 

2.10
anexação de documentos aos Documentos Previsionais 2017 (dois mil e dezassete). Contém deliberação do Executivo do 
seguinte teor: “Aprovado por unanimidade submeter à apreciação da Assembleia Municipal, nos termos da informação técnica

Aprovado por unanimidade
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3.1 listagem de adjudicações enquadradas no parecer genérico aprovado em Sessão da Assembleia Municipal de 25 (vinte e cinco) 
de novembro de 2016 (dois mil e dezasseis).

Tomado conhecimento

3.4
Foi solicitado à Assembleia Municipal, pela representante da CPCJ  (Comissão de Proteção de Crianças e Jovens) de Sabrosa, 
que solicite informação fundamentada, à Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens, sobre a justificação para a 
redução do tempo de afetação da Presidente da Comissão de Sabrosa de tempo inteiro para meio tempo, sendo que tal 
diminuição configura ou poderá configurar uma menor disponibilidade para o acompanhamento dos processos já em curso.

Tomado conhecimento

2017 Abril 25 1.1
Aprovação da ata da sessão ordinária de 26 (vinte e seis) de fevereiro 2017 (dois mil e dezassete).

Colocada à aprovação obteve o seguinte resultado: aprovada por maioria, com abstenção dos 
Membros da Assembleia Municipal, Artur Jorge Amaral da Veiga e Romeu Correia Alves, por não 
estarem presentes na sessão anterior. 

1.3 Apreciar a informação do Presidente da Câmara Municipal nos termos da alínea c), do n.º2, do artigo 25.º do Anexo I, da Lei
n.º75/2013, de 12 de Setembro. 

Tomado conhecimento

2.1 Prestação de contas relativa ao ano económico 2016. Contém deliberação do Executivo seguinte teor: Deliberado aprovar por 
maioria, com abstenção dos Senhores Vereadores António Araújo e Diogo Rei, os documentos da prestação de Contas 
referente ao Exercício de 2016, submetendo-se à apreciação da Assembleia Municipal

Aprovado por maioria, com a abstenção dos Membros da Assembleia Municipal, António Manuel 
dos Santos Morgado, António Henrique Batista Videira, André Micael Alves Pereira e Celina Ledo 
Vilela. 

2.2 Introdução do saldo do exercício anterior (2016). Contém deliberação do Executivo seguinte teor Aprovado por unanimidade
2.3 Modificação orçamental n.º5, relativa à revisão ao plano plurianual de investimentos n.º1 e revisão ao orçamento da despesa n.º2 

do ano contabilístico de 2017. Contém deliberação do Executivo seguinte teor: 
Aprovado por unanimidade

2.4 Primeira alteração ao mapa de pessoal 2017 (dois mil e dezassete) Aprovado por unanimidade
2.5

Nova minuta da adenda de alteração do Anexo I ao contrato tipo de concessão de distribuição de energia elétrica em baixa 
tenção Entre a Câmara Municipal e a EDP Distribuição – Energia, S.A. Contém deliberação do Executivo seguinte teor: Aprovada 
por unanimidade a nova adenda ao contrato supra referida e submeter a apreciação e autorização da Assembleia Municipal, nos 
termos da alínea p), do n.º1, do artigo 25.º, da Lei n.º75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação”. 

Aprovado por unanimidade

2.6
Requerimento da empresa EPORDOURO – Vinhos e Azeites S.A. contribuinte n.º504026500, a solicitar a isenção do IMT 
(Imposto Municipal de Transação), sobre a aquisição dos prédios urbanos, sitos na rua Vale de Baralha (Zona Industrial), 
denominados Lotes n.º¨s25 e 26, composto de armazém e terreno para construção, inscritos na matriz predial da freguesia de 

Paços, concelho de Sabrosa, sob osn.ºs1169 e 1045 respetivamente. Contém deliberação do Executivo seguinte teor: 
Reconhece-se o superior interesse económico e social da atividade agroindustrial em causa, a instalar pela sociedade comercial 
EPORDOURO – Vinhos e Azeites S.A. no Município de Sabrosa, que integra uma das regiões economicamente mais 
desfavorecidas. Neste contexto foi aprovado por unanimidade, não participando na votação o Senhor Presidente, propor à 
Assembleia Municipal a isentar a EPORDOURO – Vinhos e Azeites S.A do IMT (Imposto Municipal de Transações), na aquisição 
dos prédios supra referidos, na condição desta instalar as atividades referidas no requerimento nomeadamente: vitivinicultura e 
exploração de azeite, e criar 6 (seis) postos de trabalho até 1 (um) março de 2022 

Aprovada por maioria com uma abstenção do membro da Assembleia Municipal Manuel Marcelino 
Alves. 

2.7
Atribuição de medalha de mérito Municipal, grau prata, aos funcionários com 25 (vinte e cinco) anos de serviço nesta Câmara 
Municipal. Contém deliberação do Executivo seguinte teor: Aprovado por unanimidade, autorizar a despesa, após o competente 
cabimento e compromisso. Mais foi deliberado submeter apreciação da Assembleia Municipal atribuição das medalhas. 

Aprovado por unanimidade

2017 Junho 30 1 Aprovação da ata da sessão ordinária de 25 (vinte e cinco) de abril 2017 (dois mil e dezassete). 
Aprovada por maioria, com a abstenção do Membro da Assembleia Municipal, José Duarte Penas 
Dias, por não estar presente na sessão anterior.

1.3 Apreciar a informação do Presidente da Câmara Municipal nos termos da alínea c), do n.º2, do artigo 25.º do Anexo I, da Lei 
n.º75/2013, de 12 de Setembro. 

Tomado conhecimento

2.1 Presente informação n.º2662/17 da DAFP datada de 6 (seis) de abril de 2017 Listagem de adjudicações plurianuais Tomado conhecimento
2.2 Informação n.º4572 da DAFP datada de 5 (cinco) de junho de 2017 (dois mil e dezassete), referente ao assunto: Listagem de 

adjudicações plurianuais
Tomado conhecimento

2.3 Concessão das Piscinas Municipais descobertas para a época balnear 2017
Aprovado por unanimidade, o caderno de encargo, bem como autorizar a celebração do respetivo 
contrato
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2.4 Projeto de regulamento de concessão de Regalias Sociais aos Bombeiros Voluntários das Corporações sitas no Concelho de 
Sabrosa. 

Aprovado por unanimidade

2.5 Proposta de regulamento Social e de Apoio à Saúde do Idoso do Concelho de Sabrosa. Aprovado por unanimidade
2.6 Modificação orçamental n.º9, relativa à revisão ao plano plurianual de investimentos n.º2, revisão ao plano plurianual de 

investimentos n.º2 e revisão ao orçamento da despesa n.º3 do ano contabilístico de 2017
Aprovado por unanimidade

2.7 segunda alteração ao mapa de pessoal 2017 Aprovado por unanimidade
3 Processo Informação n.º4600/17, datado de 5 (cinco) de junho) dois mil e dezassete), no sentido de ser aceite ou não a visita ao 

local onde incide a operação urbanística relativa ao processo de licenciamento n.º5/2017, solicitado pela requerente Ana Maria 
Carvalho Mota

A situação deverá ser submetida à Ordem de trabalhos da próxima sessão da Assembleia 
Municipal. 
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