Deliberações da Assembleia Municipal de Sabrosa de 24 Fevereiro 2017
Ano

Mês

Dia

2017

Fevereiro

28

N.º

Assunto

1
Aprovação da ata da sessão ordinária de 25 (vinte e cinco) de novembro 2016 (dois mil e dezasseis).
1.2

1.3
2.1

2.5

2.6

2.7

2,8
2.9

2.10

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

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.
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
Tomado conhecimento
n.º75/2013, de 12 de Setembro.
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,
Tomado conhecimento
financeira e orçamental do primeiro semestre de 2015 (dois mil e quinze).

2.3
2.4

Deliberação

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

Tomado conhecimento
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.

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

Aprovada por unanimidade.

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

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

Aprovado por unanimidade

Deliberações da Assembleia Municipal de Sabrosa de 24 Fevereiro 2017
Ano

Mês

Dia

N.º
3.1
3.4

Deliberação
Assunto
listagem de adjudicações enquadradas no parecer genérico aprovado em Sessão da Assembleia Municipal de 25 (vinte e cinco)
Tomado conhecimento
de novembro de 2016 (dois mil e dezasseis).
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

