Deliberações da Assembleia Municipal de Sabrosa de 26 Fevereiro 2016
Ano

Mês

Dia

2016

Fevereiro

26

N.º

1
1.3
2.1

3.1
3.2
3.3

Assunto

Aprovação da ata da sessão ordinária de 18 (dezoito) de dezembro 2015
Um ponto três: 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.
Presente ofício n.ºSG15.15 da Associação de Municípios do Vale Douro-Norte, datado de 17 (dezassete) de novembro de 2015
(dois mil e quinze), com nipg n.º8315/15, referente ao assunto: Pagamento em prestações da taxa de gestão de resíduos e juros
de mora – Execução fiscal 2496201001028782.
Revisão ao orçamento da despesa n.º1, revisão ao orçamento da receita n.º1, revisão ao plano de atividades n.º1 e revisão ao
plano de investimentos n.º1.
Presente informação/processo n.º1443/16 da DAFP, datada de 23 (vinte e três) de Fevereiro de 2016 (dois mil e dezasseis),
referente à primeira proposta de alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de 2016.

Deliberação

Aprovada por maioria, com abstenção dos Membros da Assembleia Municipal, Manuel António Sá
e Paulo Jorge Pereira Timóteo, por não estarem presentes na sessão anterior.
Tomado conhecimento
Aprovado, por unanimidade, o pagamento acima mencionado em 60 (sessenta) prestações.
Aprovada, por unanimidade, a revisão acima mencionada
Aprovada por unanimidade, a proposta acima mencionada

Foi pelo Presidente da Assembleia Municipal apresentada proposta para representante da
Presente carta da CPCJ (Comissão de Proteção de Crianças e Jovens) de Sabrosa, reportando a cessação das funções da
Assembleia Municipal, na CPCJ (Comissão de Proteção de Crianças e Jovens) de Sabrosa,
representante da Assembleia Municipal na CPCJ (Comissão de Proteção de Crianças e Jovens), solicitando por isso, a indicação
Helena Maria Campos Ervedosa Lacerda Pavão. Não tendo sido apresentada qualquer outra
de um novo representante da Assembleia Municipal nessa Comissão.
proposta, foi a mesma colocada à votação, tendo sido aprovada por unanimidade.

