Deliberações da Assembleia Municipal de Sabrosa de 25 Novembro 2016
Ano

Mês

2016 Novembro

Dia

N.º

Assunto

Deliberação

25
1
1.3
2.1

2.2

Aprovação da ata da sessão ordinária de 30 (trinta) de setembro de 2016
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.
Documentos previsionais para o ano económico 2017 (dois mil e dezassete), que contém: Relatório do orçamento, resumo de
orçamento, resumo da receita e da despesa, orçamento da receita, orçamento da despesa, plano plurianual de investimentos,
plano de atividades municipais, mapa previsional de empréstimos, mapa das transferências para as juntas de freguesia, mapa
das entidades participadas pelo Município; norma de execução do Orçamento 2017 (dois mil e dezassete), Quadro plurianual de
programação Municipal e mapa de pessoal.
Modificação orçamental n.º24, a qual contém, revisão ao Plano de Atividades Municipais n.º4, revisão ao Plano Plurianual de
Investimentos n.º4 e revisão ao orçamento da despesa n.º5 do ano contabilístico de 2016. Contém deliberação do Executivo do
seguinte teor

Colocada à aprovação obteve o seguinte resultado: aprovada por maioria, com a abstenção do
Membro da Assembleia Municipal, António Henrique Baptista Videira.
Tomado conhecimento
Aprovada por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador António Araújo e com a abstenção do Sr.
Vereador Diogo Rei, a proposta dos documentos previsionais correspondentes ao orçamento
municipal para o ano económico de 2017, submetendo à apreciação da Assembleia Municipal de
acordo com a alínea a) do n.º1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 setembro, na sua
atual redação.
Aprovada, por unanimidade

2.4
Requerimento de António Martins Coelho residente em Pinhão Cel, freguesia da Torre do Pinhão, requer reconhecimento de
interesse Municipal da exploração de Agropecuária. Contém deliberação do Executivo do seguinte teor: Atenta aos prossupostos
vertidos na presente informação técnica, e considerando os benefícios económicos e sociais que resultam para o Concelho de
Sabrosa da regularização da Empresa de exploração de pecuária, a Câmara deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia
Municipal que seja reconhecido o Interesse Público na regularização da referida empresa de acordo com a) do n.º4 do artigo 5.º
do Decreto-lei n.º165/14, de 5 de novembro na sua atual redação
2.5
3.1

3.2
3.3

3.5

3.6
3.7

Constituição de Empresa Intermunicipal Águas do Interior – Norte E-M. S.A. Contém deliberação do Executivo do seguinte teor
Presente requerimento datado de 24 (vinte e quatro) de novembro de 2016 (dois mil e dezasseis), do Membro da Assembleia
Municipal de Sabrosa, Manuel Clemente Videira Correia Teixeira, a requerer suspensão de mandato até ao dia 30 (trinta) de
julho de 2017
Proposta de alteração ao Regulamento Geral Interno da Zona de Caça Municipal de Sabrosa.
aditamento ao Contrato de Concessão de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão no Município de Sabrosa
Autorização genérica para assunção de compromissos plurianuais de despesas que resultem de projetos ou ações constantes
no Plano Plurianual de Investimentos e do Plano de Atividades Municipal e não excedam o limite de €99.959,58 (noventa e nove
mil, novecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos), em cada um dos anos económicos seguintes ao da
contratação e no prazo e execução de três anos.
Comemorações dos 40 (quarenta) anos do Poder Local a realizar no dia 16 (dezasseis) de dezembro de 2016 (dois mil e
dezasseis). Contém deliberação do Executivo do seguinte teor: Aprovada por unanimidade, a proposta das comemorações,
autorizando as despesas inerentes ao evento, após o devido cabimenta e compromisso.
Listagem das adjudicações plurianuais.
40 anos de poder local democrático - convenção Nacional.

Relativamente ao processo da exploração de Agropecuária requerido pelo Senhor António Martins
Coelho e no que se refere ao regime de regularização de estabelecimentos e explorações 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.

tendo sida posta à votação obteve o seguinte resultado: aprovada, por unanimidade
Colocada à apreciação foi autorizada por unanimidade, suspensão de mandato pelo período
solicitado.
Aprovada por maioria com a abstenção do Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho de
Anta e Paradela de Guiães
Aprovada, por unanimidade
Aprovado por maioria com o voto contra do Presidente da Junta de Freguesia de Gouvinhas.

Aprovada, por unanimidade a propos mencionada
Tomado conhecimento
Aprovado por unanimidade a inscrição do Presidente da Assembleia Municipal de Sabrosa e
Presidente da Junta de Freguesia de Covas do Douro (representante dos Presidentes de Juntas de
Freguesia).

