
Ano Mês Dia N.º Assunto Deliberação

2016 Setembro 30

1
Aprovação da ata da sessão ordinária de 24 (vinte e quatro) de junho 2016

Aprovada por maioria, com a abstenção dos Membros da Assembleia Municipal, Luís Eduardo 
Pereira Pinto, António Manuel dos Santos Morgado, André Micael Alves Pereira e José Luís Ramos 
Gonçalves

1.3 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. retrata sumariamente as atividades que estão a ser desenvolvidas pela Câmara 
Municipal. 

Tomado conhecimento. 

2.1 IMI (Imposto Municipal Sobre Imóveis) – Taxa a aplicar no ano de 2017. Contém deliberação do Executivo do seguinte teor: 
Aprovada, por maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores António Araújo e Diogo Rei, definir as taxas de IMI a 
vigorar no ano de 2017, mantendo as que se encontram em vigor: 0,8 para prédios rústicos e 0,35 para prédios urbanos, 
submetendo-se à apreciação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea d) do n.º1 do artigo 25.º do Anexo I, da Lei 
n.º75/2013, de 12 de Setembro, na sua atual redação.

Aprovada, por maioria, com o voto contra do Membro da Assembleia Municipal, António Manuel 
dos Santos Morgado e com a abstenção dos Membros da Assembleia Municipal, Luís Eduardo 
Pereira Pinto, Manuel António Sá, Necílio Augusto das Dores, André Micael Alves Pereira, Artur 
Jorge Amaral da Veiga e Presidente da Junta de Freguesia de Parada do Pinhão.

2.2 Participação variável no IRS (Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares) – Comunicação à Autoridade Tributária da 
percentagem de IRS – Rendimentos de 2017 a cobrar em 2018. 

Aprovada, por unanimidade

2.3 Lançamento de Derrama sobre o lucro tributável em 2016 a cobrar em 2017. Contém deliberação do Executivo do seguinte teor: 
A Câmara deliberou, por unanimidade, não lançar derrama em 2017, nos termos do n.º1 do artigo 18.º da Lei n.º73/2013, de 3 de 
Setembro, na sua atual redação, submetendo à Assembleia Municipal nos termos da alínea d) do n.º1 do artigo 25.º do Anexo I 
da lei n.º75/2013, de 12 de Setembro, na sua atual redação. 

Aprovada, por unanimidade

2.4 Taxa Municipal de direitos de passagem – taxa a aplicar no ano de 2017. Contém deliberação do Executivo do seguinte teor: A 
Câmara deliberou, por unanimidade, não aplicar a taxa Municipal de Direitos de Passagem no ano de 2017, submetendo à 
Assembleia Municipal de acordo com a alínea b) do n.º1, do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º75/2013, de 12 de Setembro, na sua 
atual redação.

Aprovada, por unanimidade

2.5 Alteração orçamental n.º21, relativa à revisão ao plano de atividades n.º3 e revisão ao orçamento da despesa n.º4 do ano 
contabilístico 2016. 

Aprovada, por unanimidade

2.6 Atribuição de medalha de ouro de mérito Municipal às Associações Centenárias: Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Sabrosa e Associação Recreativa Cultural e Musical do Concelho de Sabrosa.

Aprovada, por unanimidade

2.7  Convite ao Município de Sabrosa para integrar a Assembleia Geral da AETUR, na qualidade de Membro Honorário Aprovada, por unanimidade
2.8

Necessidade de recursos humanos na área do meio ambiente. Contém deliberação do Executivo do seguinte teor: 
Reconhecendo as necessidades de recursos humanos expressas na informação supra referida, a Câmara deliberou por 
unanimidade, promover a alteração ao mapa de pessoal do Município, criando um lugar de Técnico Superior na área de gestão 
do meio ambiente, vinculada à subunidade orgânica do ambiente, gestão urbana e salubridade da DOSOT

Aprovada, por maioria com a abstenção do Membro da Assembleia Municipal, Manuel António Sá

2.9 Necessidade de recursos humanos na área do desporto – Técnico superior para a DDL. Contém deliberação do Executivo do 
seguinte teor: Reconhecendo as necessidades de recursos humanos expressas na informação supra referida, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, promover a alteração ao mapa de pessoal do Município, criando um lugar de Técnico Superior na 
área de desporto, vinculada à subunidade de desporto e lazer da DDL

Aprovada, por maioria com a abstenção do Membro da Assembleia Municipal, Manuel António Sá.

2.10 Abertura de procedimento para concessão do edifício da antiga escola primária de Vilarinho de São Romão. Contém programa 
de procedimento e caderno de encargos.

Aprovada, por maioria com a abstenção do Membro da Assembleia Municipal, Artur Jorge Amaral 
da Veiga. 

2.11 abertura de procedimento para concessão do edifício da antiga escola primária de Celeirós do Douro. Contém programa de 
procedimento e caderno de encargos.

Aprovada, por maioria com a abstenção do Membro da Assembleia Municipal, Artur Jorge Amaral 
da Veiga. 

3.1 Proposta de alteração ao PPI  - fecho de redes de saneamento nos lugares de Paços, Pesinho e Saudel. Aprovada por unanimidade a execução plurianual para as obras supra referidas
3.2 Protocolo celebrado entre a ANMP (Associação Nacional de Municípios Portugueses) e a EDP Distribuição – Energia, S.A. 

Revisão ao Anexo I ao contrato tipo de concessão de distribuição de eletricidade em baixa tenção aprovado pela Portaria 
n.º454/2001, de 5 de maio, Iluminação Pública. 

Aprovada, por unanimidade, a revisão ao Anexo I do Protocolo supra referido

3.3 Aquisição de fornecimento de Energia Elétrica para o ano 2017 (dois mil e dezassete) para as instalações do Concelho de 
Sabrosa. 

Aprovado por unanimidade, a minuta do protocolo, bem como a autorização do procedimento para 
concurso público.

3.4 Revisão de contratos interadministrativos de delegação de competências para o ensino Pré-escolar – AAAF (desenvolvimento 
das atividades de animação e de apoio à família), com as Juntas de Freguesia e IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade 
Social).

Aprovada, por unanimidade, a revisão dos contratos supra referidos
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3.5 delegação de competências nas Juntas de Freguesia de Parada do Pinhão, Gouvinhas, Covas do Douro e Celeirós do Douro, na 
área dos transportes escolares para o ano letivo 2016/2017.

Aprovada, por unanimidade, a delegação de competências supra referidas

3.6 Listagem de adjudicações plurianuais. Tomado conhecimento


