Deliberações da Assembleia Municipal de Sabrosa de 28 Abril 2016
Ano

Mês

Dia

2016

Abril

28

N.º

Assunto

Aprovação da ata da sessão ordinária de 26 (vinte e seis) de fevereiro 2016

Colocada à aprovação obteve o seguinte resultado: aprovada por maioria, com abstenção dos
Membros da Assembleia Municipal, Cláudia Filipa Antunes dos Santos Alves, Manuel Marcelino
Alves, por não terem estado presentes na sessão anterior.

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

Prestação de contas relativa ao ano económico 2015.

Aprovados, por maioria, com 3 (três) abstenções dos Membros da Assembleia Municipal, António
Manuel dos Santos Morgado, António Henrique Batista Videira e André Micael Alves Pereira, os
documentos da prestação de Contas referente ao Exercício de 2015
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Deliberação

Presente fax do Tribunal de Contas datado de 9 (nove) de março de 2016 (dois mil e dezasseis), com nipg n.º 1878/16, referente
ao assunto: Comunicação de concessão de visto do empréstimo de médio e longo prazo no valor de até €990.000,00
(novecentos e noventa mil euros)
Abertura de procedimento de Concessão da Escola de Provesende de adaptação a restaurante turístico
Requerimento de Torrestir – Transportes Nacionais e Internacionais S.A. a solicitar emissão de certidão para efeitos de IMI
(Imposto Municipal sobre Imóveis), onde conste que foi cedida a área de 290m2 ao domínio público, do prédio descrito na
Conservatória de Registo Predial de Sabrosa sob o n.º4452 e inscrito na matriz rústica sob o artigo n.º1774, da Freguesia de
São Martinho de Anta e Paradela de Guiães, Concelho de Sabrosa.
Deliberação da Assembleia Municipal de 26 (vinte e seis) de fevereiro de 2016 (dois mil e dezasseis), referente ao pagamento
em prestações da taxa de gestão de resíduos e juros de mora – Execução fiscal 2496201001028782
Proposta Regulamento de Liquidação e Cobranças de Taxas do Município de Sabrosa.
Projeto Ações Douro em Movimento – Aldeias com Vida, candidatura no âmbito do SIAC (Sistemas de incentivos a Ações
Coletivas) – Internacionalização, do Norte2020. Contém deliberação do Executivo seguinte teor: Deliberado aprovar, por
unanimidade, a atribuição de subsídio à Associação Douro Generation no montante de 15.500.00€ (quinze mil e quinhentos) no
ano de 2016 e de 15.500.00€ (quinze mil e quinhentos) no ano de 2017
Proposta do Senhor Presidente para abertura de procedimentos concursais.
Revisão ao orçamento da despesa n.º2 e revisão ao plano de investimentos n.º2 do ano contabilístico de 2016
Listagem de adjudicações plurianuais.
Presente novamente o processo de regularização /desafetação de um terreno de domínio público em São Martinho de Anta.

Tomado conhecimento
Aprovada, por unanimidade, a proposta de concessão do equipamento
Aprovada, por unanimidade, afetação de 290m2 ao Domínio Publico Municipal.

Tomado conhecimento
Aprovado por unanimidade o regulamento supra referido
Aprovada por unanimidade a despesa plurianual
Aprovado por maioria, com a abstenção do Membro da Assembleia Municipal, Manuel Clemente
Videira Correia Teixeira, a proposta supra referida.
Aprovada por unanimidade
Tomado conhecimento
Discutido o assunto conclui-se não estarem reunidas as condições para uma tomada de decisão
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