Deliberações da Assembleia Municipal de Sabrosa - Resumo anual - 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.

2016

Setembro

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).

30
1

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
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 Tomado conhecimento.
Aprovação da ata da sessão ordinária de 24 (vinte e quatro) de junho 2016

1.3

Deliberações da Assembleia Municipal de Sabrosa - Resumo anual - 2016
Ano

Mês

Dia

N.º
2.1

2.2
2.3

2.4

2.5
2.6
2.7
2.8

Assunto
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Convite ao Município de Sabrosa para integrar a Assembleia Geral da AETUR, na qualidade de Membro Honorário
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

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
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.
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.
3.1 Proposta de alteração ao PPI - fecho de redes de saneamento nos lugares de Paços, Pesinho e Saudel.
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.
3.3 Aquisição de fornecimento de Energia Elétrica para o ano 2017 (dois mil e dezassete) para as instalações do Concelho de
Sabrosa.
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).
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.
3.6 Listagem de adjudicações plurianuais.

Deliberação
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.
Aprovada, por unanimidade

Aprovada, por unanimidade

Aprovada, por unanimidade

Aprovada, por unanimidade
Aprovada, por unanimidade
Aprovada, por unanimidade

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

2.9

2016

Junho

Aprovada, por maioria com a abstenção do Membro da Assembleia Municipal, Manuel António Sá.
Aprovada, por maioria com a abstenção do Membro da Assembleia Municipal, Artur Jorge Amaral
da Veiga.
Aprovada, por maioria com a abstenção do Membro da Assembleia Municipal, Artur Jorge Amaral
da Veiga.
Aprovada por unanimidade a execução plurianual para as obras supra referidas
Aprovada, por unanimidade, a revisão ao Anexo I do Protocolo supra referido
Aprovado por unanimidade, a minuta do protocolo, bem como a autorização do procedimento para
concurso público.
Aprovada, por unanimidade, a revisão dos contratos supra referidos
Aprovada, por unanimidade, a delegação de competências supra referidas
Tomado conhecimento

24
1
1.3

Aprovação da ata da sessão ordinária de 28 (vinte e oito) de abril 2016
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.

Colocada à aprovação obteve o seguinte resultado: aprovada por unanimidade.
Tomado conhecimento

Deliberações da Assembleia Municipal de Sabrosa - Resumo anual - 2016
Ano

Mês

Dia

N.º
2.1

2.2
2.3
2.4
3.1
3.2

Assunto
Presente ofício da Firma Águas do Norte, SA, datado de 08 (oito) de Março de 2016 (dois mil e dezasseis), com o nipg.
n.º1895/16, referente à alienação de ações próprias – exercício de direito de preferência.
Presente informação n.º2774/16, da DAFP datada de 13 (treze) de abril de 2016 (dois mil e dezasseis), referente ao assunto:
Saldo do exercício anterior.
Delimitação das ARU (Áreas de Reabilitação Urbana) de Sabrosa e São Martinho de Anta.
Renovação da transferência de gestão da Zona de Caça Municipal de Sabrosa (Processo n.º 5672 – I.C.N.F).
Listagem de adjudicações plurianuais.
Presente informação/processo n.º4539/16 da DAFP, datada de 20 (vinte) de junho de 2016 (dois mil e dezasseis), referente à
modificação orçamental n.º14/16 (ROD2), a qual contém: revisão ao orçamento da despesa n.º3, revisão ao orçamento da
receita n.º2, revisão ao plano de atividades n.º2 e revisão ao plano de investimentos n.º3 do ano contabilístico de 2016

3.3

Processo de licenciamento n.º5/2014 – requerente Ana Maria Garcia Carvalho Mota, obra: Construção de muro de vedação –
desafetação do domínio público da área de 8,72 m2, ocupada pela construção de muro

2016

Abril

Deliberação
Aprovado, por maioria, com 2 (duas) abstenções do Membro da Assembleia Municipal, Manuel
Clemente Videira Correia Teixeira e Presidente da Junta de Freguesia de Vilarinho São Romão
Aprovado, por unanimidade
Aprovadas, por unanimidade, as ARU`s (Áreas de Reabilitação Urbana), supra referidas.
Aprovada, por unanimidade, a renovação da transferência de gestão da Zona de Caça Municipal de
Sabrosa.
Tomado conhecimento
Aprovada por unanimidade

Foi rejeitada a proposta de desafetação do domínio público com 11 (onze) votos contra, dos
membros da Assembleia Municipal, António Manuel Sousa Ribeiro da Graça, Helena Maria
Campos Ervedosa Lacerda Pavão, Manuel António Paulos Marques, João Manuel de Barros
Salgueiro, Necílio Augusto das Dores, João Xavier de Matos; Artur Jorge Amaral Veiga, Presidente
da Junta de Freguesia de São Lourenço Ribapinhão, Presidente da Junta de Freguesia de Souto
Maior e Presidente da Junta de Freguesia de Vilarinho de São Romão, 10 (dez) abstenções, dos
Membros da Assembleia Municipal, Paulo Jorge Pereira Timóteo, António Henrique Batista Videira,
Presidente da Junta de Freguesia de Celeirós do Douro, Presidente da Junta de Freguesia de
Covas do Douro, Presidente da Junta de Freguesia de Gouvinhas, Presidente da Junta de
Freguesia de Paços, Presidente da Junta de Freguesia de Parada do Pinhão, Presidente da Junta
de Freguesia de Provesende, Gouvães do Douro e São Cristóvão, Presidente da Junta de
Freguesia de Sabrosa e Presidente da Junta de Freguesia de Torre do Pinhão e com 2 (dois) votos
a favor, dos Membros da Assembleia Municipal, Manuel António Sá e Clemente Videira Correia
Teixeira.

28
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

1

1.3
2.1

2.2

2.3
2.4

2.5
2.6
2.7

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
Liquidação–eAldeias
Cobranças
Taxas
do Município
de Sabrosa.
Projeto
Ações
Douro emdeMovimento
com de
Vida,
candidatura
no âmbito
do SIAC (Sistemas de incentivos a Ações
Coletivas) – Internacionalização, do Norte2020. Contém deliberação do Executivo seguinte teor: Deliberado aprovar, por

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

Deliberações da Assembleia Municipal de Sabrosa - Resumo anual - 2016
Ano

Mês

Dia

N.º
2.8
3.1
3.2
3.3

Assunto
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.

2016

Fevereiro

Deliberação
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

26
1
1.3
2.1

3.1
3.2
3.3

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.

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.

