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 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 27-11-2015

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO

Voto  de   Condenação  e  Pesar  pelas  vitimas  dos
atentados em Paris, França.

Aprovado, por unanimidade..

Apreciação  da  informação  escrita  do  Senhor
Presidente da Câmara acerca da Atividade Municipal

A Assembleia tomou conhecimento.

Apreciação da informação da Câmara  relativa aos
compromissos  plurianuais  assumidos  no  3º
trimestre de 2015

A Assembleia tomou conhecimento.

Apreciação  e  Votação  de  Proposta  da  Câmara
relativa às Grandes Opções do Plano e Orçamento
para o ano de 2016 e demais propostas aí incluídas;

A  Assembleia  deliberou,  por  maioria,  com  dez

abstenções, aprovar. 

Autorizar a Câmara Municipal a celebrar e denunciar
os  contratos  de  delegação  de  competências,
acordos de execução  e outros apoios, nos termos
das alíneas  j)  e   k)  do n.º  1 do artigo 25 da  Lei
75/2013 de 12 de setembro, em todos os domínios
dos  interesses  próprios  das  populações  das
freguesias,  em especial  no âmbito  dos serviços e
das atividades de proximidade e de apoio direto ás
comunidades locais, sempre que, por motivos de
economia de recursos ou outros, tal se justifica, nos
termos e em cumprimento do disposto nos artigos
116ª  e  seguintes  da  Lei  75/2013,  de   12  de
setembro. 

A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar. 

Autorizar a Câmara Municipal a conceder isenções
totais ou parciais relativamente  a  impostos  e
outros  tributos  previstos  nos  regulamentos
municipais, até ao montante de 10.000,00 euros
nos  termos  do  nº2  do  artigo  16º  da  Lei  nº  

73/2013 de 3 de setembro. 

 A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar.

Fixar nos termos do art. 18º da Lei n.º 73/2013 de
03 de setembro, uma derrama para 2016 de 1,20%
e  fixar  em  0,75%  a  taxa  dessa  derrama  para  as
situações previstas  no  n.º  4  do  art.  18º  da
referida lei  (sujeitos passivos com um volume de  

negócios que  não ultrapasse  150.000 €); 

 A Assembleia deliberou, por maioria com  uma

abstenção, aprovar.

Fixar, nos termos do n.º 3  alínea b), do art.º. 106,
da Lei n.º 5/2004 de 10 de Janeiro  a  taxa
municipal  de  direitos  de  passagem  (TMDP)  em
0,25% para o ano de 2016; 

A  Assembleia  deliberou,  por  maioria,  com  uma

abstenção, aprovar.

Fixar, nos termos do art.º 26 da Lei n.º 73/2013 de
03 de setembro, em 3%, a participação
variável  do  Município  no  IRS  a  liquidar  em 2017,
sobre os rendimentos dos munícipes de 2016

A  Assembleia  deliberou,  por  maioria,  com  uma  

abstenção, aprovar.

Dar  autorização  prévia  genérica  favorável  à
assunção de compromissos plurianuais  pela
Câmara Municipal, nos seguintes casos:

a) Resultem de projetos, ações ou de outra
natureza constantes das Grandes Opções do
Plano;  
 b) Os seus encargos não excedam o limite
de 99.759,58 € em cada um dos anos económicos
seguintes  ao  da  sua  contratação  e  o  prazo  de
execução de três anos.

c) Resultem de reprogramações financeiras
legalmente  admissíveis,  e  alterações  ao  

cronograma físico de investimento.
Que na sequência do pedido de autorização prévia
formulado referido no número anterior, seja
igualmente autorizada a delegação  no Presidente
da Câmara Municipal  a  assunção  de
compromissos plurianuais.
Que delibere ainda que a Câmara Municipal, com a

A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar.
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emissão de autorização prévia
genérica  favorável  à  assunção  de  compromissos
pelo Órgão Deliberativo, prestará  informação
trimestral  da  qual  constem  os  compromissos
plurianuais assumidos ao abrigo da autorização
prévia genérica objeto da presente proposta.

Apreciação  e  Votação  de  Proposta  da  Câmara  do
Mapa de Pessoal e respetivos anexos – 2016;

A  Assembleia  deliberou,  por  maioria,  com  dez

abstenções, aprovar.

Apreciação  e  Votação  de  Proposta  da  Câmara  de
alterações de valores dos Acordos de Execução com
as Juntas de Freguesias;

A Assembleia deliberou, por unanimidade,  aprovar.

Apreciação e votação de Proposta da Câmara de
alterações ao anexo aprovado em sessão ordinária
desta  Assembleia  de  21/09/2015,  e  relativo  ao
processo de dissolução  da Naturafafe - Prestação
de  Serviços  de  Turismo,  Desporto,  Cultura  e
Tempos Livres, CRL;

A  Assembleia  deliberou,  por  maioria,  com  uma

abstenção, aprovar.

 Apreciação e Votação da Proposta da Câmara de
autorização prévia para assunção de compromissos
plurianuais, no âmbito do processo de dissolução da
Naturafafe -  Prestação de Serviços de Turismo,
Desporto,  Cultura e Tempos Livres,  CRL –  custos  

com internalização do pessoal no Município; 

A Assembleia deliberou, por unanimidade,  aprovar.

Apreciação  e  Votação  da  Proposta  da  Câmara  de
autorização prévia para assunção de compromissos
plurianuais, no âmbito do processo de prestação de
serviços de vigilância privada  - Feira semanal – ano
2016/2017

A Assembleia deliberou, por maioria, com um voto
contra, aprovar.
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