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DE VIMIOSO 

----- Face ao tear daquele memoranda e da informar;ao referida, tendo em conta que nao e possivel 
recorrer intemamente a afetac;;ao de trabalhadores ao servir;o para o desempenho das tarefas em cau
sa, considerando que a pratica seguida em anos anteriores tern sido ada contratar;ao de urn opera
cional para o desempenho especifico destas funyoes, considerando que se trata de uma situar;ao 
especial e que esta atividade e obrigat6ria nos termos da lei, (art" 8" da Lei no J 312006) enquadrada na 
atribuir;oes do municipio, foi deliberado por unanimidade promover a contratar;ao do Vigilante de 
Transpmtes Escolares para o circuito referido recorrendo ao regime de excecionalidade referido. 

· ---SITUAf;AOFINANCEIRA ------------·--

--- RESUMO DL~RIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diario da tesouraria, datado do dia 
27 de julho de 2012, verificou-se existir urn total de disponibilidade financeira no valor de 
614 093,18 Euros. 

--PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2012: 

-- MODIFICAC.4..0 N" 14- ALTERA<;AO N" 10: Presente a modificayao I alterac;;ao em epigrafe 
no valor total de 7000,00 Euros, foi deliberado por unanimidade aprova-la. 

----- OR<;AMENTO DA RECEITA E DA DESPESA: 

--- MODIFICA<;AO N" 14 - ALTERA<;AO N° 9 AO OR<;:AMENTO DA DESPESA: Presente a 
modificar;ao/alteraryao em epigrafe no valor total de 84 000,00 Euros, correspondendo a despesas 
correntes, foi deliberado por unanimidade aprova-la. 

C ----- IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS- FIXA<;AO DA TAXA PARA 0 ANODE 2013: 
Presente a informar;ao n° 30/12 de 20/07/2012, do Tecnico Superior, Antonio Emilio Martins, dan
do conhecimento que a Camara Municipal, nos termos do n° 5 do artigo 12° do C6digo do Impasto 
Municipal Sabre Im6veis, e do artigo 53.0 da Lei n° 169/99, alterada pela Lei n° 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, deve propor a Assembleia Municipal a fixar;ao do IMI, para o proximo ano, dentro dos 
valores previstos nas alineas b) e c) do referido artigo 112.0 do CIMI, foi deliberado por unanimi
dade optar pelas taxas minimas e propor a Assembleia Municipal a aprovac;;ao da fixar;ao destas: 0,8 
% para os predios rusticos; 0,5% para os pn:Sdios urbanos; e 0,3 % para predios urbanos avaliados 
nos termos do CIMI. 

--- EMPREITADAS E OBRAS PUBLICAS --------------------------------------

- - READAPTA<;AO DA ESCOLA DO CONDE DE FERREIRA PARA ARQlllVO MUNICIPAL 
- Prorrogar;fio de prazo: Presente a informar;ao n° 267/2012, de 27/07/2012, do Tecnico Superior, 
Hugo Miguel Barreira Gomes, responsavel pela fiscaiizaryao da obra em epigrafe, fazendo uma 
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