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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VIMIOSO 
QUADRIENIO DE 2009/2013 

AT A NUMERO DEZASSETE 

-------ATA DA REUNIAO ORDINARIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

VIMIOSO, REALIZADA NO DIA VINTE E UM DE SETEMBRO DE DOIS MIL E 

DOZE. ---·····-·······------------------------~-------------------------------------------------------
------- Aos vinte e um dias do mes de Setembro de dois mil e doze, pelas nove 

horas e trinta minutes, no Salao Nobre dos Pa9os do Concelho, reuniu ordina

riamente a Assembleia Municipal de Vimioso, conforme ponte 1 do artigo 49° 

da lei numero 169/99 de 18 de Setembro alterada pela lei 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------------

------- Ponto Urn)- PERiODO ANTES DA ORDEM DO DIA. ------------------------

------- Ponto Urn Ponto Urn) - Aprecia~io e Vota~io da acta da sessio de 

vinte e dois de Junho de dois mil e doze. ----------------------------------------------

-------Ponto Urn Ponto Dois)- Leitura resumida do expediente. ----------------

------- Ponto urn Ponto Tres)- Periodo para interven~oes. ------------------------

------- Ponto Dois)- PERiODO DA ORDEM DO DIA. ----------------------------------

------- Ponto Dois Ponto Urn) - lnforma~io escrita do Senhor Presidente da 

Camara relativa a Actividade Municipal. ------------------------------------------------

------- Ponto Dois Ponto Dois)- Aprecia~io e Vota~ao das taxas do IMI-
•• :w:;;;::;;;::. 

I rn posto Municipal sobre I m6veis. --------------------------------------------------------

------- Ponto Dois Ponto Tres) - Aprecia~ao e Vota~ao da Amilise Econ6-

mico-financeira das Contas do Municipio. ------------------------------------------

Ponto Dois Ponto Quatro)- Aprecia~ao e Vota~ao do Projecto de Regu

lamento Municipal de Apoio aos Estudantes do Ensino Secundario e 

Ensino Superior. ---------------------------------------------------------------------------------
------- Ponto Dois Ponto Cinco) - Outros assuntos de interesse para o 

Muntctpto. ------------------------------------------------------------------------------------------

-------Ponto Tres)- PERiODO APOS A ORDEM DO DIA. ---------------------------

------- Pelo senhor Presidente da Assembleia Municipal foi dado infcio a sessao. 
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toral para as pessoas viverem bem. Nao podemos pensar s6 em elei96es e em 

votos, vamos pensar naquilo que e melhor para os nossos fi lhos, e o que e 

melhor para os nossos filhos e tomar posi96es correctas no momenta certo. ---

------- Ponto Dois)- PERiODO DA ORDEM DO DIA. ----------------------------------

------- Ponto Dois Ponto Urn) - lnforma~ao escrita do senhor Presidente da 

Camara relativa a Actividade Municipal. ------------------------------------------------

------- Todos os membros estavam na posse da informa9ao (enviada antecipa

damente). Nao houve interven96es I pedidos de esclarecimento. ------------------

-------Ponto Dois Ponto Dois)- Aprecia~io e Vota~ao das Taxas do IMI 

I m posto M u n ici pa I so bre I m 6veis. --------------------------------------------------------

------- lntroduziu este ponto o senhor Vereador Antonio Torrao. Disse:" Anual

mente, a Assembleia Municipal e chamada a pronunciar-se sobre a fixa9ao das 

taxas do impasto municipal sobre imoveis. Em reuniao de Camara tem sido 

sempre aprovado pelos valores minimos: zero virgula oito por cento para os 

predios rusticos (que e uma taxa uniforme), zero virgula tres por cento para os 

predios avaliados na vigencia do c6digo do impasto municipal sobre imoveis 

desde dois mil e quatro, e zero virgula cinco por cento para os predios ainda 

nao avaliados na vigencia da actuallegisla9ao. Apenas lembrar que no proximo 

ano este zero virgula cinco por cento tendera a desaparecer porque decorre 

actualmente a avalia9ao de todos os im6veis, sendo que passarao a ser taxa

des pela taxa zero virgula tres." --------------------------------------------------------------

-------- Nao tendo havido pedidos de interven9ao I esclarecimentos, o senhor 

Presidente da Assembleia colocou o ponto a vota9ao, tendo sido aprovado por 

u nan i mid ad e e em min uta. ---------------------------------------------------------------------

------- Ponto Dois Ponto Tres) - Aprecia~io e Vota~ao da Analise Econ6-

mico-financeira das Contas do Municipio. ---------------------------------------------

------- Usou da palavra o senhor Vereador Antonio Torrao. Disse:" E um docu

mento que e apresentado semestralmente a esta Assembleia Municipal. Desde 

a analise deste documento, que tem vindo a ser feita no inicio deste mandata e 

refiro-me a este mandata, e visivel que o municipio tern mantido o equilibria 

or9amental. E visivel que as conclusoes a que esta analise econ6mico

financeira tern vindo a apresentar tern sido sempre no sentido positive: o muni

cipio cumpre o principia do equilibria or9amental, o municipio esta aquem do 

limite da sua capacidade de endividamento, o municipio tern acentuado refor90, 
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