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CAMARA MUNICIPAL

rir obrigatoriamente o valor de 793 851,05 para a Conta 51 - Patrim6nio, e manter o
cente, 2 644 769,35 Euros, na Conta 59- Resultados Transitados.
------ Neste sentido, foi ainda deliberado submeter esta deliberac;:ao
Municipal.

a aprovac;:ao

da Assembleia

- - FIXA<;::AO DE TAXA DA PARTICIPA<;::AO VARIAVEL NO I.R.S.: Presente a informac;:ao
no 28, datada de 20/07/2011, da Chefe de Divisao Financeira, Solange de Jesus Rodrigues Delgado, informando que, nos termos do artigo 20° da nova Lei das Financ;:as Locais, a Camara
Municipal deve definir a taxa de participa9ao variavel pretendida no IRS dos sujeitos passives
com domicflio fiscal na area do municipio e propor aAssembleia Municipal a fixac;:ao dessa taxa.

0

----- Neste contexte, e de acordo com o disposto na referida norma legal, expressa as tres hipoteses a considerar:

A- 0 municipio nao delibera sobre a taxa de participa9iio de IRS pretendida e esta
reverte para o Estado;
B- 0 municipio delibera definir taxa inferior ao maximo definido de 5% e aquela
sera afectada ao municipio, sendo a dijeren9a dedutivel aos rendimentos colectaveis dos contribuintes sujeitos passivos de IRS com domicilio fiscal no concelho;
C- 0 municipio define a taxa maxima de participac;:ao de IRS e esta constituira, na
sua totalidade, receita do municipio.

----- Sobre o assunto o Senhor Presidente propos que deve ser definida a taxa maxima, constituindo esta receita na sua totalidade receita do municipio.

0

----- Pronunciaram-se favoravelmente esta proposta os Senhores Vereadores Antonio Jorge
Fidalgo Martins e Antonio Augusto Tordio Vaz.
----- Votaram contra os Senhores Vereadores Jorge dos Santos Rodrigues Fernandes e Carlos
Manuel Atafde Fernandes propondo que a taxa de participac;:ao deveria ser repartida em 2,5 %
para o Municipio e 2,5 % em beneficia dos municipes, posic;:ao que vern tomando desde sempre
por entenderem ser mais justa para os cidadao e para o municipio.
----- Ponderado o assunto foi deliberado por maioria com os votos favoraveis do Sr. Presidente,
da Camara e dos Senhores Vereadores Antonio Jorge Fidalgo Martins e Antonio Augusto Torrao Vaz, definir a taxa maxima de 5% da participac;:ao do Municipio no IRS dos sujeitos passives deste impasto com domicilio fiscal no concelho e propor a Assembleia Municipal, em proxima sessao, a fixa9ao desta taxa.

----- IlW,POS'rQ.MJ.J.NICIP:AL SIDBOO J,i\fQ,Y,EIS - fiXA<;AO PA TAXA PARA 0 ANODE 20t2:
Presente a infonnac;:ao n° 29/11 de 20/07/201, da Chefe da Divisao Financeira, Solange Rodrigues Delgado, dando conhecimento que a Camar~ Municipal, nos termos do n° 5 do artigo 12° do
Reuniao Ordinaria de OJ - 08 ·- 201 1

C6digo do Impasto Municipal Sabre lm6veis, 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 fixa9ao do IMI, para o
proximo ano, dentro dos valores previstos nas alineas b) e c) do referido artigo 12.0 do CIMI, foi
deliberado por unanimidade optar·pelas
taxas' minimas
~ propor a Assembleia Municipal a apro. .
.
..
va~aO da fixar;ao desta~: 0,~ to, pa~? p~ pr6dios rusticos, 0,4% para OS predios urbanos e 0,2 ,.%
para---pred16-rilrbanos
ava.liados nos 'termos do CIMI.
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--- EMPREITADAS E OBRAS PUBLICAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- CONCURSO PUnLICO PARA A EMPREITADA TERMAS DA TERRONHA- VIMIOSO BALNEARIO TERMAL: Presentes o projecto, o programa do procedimento, o caderno de
~ncargos e o anuncio relatives ao concurso em epfgrafe, cujo valor base para efeitos do procedilnento se estima em 1 933 900,00 Euros, foi deliberado por unanimidade aprova-los e proceder a
abertura de concurso publico nos tennos dos documentos referidos e legisla9ao aplicavel; alinea
b) do n° 1 do artigo 16°, alinea b) do artigo 19.0 , e Capitulo II do Titulo III da Parte II do Deereto-Lei n. 0 18/2008, de 29 de Janeiro, alterado pelo Decreta-Lei n° 278/2009, de 02/10.

----- As propostas deverao dar entrada na plataforma electr6nica de contratar;ao publica vortalGOV ( http://wwwvortalgov.pt), ate as 17.00 horas do 30° dia posterior apublicita9ao do respective aviso do concurso.

----- 0 procedimento do concurso sera conduzido por urn juri que tera a seguinte constituicyao:
Presidente: -Vi tor Filipe Afonso Ventura, Tecnico Superior, desta cfunara municipal;
Vogais Efectivos: - Manuel Miranda Ferreira Pinto, que substituira o presidente nas
suas faltas e impedimentos, e, Orlando Marcos Moscoso ambos Tecnicos Superiores,
desta camara municipal;
.
Vogais Suplentes: Sonia Cristina Nunes Maria, Carlos Alberto de Sousa Oliveira Ventura, ambos Tecnicos Superiores, desta cfunara municipal.

----- AUTOS DE VISTORIA:
----- LIGA<';AO VALE DE FRADES/FRONTEIRA - t.• FASE, RAMO A+B (CENTRO DA
LOCALIDADE/FRONTEIRA)- Recep~Tao definitiva: Presente o auto de vistoria para efeito de
recepyao definitiva da empreitada em epigrafe, datado do dia doze do mes de Junho do ano em
curso, do qual consta que, verificados os trabalhos pela respectiva comissao de vistoria constituida por representantes desta cfunara municipal e do empreiteiro, as obras, na generalidade,
encontram-se executadas de acordo como projecto aprovado, encontrando-se a obra em condir;oes de ser recebida definitivamente.

----- Face ao tear do auto analisado foi deliberado par unanimidade aprovar a recepr;ao definitiva
desta obra

Reunii'io Ordinaria de 0 I - 08 - 20 II

