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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VIMIOSO
QUADRIENIO DE 2009/2013

ACTA NUMERO DOZE

-------ACTA DA SESSAO ORDINARIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE
VIMIOSO, REALIZADA NO DIA TRINTA DE SETEMBRO DE DOIS MIL E
ONZE. ----------------------------------------~------------------------------------------------------------- Aos trinta dias do mes de Setembro de dois mil e onze, pelas nove horas e
trinta minutos, no Salao Nobre dos Payos do Concelho, reuniu , ordinariamente, a
Assembleia Municipal de Vimioso, conforme ponto 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
seg uinte ord em de tra baIhos: --------------------------------------------------------------------

-------Ponto Um)- PERiODO ANTES DA ORDEM DO DIA---------------------------------- Ponto Um Ponto Um) -

Aprecia~ao

e Vota~ao da acta da sessao de 22

de Junho de 2011. ---------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um Ponto Dois)- Leitura resumida do expediente ------------------------- Ponto Dois)- PERiODO DA ORDEM DO DIA. ------------------------------------------ Ponto Dois Ponto Um) Camara relativa

lnforma~ao

escrita do Senhor Presidente da

a Actividade Municipal. -------------------------------------------------Aprecia~ao

------- Ponto Dois Ponto Dois) -

e

Vota~ao

da

Aplica~io

do

Resultado Uquido do Exercicio do ano de 2010. --------------------------------------------- PontoX::""la
Dois
Ponto
Tres) _. =:
• &Gi&UII &Uas~

Aprecia~io

e

Vota~io

das Taxas do IMI -

lmposto Municipal sobre lm6veis para o ano de 2012. ------------------------------------- Ponto Dois Ponto Quatro) - Aprecia~ao e Vota~io da Taxa Municipal
de Direitos de Passagem- Ano de 2012. ------------------------------------------------------- Ponto Dois Ponto Cinco) -

Aprecia~io

e Vota~io da

lsen~io

de Taxa

de Licen~a de Ocupa~ao de subsolo- DSTelecom. --------------------------------------- Ponto Dois Ponto Seis) -

Aprecia~io

e

Vota~io

da Analise

Econ6mico-financeira das Contas do Municipio. -------------------------------------------- Ponto Dois Ponto Sete) Participa~ao

Aprecia~ao

e

Vota~ao

da

Extin~io

da

da Camara Municipal de Vimioso na Sociedade do Parque

lberico Natureza e Aventura de Vimioso- VII P, Lda. -------------------------------

f~sfk

documento enviado a todos os membros da Assembleia o qual fora aprovado em
sede de reuniao de Camara a urn de Agosto de dois mil e onze. Concluiu

dizendo tratar-se de urn assunto tecnico, tendo a deliberac;ao sido feita em
func;ao da informac;ao fornecida pela Divisao Financeira. Nao tendo havido
pedidos de intervenc;ao o senhor Presidente da Assembleia colocou o ponto

a

votac;ao tendo sido aprovado por unanimidade e em minuta. ---------------------------

------- Ponto Dois Ponto Tres) -

Aprecia~ao

e

Vota~ao

das Taxas do IMI -

lmposto Municipal Sobre lm6veis para o ano de dois mil e doze ·······----··-·------ Fez a introduc;ao o senhor Vereador Antonio Torrao:" conforme resulta da
informac;ao que foi enviada cabe

a Assembleia

Municipal fixar anualmente o

valor das taxas do Impasto Municipal sobre lmoveis. Em reuniao de Camara foi
deliberado aplicar as taxas mfnimas que sao: zero vfrgula oito por cento para
predios rusticos, zero vfrgula quatro por cento para predios que ainda nao foram
avaliados na vigencia do novo codigo do impasto, isto e, desde dois mil e quatro,
e zero vfrgula dois por cento para os predios avaliados na vigencia do novo
codigo do impasto. Estas sao as taxas minimas". ----------------------------------------0 senhor Presidente da Assembleia, uma vez que nao houve pedidos de
intervenc;ao, colocou o ponto

a votac;ao.

Foi aprovado por unanimidade e em

minuta. -------------------------------------------------------------------------------------------------

··----- Ponto Dois Ponto Quatro) -

Aprecia~ao

e Vota~ao da Taxa Municipal

de Direitos de Passagem- Anode dois mile doze.---------------------------------------- lntroduziu este ponto o senhor Vereador Anton io Torrao. Disse: "A fixac;ao
desta taxa ja esteve presente em reunioes anteriores desta Assembleia
Municipal. Fixou-se na altura a percentagem maxima; zero vfrgula vinte e cinco
por cento. Este valor percentual parece muito elevado, devo no entanto informarvos que no decurso de dois mile onze permitiu a obtenc;ao de receitas no valor
de trezentos e quarenta e quatro euros. Foi aprovado tambem em reuniao de
Camara manter esta mesma taxa". ------------------------------------------------------------------ Nao houve pedidos de intervenc;ao pelo que o senhor Presidente da
Assembleia colocou o ponto

a votac;ao,

tendo sido aprovado por unanimidade e

em rninuta. --------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Ponto Dois Ponto Cinco) - Apreciat;ao e Vota~ao da

lsen~ao

da Taxa

de Licen~a de Ocupa~ao de Subsolo- DSTelecom. ---------------------------------------- Fez a introduc;ao deste ponto o senhor Vereador Antonio Torrao. Referiu: "
15

