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Anterior - Sa/do Or9amental - Na posse do Servi9o, no valor de 254 565,4 7 Euros, foi deliberado
por unanimidade aprova-la e submete-la aaprova~ao da Assembleia Municipal.
----- MODIFICA<;AO W 8 - ALTERACAO N° 5 AO ORCAMENTO DA DESPESA: Presente a

modificas;ao/alteras;ao em epfgrafe no valor total de 18 000,00 Euros, foi deliberado por unanimidade aprova-la.

---- APLICACAO DO RESULTADO LIQUIDO DO EXERCiciO DO ANODE 2011: Presente a

infonnas;ao n° 21, da Chefe da Divisao Financeira, Solange Delgado, datada de 17 de maio de
2012, respeitante ao assunto em epfgrafe, infonnando que, nos documentos de presta~ao de contas
-)o ana de 2011, a rubrica resultado Iiquido de exercicio regista a importancia de 2 182 4 72,55
·c uros, referindo ainda que o Balans;o de 2011 apresenta no Activo Liquido a importancia de 35
389 739,92 Euros e na Conta 51 - Patrim6nio o montante de 6 077 947,99 Euros, expondo as
diversas altemativas para decisao desta camara.
---- Assim, atendendo a que o valor da conta 51 ainda nao supera 20% do Ativo Liquido, foi
deliberado por unanimidade, de acordo com a informas:ao em analise, transferir na propors:ao
minima de 5% do Resultado Liquido de Exercfcio para a Conta 57.1- Reservas Legais e transferir
obrigatoriamente o valor de 209 522,75 Euros para a Conta 51 - Patrim6nio, e manter o remanescente, 1 863 826,17 Euros, na Conta 59 - Resultados Transitados.
----- Neste sentido, foi ainda deliberado submeter esta deliberas;ao
Municipal.

a aprovac;ao

da Assembleia

- - - TA,XA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM - Ano 2013: Presente a infonnac;ao n°
-~0/DF,

da Chefe da Divisao Financeira, Solange Rodrigues Delgado, informando que nos termos
_do artigo 106° da Lei n° 5/2004, de 10 de Setembro, pode o municipio aprovar anualmente, urn a
taxa relativa a implantas;ao, passagem e atravessamento de sistemas, equiparnentos e demais
recursos das empresas que oferecem redes e servic;os de comunicac;oes eletr6nicas acessiveis ao
ptlblico, em local fixo e privado municipal, a qual nao pode ultrapassar 0,25%, devendo comunicar esta decisao ate ao fim domes de dezembro de cada ano.

----Neste sentido, esclarece que a taxa que vigorou no anode 2012 foi de 0,25%, correspondente
a taxa maxima e que a dimara municipal devera aprovar a aludida TMDP e propor a Assembleia
Municipal, nos tennos da alinea e) do n°2 do artigo 53° da Lei no 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n° 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a fixayao da mesma.
- - Ponderada a informayao, foi deliberado par unanimidade aprovar a referida taxa a propor
assembleia municipal.

---TAXA D:A PARTICIPA<;XO VARIAVEL NO I.R.S. -

a

Ano 2013: Presente a informayao n°
22, datada de 17/05/2012, da Chefe de Divisao Financeira, Solange de Jesus Rodrigues Delgado,
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informando que, nos termos do artigo 20° da Lei das Finanr;as Locais, a camara municipal deve
definir a taxa de participar;ao variavel pretendida no IRS dos sujeitos passives com domicilio fiscal na area do municipio e propor a assembleia municipal a fixar;ao dessa taxa.
---- Neste contexto, e de acordo com o disposto na referida norma legal, expressa as trcs hip6teses a considerar:
a - 0 municipio ntio delibera sobre a taxa de participac;tfo de IRS pretendida e esta
reverte para o Estado;
b - 0 municipio delibera dejlnir taxa inferior ao maximo definido de 5% e aquela
serci. afectada ao municipio, sendo a dijeren9a dedutivel aos rendimentos colectciveis dos contribuintes sujeitos passivos de IRS com domicflio fiscal no concelho;
c- 0 municipio delibera a taxa mci.xima de participar;iio de IRS e esta constituirci, na
sua tofalidade, receita do municipio.

I

\

- - Sabre o assunto o Senhor Presidente propos que deve ser definida a taxa maxima, constituindo esta receita, na sua totalidade, receita do municipio.
----- Votou contra o Senhor Vereador Jorge dos Santos Rodrigues Fernandes que propos que a
taxa de participar;ao deveria ser repartida em 2,5 % para o municipio e 2,5 % em beneficia dos
munfcipes, posir;ao que tern tornado desde sempre, por entender ser mais justa para os cidadaos e
para o municipio.

·- '

---- Considerando que o attigo 60.0 da Lei n.0 32/2012, de 15 de Fevereiro, determina que na
ausencia de deliberar;ao ou comunicar;ao por parte do municipio, previstos no artigo 20. 0 da Lei n. 0
2/2007, de 15 de Janeiro, o municipio tern direito a uma participar;ao de 5% do IRS, foi deliberado
nao remeter o assunto a assembleia municipal, mantendo, como no ano anterior, a participar;ao de
5% a favor do municipio e, apesar de tudo, comunicar a Direr;ao Geral dos Impastos o tear desta
dclibera9ao.

- - REGRAS APLICAVEIS A ASSUN<;AO DE COMPROMISSOS E AOS PAGAMENTOS EM
ATRASO- Lei ll 0 8/2012 -: Presente a informar;ao n° 018/DF, datada de 17/05/2012, da Chefe da
Divisao Financeira, So lange de Jesus Rodrigues Delgado, infotmando que a Lei n° 8/2012, de
21/02, estabelece as regras aplicaveis a assunr;ao de compromissos e aos pagamentos em atraso
das entidades publicas.

---Nos termos do n° 1 do artigo 5° desta lei os dirigentes, gestores e responsavcis pela contabilidade nao podem assumir compromisso que excedam os fundos disponiveis, referidos na alinea f)
do artigo 3.0 , definindo, neste contexte, fundos disponiveis.
--- Esclarece neste ambito que nos termos do artigo 4° da lei referida, a titulo excecional, por
deliberar;ao da dimara, pode ser acrescido aos fundos disponiveis o saldo de gercncia do ano anterior- Execu9iio or9amental 254 565,47 €- propondo ao abrigo da norma referida que esta camara delibere sabre a inclusao do saldo da gerencia do ano de 2011 no calculo dos fundos disponfveis do ano de 2012.
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