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CAMARA MUNICIPAL DE

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 deliberas:ao
Municipal.

a aprovac;:ao da Assembleia

- - FIXA<;AO DE TAXA DA PARTICIPA<;AO VARIAVEL NO I.R.S.: Presente a informac;ao
n° 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 participac;:ao variavel pretendida no IRS dos sujeitos passivos
com domicflio fiscal na area do municipio e propor Assembleia Municipal a fixac;:ao dessa taxa.
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-----Neste contexto, e de acordo como disposto na referida norma legal, expressa as tres hip6teses a considerar:

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

----- Sabre o assunto o Senhor Presidente propos que deve ser definida a taxa maxima, constituindo esta receita na sua totalidade receita do municipio.
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----- Pronunciaram-se favoravelmente esta proposta os Senhores
Fidalgo Martins e Antonio Augusto Torrao Vaz.

Vereadores Antonio Jorge

----- Votaram contra os Senhores Vereadores Jorge dos Santos Rodrigues Fernandes e Carlos
Manuel Ataide Fernandes propondo que a taxa de participac;:ao deveria ser repartida em 2,5 %
para o Municipio e 2,5 % em beneficia dos municipes, posiyao 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 favoniveis do Sr. Presidente,
da Camara e dos Senhores Vereadores Antonio Jorge Fidalgo Martins e Antonio Augusto Torrao Vaz, de:finir- a taxa·mrudma de ..5(% da participayao do Municipio no IRS dos sujeitos passives deste impo~to com ~()micilio fiscal no concelho e proper a Assembleia Municipal, em proxima sessff.o, a fixa9ao desta taxa.

----- IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS- FIXA~AO DA TAXA PARA 0 ANODE 1012:
Presente a informac;:ao n° 29111 de 20/07/201, da Chefe da Divisao Financeira, Solange Rodrigues Delgado, dando conhecimento que a Cc~mara Municipal, nos termos do no 5 do a1tigo 12° do
Reuniao Ordinaria de OJ -- 08 - 2011

