ASSEMBLEIA MUNICIPAL
CONVOCATÓRIA
(Sessão de 19/12/2008)
Dr. Mário Teodózio Fernandes, Presidente da Assembleia Municipal de Proença-a-Nova, em
cumprimento do disposto no(s) art.º(s) 49.º e 54.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro na redacção
que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, em conjugação com o art.º 14.º do
Regimento desta Assembleia, convoco este Órgão para uma sessão ordinária a realizar no Auditório
Municipal, no próximo dia 19 (dezanove ) de Dezembro do corrente ano, pelas 14:30 (catorze horas e
trinta minutos), com a seguinte ordem de trabalhos:

I – Período de “Antes da Ordem do Dia”
II – Período da “Ordem do Dia”
1- Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a Actividade Municipal.
2- Aprovação da Proposta de regulamento sobre a atribuição de Medalhas e Galardões.
3- Participação do Município no I.R.S., nos termos do art.º 20,º da Lei n.º 02/2007.
4- Análise e votação do Orçamento e das Grandes Opções do Plano para 2009.
III – Intervenções do Público

Proença-a-Nova, 09 de Dezembro de 2008.

O Presidente da Assembleia Municipal,

(Mário Teodózio Fernandes)
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(Sessão de 19/12/2008)
2- Aprovação da Proposta de Regulamento sobre a atribuição de Medalhas e Galardões. O
senhor Presidente da Câmara, explicou a necessidade de existir um Regulamento aprovado
nesta matéria no Município. Não será para aplicar todos os dias, mas por vezes sentimos a
necessidade de distinguir alguém e gostaríamos de fazê-lo com dignidade. Posto a votação foi
aprovado por unanimidade.

3- Participação do Município no I.R.S., nos termos do art.º 20.º da Lei n.º 02/2007. Á
semelhança do ano anterior a Câmara por unanimidade deliberou manter a taxa de 5% da colecta
do IRS. Depois de alguma troca de ideias sobre o assunto nos presentes, posta a votação foi
aprovada por Maioria com treze votos a favor e seis abstenções.

4- Análise e Votação do Orçamento e das Grandes Opções do Plano para 2009. O senhor
Presidente começou por expor a todos os presentes o conteúdo das Grandes Opções do Plano,
bem como sobre o Orçamento. Depois de algumas intervenções sobre este assunto e
esclarecidas as dúvidas dos deputados presentes, posta a votação foi aprovado por maioria, com
doze votos a favor e sete abstenções.

-

Aprovação 3.ª Revisão ao Orçamento e grandes Opções do Plano do ano 2008. O
senhor Presidente da Câmara explicou o motivo desta Revisão ao Orçamento e Grandes
Opções do Plano a todos os Deputados presentes. Essencialmente tratou-se de introduzir no
Plano Plurianual de Investimentos, alguns projectos que anteriormente não haviam sido
descriminados individualmente. Posta a Votação foi aprovada por unanimidade.

-

Alteração das Taxas previstas no art.º 112.º do Código do IMI, nos termos da Lei n.º
64/2008 publicada no dia 05 Dezembro. Considerando que este normativo veio alterar as
taxas previstas na alínea c) do art.º 112 do código do IMI foi deliberado por unanimidade
alterar a respectiva taxa para 0,3%.

