ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
DELIBERAÇÕES EM MINUTA DO DIA 09-09-2013
Nos termos do n.º 3 do art.º 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação que lhe foi
dada pela Lei n.º 05-A/2002, de 11 de janeiro, a Assembleia Municipal deliberou aprovar em minuta
o texto das seguintes deliberações:

3.

Aprovação da 3.ª revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2013

Atendendo ao aumento de receita do Imposto Municipal sobre Imóveis não considerado em sede de
orçamento, foi presente à Assembleia Municipal a 3.ª revisão às Grandes Opções do Plano e
Orçamento para 2013.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Nestes termos, foi aprovado por maioria, com cinco abstenções dos Deputados Jorge Tomé; Maria da
Conceição Alves e Joaquim Fernando Calado Mendes, Carlos Manuel Ribeiro Gonçalves e Francisco
Manso Agostinho Como Presidentes de Junta a 3.ª revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento
para 2013.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.

Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de fixação das taxas do Imposto sobre
Imóveis (IMI) a cobrar no ano 2014

Nos termos do n.º 5 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI),
foi presente à Assembleia Municipal a proposta da Câmara Municipal relativa à fixação das
taxas do Imposto sobre Imóveis (IMI) a cobrar no ano 2014:-------------------------------------------a) 0,3% para os prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI;---------------------------------b) 0,5% para os restantes prédios urbanos.-------------------------------------------------------------

A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade, a proposta da Câmara Municipal, fixando
no Município de Proença-a-Nova a taxa mínima prevista na lei, ao abrigo do disposto na
alínea a), do n.º 6 do artigo 64.º e da alínea h), do n.º 2 do artigo 53.º, ambos da Lei n.º
169/99, de 18 de setembro na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro.-----------

5.

Compromisso plurianual – “Manutenção e recuperação da Galeria ripícola da Ribeira da Isna”

Dando cumprimento ao previsto no artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, a
Assembleia Municipal aprovou por unanimidade, a assunção do compromisso plurianual
resultante do contrato de Manutenção e recuperação da Galeria ripícola da Ribeira da Isna.

6.

Compromissos plurianuais – Delegação de competências

Atenta a deliberação da Assembleia Municipal de 14 de dezembro de 2012 e dando
cumprimento ao previsto na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova as regras
aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas,
a Assembleia Municipal tomou conhecimento dos compromissos plurianuais aprovados ao
abrigo de delegação de competências.------------------------------------------------------------------------

Paços do Concelho, 9 de setembro de 2013
O Presidente da Assembleia Municipal, ___________________________________________
O 1.º Secretário da Assembleia Municipal, _________________________________________
O 2.º Secretário da Assembleia Municipal, _________________________________________

