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EDITAL

W 5612018/DA

Fernando José Gomes Rodrigues, Presidente da Assembleia Municipal, faz público, no uso da

competência que lhe confere a alínea b) do n°1 do art. 30°, Anexo 1, da Lei n°75/2013, que no

próximo dia 28 setembro de 2018, pelas 9H00, no salão Nobre dos Paços do Município,

realizar se há a 4d Sessão Ordinária desta Assembleia Municipal, com a seguinte Ordem de

Trabalhos:

1 — Apreciação e votação da ata n° V sessão ordinária do dia 22 de junho, do ano 2018.

2— Expediente para conhecimento,

3— Periodo Antes da Ordem do Dia

4— Período da Ordem do Dia

4.1. Pedido de renúncia do membro da Assembleia Municipal, Pedro Jorge Pereira Barroso, ao

mandato para o qual foi eleito nas eleïções autárquicas, para o quadriénio 2017/2021.

4.2 - Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara Municipal, acerca da

atividade do município, bem como da respetiva situação financeira, nos termos do disposto na

alínea c), do n,° 2, do artigo 25°, e n.° 4, do artigo 35°, ambos da Lei n° 75/201 3, de 12 de

setembro.

4.3. Prestação de Contas do Município relativa ao primeiro semestre de 2018.

4.4. Proposta de definição da taxa de Imposto Municipal de Imóveis, IMI, aplicável aos prédios

urbanos sitos no concelho de Montalegre, para vigorar no ano de 2019.

4.5. Proposta de lançamento da Derrama e da definição da respetiva taxa, a incidir sobre o

exercício de 2018, para cobrança por parte dos serviços competentes do Estado em 2019.

4.6. Proposta de fixação, para o ano de 2019, da taxa municipal de direitos de passagem

(TMDP), conforme disposto na alínea b) do n.° 2 do artigo 106.°, da Lei n.° 5/2004, de 10 de

fevereiro.

4.7. Participação variável no Imposto sobre Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) /

Definição da taxa de IRS a fixar para o ano de 2019.

4.8 — Informação relativa aos compromissos plurianuais assumidos no ano económico de 2018

/ artigo 6° da lei n°8/2012, de 21 de fevereiro, na redação dada pela lei n°22/2015.
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4.9. Pedido de declaração de interesse público municipal formulado por Mutakanga

Consultadoria Imobiliária, Ld.a, residente na rua 25 de abril 1 A, Refojos de Basto, Município de

Cabeceiras de Basto, destinado à construção de Empreendimento Turistico, com restauração,

na rua das flores, Padrões — Venda Nova.

4.10. Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE)) Aprovação.

4.11. Regulamento Mais Saúde, menos Amianto /Aprovação.

4.12. EHATB, EIM,SA/ Relatório de Execução Orçamental 1° Trimestre 2018.

4.13. EHATB,EIM,SA / Relatório de Execução Orçamental — 2° Trimestre e Informação sobre a
Situação Económica e Financeira — 1° Semestre, reportados a 30 de junho de 2016.

5— Periodo após a ordem do dia

Para constar e para os devidos efeitos legais, será este edital afixado no edifico dos Paços do
Concelho, demais lugares do costume e estilo do concelho e publicitado no sitio da Internet —

http://wwwcm-m ontalegre. pt.

Montalegre e Paços do Município 24 de setembro de 2018

O Presidente d Assembleia Municipal

(Fernando J4sé Gomes Ro&igues)
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