
MUNICÍPIO DE MONTALEGRE 

CÂMARA MUNICIPAL 
N.I.P.0 506 149 811 

EDITAL 
N° 646/2011/DAG 

FERNANDO JOSÉ GOMES RODRIGUES, Presidente da Cãmara Municipal de Montalegre, 

Faz saber, para efeitos do disposto no art. 91 (Publicidade das deliberações) da lei n° 169/99, de 
18 de Setembro com as alterações introduzidas pela lei 5-N2002, de 11 de Janeiro, as 
deliberações dos Órgãos Autárquicos tomadas na Assembleia Municipal, de 24 de Setembro de 
2011: 

2a  Revisão aos Documentos Previsionais ano Financeiro 2011 /1a Revisão ao Orçamento da 
Receita /2a  Revisão ao Orçamento da Despesa / 2a  Revisão ao Plano de Actividades Municipais / 
2a  Revisão ao Plano Plurianual de Investimento. 
Aprovada, a minuta, por unanimidade 

Proposta de lançamento da Derrama e da definição da respectiva taxa, a incidir sobre o exercício 
de 2011, para cobrança por parte dos serviços competentes do Estado em 2012. 
Aprovada por maloria, com onze votos contra e uma abstenção. 

Proposta de fixação para o ano de 2012 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. 
Aprovada por maioria, com uma abstenção. 

Proposta de definição da taxa de Imposto Municipal de Imóveis IMI, aplicável aos prédios urbanos 
no concelho de Montalegre, para vigorar no ano de 2012. 
Aprovada por maioria, com um voto contra. 

Designação de um representante da Assembleia Municipal para a Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens (CPCJ), em substituição da deputada Ana Maria Barros Martins. 
Aprovada por maioria, com trinta e dois votos "sim", doze votos "brancos" e quatro" não". 

Para constar e para os devidos efeitos legais, publica-se o presente edital e outros com igual teor, 
que vão ser afixados no átrio dos Paços do Município e demais lugares de estilo, bem como no 
sítio da Internet — http://www.cm-montalegre.pt . 

E 	 Nexiy,rbt Chefe de Divisão Administrativa da Câmara Municipal de 
Montalegre, o subscrevi. 

Montalegre e Paços do Município, 28 de Setembro de 2011 

O Pres ente da Cãmara 

Fernando J sé Go es Rodrigues 
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