ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE
CARRAZEDA DE ANSIÃES

EDITAL
------------ JOÃO MANUEL DOS SANTOS LOPES GONÇALVES, PRESIDENTE DA MESA
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE CARRAZEDA DE ANSIÃES: ----------------------------TORNA PÚBLICO QUE, em cumprimento do disposto no artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, Lei que veio revogar parte da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro,
com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, esta Assembleia
Municipal, em sua sessão ordinária de 29 de setembro de 2014, tomou as seguintes
deliberações:
1. Aprovou, por maioria, a ata da sessão anterior realizada em 20.06.2014; ---------2. “PACOTE FISCAL PARA O ANO DE 2015 – (IMI / PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL
NO IRS / DERRAMA / TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM) ”,
aprovou, por maioria dos presentes, a proposta da Câmara Municipal:
2.1

No que respeita à taxa de IMI a vigorar no ano de 2015, prédios urbanos: 0,3%;

2.2

No que respeita à participação do município na receita de IRS, abdicar da
totalidade do percentual (5%) a favor dos sujeitos passivos de IRS no concelho;

2.3

No que respeita à derrama, não lançar este imposto;

2.4

No que respeita à taxa municipal de direitos de passagem, a fixação do
percentual de 0,25%. -----------------------------------------------------------------

3. Aprovou, por maioria dos presentes, com vinte e cinco votos a favor e dois votos em
branco, a proposta (Lista A), designando o membro Hugo Miguel Lopes Alves para
integrar a Comissão Alargada da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de
Carrazeda de Ansiães, substituindo o membro Clara da Conceição Pereira de Carvalho;
4. Ratificou, por unanimidade dos presentes, a deliberação da Câmara Municipal realizada
no dia 01/08/2014, relativamente “Dívidas à AMTQT e ADSE / Pagamento imediato do
valor total em dívida / Anulação do Plano de Pagamentos”.
5. Ratificou, por unanimidade dos presentes, a Adenda à proposta “Plano de liquidação e
pagamentos em atraso / Proposta da liquidação da dívida relativa a RSU”.
------------- Para conhecimento geral se publica o presente edital e outros de igual teor, que
vão ser afixados nos lugares públicos de estilo, publicado na imprensa regional e local e no site
do Município: www.cm-carrazedadeansiaes.pt. ------------------------------------------------------------------ Assembleia Municipal de Carrazeda de Ansiães, 01 de outubro de 2014. --------O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal,
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