
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO

ACTA  DA  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DA  ASSEMBLEIA

MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO, REALIZADA NO DIA 30

DE NOVEMBRO DE 2009.

Aos Trinta dias do mês de Novembro do ano de Dois Mil e Nove, e, na

sequência da solicitação apresenta à Presidente da Assembleia Municipal

pelo Senhor Presidente da Câmara, reuniu-se, de forma extraordinária, no

Edifício  da  Assembleia  Municipal  de  Mondim  de  Basto,  o  órgão

deliberativo deste Município. -------------------------------------------------------

Registou-se  a  ausência  do  membro  João  Armando  Saraiva  Pereira

Almeida,  bem  como,  da  cidadã  Maria  João  Meneses  Gandra,  que  foi

convocada para a presente reunião a fim de tomar posse nos termos das

disposições combinadas dos artigos 47º nº 1 e 79º nº 1 da Lei 169/99 de 18

de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de

Janeiro,  atenta  a  renuncia  de  mandato  apresenta  pelo  membro  Alcides

Emílio Azevedo Ribeiro Amaral. --------------------------------------------------

PRESENÇAS: --------------------------------------------------------------------

Salvo o Senhor Vereador da Câmara Municipal Eng.º Francisco Gomes

Ribeiro,  que  faltou  à  presente  reunião,  encontravam-se  presentes  nesta

sessão todos os demais elementos que nos termos do artº 48º da Lei 169/99

de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei 5-A/2002 de

11 de Janeiro, se impunha a obrigatoriedade ou dever de presença. ----------

ABERTURA DA REUNIÃO. -------------------------------------------------

Pelas Dezassete horas, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal

declarou aberta a presente reunião, dando início à ordem de trabalhos. ------

Designação do substituto do primeiro secretário da Mesa da Assembleia. ---
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Atenta a ausência, por renúncia de mandato do primeiro secretário da

Mesa da Assembleia, a Senhor Presidente designou, interinamente e para

esta  reunião  a  senhora  Aurora  Maria  Pereira  Peixoto  e  Pereira  para

desempenhar as funções de Primeiro Secretária da Mesa da Assembleia. ---

1º -  Fixação das taxas do Imposto  Municipal  sobre Imóveis  para

2010. -----------------------------------------------------------------------------------

Pela Senhora Presidente da Assembleia foi  presente uma proposta da

Câmara Municipal, que fica em anexo à presente acta e da qual faz parte

integrante,  no  sentido  de  se  fixar  a  taxa  do  Imposto  Municipal  sobre

Imóveis  para  os prédios urbanos novos e prédios urbanos avaliados em

0.3% e  para  os  prédios  urbanos  que  não  tenham sido  objecto  de  uma

avaliação geral e cuja a avaliação resulte de coeficientes de desvalorização

da moeda ajustados pela variação temporal a taxa de 0.6%. -------------------

Na  sequência  da  proposta  da  Câmara  Municipal,  pelo  membro  Luís

Sabino de Moura, foi apresentada à Mesa da Assembleia uma proposta, que

fica em anexo à presente acta e da qual faz parte integrante, no sentido de a

Assembleia deliberar a fixação das taxas do IMI pelo mínimo, bem como, a

renuncia por parte do Município do valor de IRS e IRC. -----------------------

Apreciada a proposta da Câmara Municipal, foi a mesma aprovada com 13

votos a favor, seis contra e duas abstenções. -------------------------------------

Foram apresentadas várias declarações de voto por parte dos membros

desta Assembleia Municipal, cujo registo de áudio fica em anexo à presente

acta e da qual faz parte integrante. -------------------------------------------------

Atenta a aprovação da proposta apresentada pela Câmara Municipal, não

foi votada a proposta apresentada pelo membro Luís Sabino de Moura. -----

2º - Apresentação da proposta de Estudo de Impacto Ambiental à

construção da Barragem de Fridão. --------------------------------------------
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No inicio da presente sessão, foi  presente à Mesa da Assembleia um

requerimento do membro Fernando Avelino Oliveira Silva, que fica em

anexo à presente acta e da qual faz parte integrante, no sentido de após a

apresentação  do Estudo  de  Impacto  Ambiental  por  parte  da  EDP fosse

concedido  um  período  de  vinte  minutos  para  que  os  membros  da

Assembleia organizassem as questões que julgassem pertinentes apresentar

apresentantes daquele estudo. ------------------------------------------------------

Colocado em votação o requerimento apresentado, votaram a favor do

mesmo 10 membros, opuseram-se 8 membros e abstiveram-se 3. ------------

Tendo em vista lograr o melhor esclarecimento possível dos membros da

Assembleia,  pela  Senhora  Presidente  da  Assembleia  foi  concedida

autorização  aos  membros  da  Assembleia  para  que  usassem  da  palavra

sempre que julgassem conveniente para colocar aos representantes da EDP,

ao  longo  da  apresentação,  as  questões  que  a  cada  momento  julgassem

pertinentes. ----------------------------------------------------------------------------

De  seguida  foi  concedida  a  palavra  aos  representantes  da  EDP  que

procederam  à  apresentação  do  Estudo  de  Impacto  Ambiental  para

construção da Barragem de Fridão e foram esclarecendo os presentes das

dúvidas que foram surgindo. --------------------------------------------------------

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. ---------------------------------------

Não havendo mais assuntos a tratar, a Senhora Presidente da Assembleia

deu por encerrada a presente reunião às Vinte e Uma horas,  da qual se

lavrou a presente acta, que depois de lida na sessão de 30 de Dezembro de

2009,  por  estar  conforme,  foi  aprovada  e  vai  assinada  pela  Senhora

Presidente e pela Segunda Secretária, que a lavrou, atenta a ausência de um

funcionário designado para o efeito. -----------------------------------------------
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