AGENDA DE TRABALHOS
SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DIA: 15 de dezembro – 14,30 HORAS
SALÃO NOBRE DOS PAÇOS DO MUNICÍPIO
 PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA


Intervenção

do

Senhor

Presidente

da

Assembleia

Municipal:

Informações.
 PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO (1º momento)
 PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA (continuação)


Intervenção dos membros da Assembleia nos termos do art. 17º do

Regimento.
I - PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1. Discussão e votação das Grandes Opções do Plano, do Orçamento
Municipal, e do mapa de pessoal para o ano de 2018;
2. Discussão e votação do pedido de autorização para contratação de um
empréstimo a curto prazo até ao montante de € 400.000,00, no período
de vigência do orçamento para 2018;
3. Discussão e votação da proposta de fixação da participação variável no
IRS a arrecadar em 2018, referente aos rendimentos de 2017;
4. Apreciação e votação da proposta de fixação do valor da taxa do imposto
municipal sobre imóveis incidente sobre prédios urbanos, respeitante ao
ano de 2017 a liquidar em 2018, e redução desta taxa nos casos de
prédios de sujeitos passivos com dependentes a cargo;
5. Apreciação e votação da proposta de 1ª revisão ao Orçamento da Receita
e da Despesa e às GOP para 2017;
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6. Discussão e votação da proposta de renovação dos acordos de execução
com as Juntas de Freguesia para efeitos de exercício das competências
objeto de delegação legal, no mandato de 2017-2021 - pedido de
autorização à Assembleia Municipal;
7. Discussão e votação da proposta relativa às formas de apoio às
freguesias

do

Concelho

de

Tarouca

no

quadro

da

promoção

e

salvaguarda articulada dos interesses próprios das populações, no
mandato de 2017-2021;
8. Apreciação da informação respeitante aos compromissos com encargos
plurianuais assumidos no período de 01.09.2017 a 04.12.2017;
9. Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia e do seu
substituto, também Presidente de Junta, para Delegado aos Congressos
da Associação Nacional de Municípios Portugueses;
10.Eleição de 2 membros e respetivos suplentes, de entre os membros
eleitos diretamente, para integrarem a Assembleia Intermunicipal da CIM
DOURO, nos termos do disposto no art. 83º da Lei nº 75/2013, de
12.09;
11.Apreciação e votação do projeto de Regimento para o mandato
autárquico de 2017/2021;
12.Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara
acerca da atividade do Município, da respetiva situação financeira e dos
resultados da participação do Município nas empresas locais e em
quaisquer outras entidades (alíneas b) e c) do nº 2 art. 25º da Lei nº
75/2013, de 12.09).
 PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO (2º momento)
Nota: A presente sessão reger-se-á pelo Regimento aprovado no mandato
autárquico de 2013/2017, disponível para consulta em www.am-tarouca.pt.
Tarouca, 7 de dezembro de 2017.
O Presidente da Assembleia Municipal,
a) Rui Manuel da Costa Pereira
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