ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VALONGO

EDITAL

Abílio José Vilas Boas Ribeiro, Presidente da Assembleia Municipal de Valongo, faz público que, nos termos do
art.º 27.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, se realiza, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Valongo,
uma Sessão Ordinária desta Assembleia, no próximo dia 30 de setembro, sexta-feira, às 21.00 horas, com a
seguinte Ordem de Trabalhos:
1 - Intervenção do público;
2 - Período antes da ordem do dia.
ORDEM DO DIA
1 - Aprovação das atas das reuniões realizadas nos dias 05.05.2022, 26.05.2022, 29.06.2022 e 28.07.2022.
2 – Discutir e votar propostas da câmara municipal sobre:
2.1 - Aditamento aos Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências relacionadas com Sistema
de Mobilidade e Serviço Público de Transporte de Passageiros (retificação) – Proposta de repartição de encargos;
2.2 - Proposta de 1.ª Alteração ao Regulamento de Organização dos Serviços Municipais e 3.ª alteração ao mapa
de pessoal de 2022;
2.3 - 3ª Revisão do Orçamento e das Grandes Opções do Plano de 2022;
2.4 - Fixação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), referentes a 2023, a aplicar aos valores
patrimoniais tributários dos prédios urbanos;
2.5 – Participação variável no IRS a aplicar aos rendimentos do ano de 2023;
2.6 – Fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) para vigorar no ano 2023;
2.7 – Lançamento de Derrama sobre o lucro tributável de 2022, a cobrar no ano 2023;
2.8 - Empréstimo de médio/longo prazo, ao abrigo do n.º 1, do art.º 51.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na
sua redação atual, para a Escola Básica Vallis Longus, até ao montante de 332.963,38€, correspondente ao
financiamento da contrapartida nacional de investimento municipal alteração do valor contratado, até ao montante
de 482.943,57€;
2.9 - Abertura de procedimento concursal para provimento de Cargos dirigentes intermédios de 3.º grau e
submissão à aprovação da Assembleia Municipal da constituição do Júri do procedimento
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3 - Apreciar a informação escrita do Senhor Presidente da Câmara acerca da atividade do Município, bem como
da situação financeira do mesmo.

Valongo, 16 de setembro de 2022

O Presidente da Assembleia Municipal,

___________________________________
(Abílio José Vilas Boas Ribeiro)
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