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Participação variável no IRS

Lançamento de Derrama relativa ao IRC

Imposto Municipal sobre Imóveis — Definição de taxas respeitantes ao ano de 2017, a
aplicar em 2018

Projeto de Regulamento e Tabela de Taxas e Preços da Câmara Municipal para 2018—
Consulta pública

Tabela de Tarifas e Preços dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento para
o ano 2018

Orçamento municipal para 2018 e grandes opções do piano para 2018/2022

Mapa de pessoal da Câmara Municipal para o ano 2018

Orçamento para 2018 e plano plurianual de investimentos para 2018/2022 dos
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento

Mapa de pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento para o ano
2018

Autorização prévia genérica favorável para a assunção de compromissos plurianuais
no âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso

Aquisição de serviços de lavagem e higienização de contentores de resíduos sólidos
urbanos - Início do procedimento

Remessa à Assembleia Municipal para autorização prévia da assunção de diversos
compromissos plurianais

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Aprovação

Reunião extraordinária e pública da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, no Salão Nobre dos Paços do Município,
pelas 9h30, do dia 2017/12/11
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13 Ata em minuta da reunião Aprovação



FI. Livro —

AI RAta 0].

7
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4V Ata n 24/2017

MUNICÍPIO DE VILA FPJ4NCA DE XIRA

CÂMARA MUNICIPAL

ATA EM MINUTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA E PÚBLICA DE 2017/12/11

Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, pelas 09h30, no SaIão

Nobre dos Paços do Município, reuniu a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, sob a

presidência do Sr. Alberto Simões Maia Mesquita, Presidente da Câmara Municipal,

estando presentes os Srs. Vereadores:

• Regina Célia Gonçalves Agostinho janeiro;

• José António da Silva de Oliveira;

• Nuno Miguel Marques Libório;

• Helena Margarida Mendes Pereira de Jesus;

• Maria Manuela Pacheco Ralha;

• Mário Manuel Calado dos Santos;

• António José Sequeira Félix;

• Maria de Fátima Pires Antunes;

• Vftor Manuel da Silva Cartaxo;

• Carlos Miguel Vilar Patrão.

Esteve ausente a Sr Vereadora Cláudia Sofia Oliveira Martins, tendo sido substituída

pelo Sr. Vftor Manuel da Silva Cartaxo.

A reunião foi secretariada por Fernando Paulo Serra Barreiros, Diretor do

Departamento de Gestão Administrativa, Financeira e jurídica, assessorado por Isabel

Maria Gaião Moreira, Coordenadora Técnica.

Declarada aberta a reunião, foram tomadas as seguintes deliberações sobre o

expediente apresentado:

rosto mm



_____

El. Livro

_____________

RAta 02
( IJ\ Reunião de 2017/12/11

Município li! Proc2

____________________

de
Vila Franca de Xira 1 Deliberação n°

_____________

Câmara Municipal

ATA EM MINUTA

Assunto: PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS

Presente a proposta do Sr. Presidente, datada de 2017/11/29, documento que se

anexa e dá por inteiramente reproduzido nesta parte da ata, para aprovação da

taxa de 5% para a participação variável no IRS, com esteio e fundamento no

disposto na alínea c), do n2 1, do artigo 25, e no n 1, do artigo 26, ambos da Lei

n2 73/2013, de 3 de setembro, e posterior remessa à assembleia municipal para

aprovação nos termos da lei.

Deliberado, por unanimidade, em conformidade com a proposta do Sr. Presidente. -

01 R5 mm
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_____________

Município 2 l Proc2

__________________

Vila Franca de Xira Deliberação n2

_____________

Câmara Municipal

ATA EM MINUTA

Assunto: LANÇAMENTO DE DERRAMA RELATIVA AO IRC

Presente a proposta do Sr. Presidente, datada de 2017/11/29, documento que se

anexa e dá por inteiramente reproduzido nesta parte da ata, para aprovação do

lançamento de uma Derrama de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento

de imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas (IRC), relativamente aos

sujeitos passivos com um volume de negócios superior a 150 000,00€, da isenção

desta taxa aos sujeitos passivos com um volume de negócios igual ou inferior a

150 000,00€, e aos sujeitos passivos com um volume de negócios superior a

150 000,00€ e igual ou inferior a 300 000,00€, já existentes e instalados ou que se

instalem no concelho, por criação ou transferência da respetiva sede social, desde

que, em 2016 e 2017, criem e mantenham postos de trabalho, no caso das

microempresas, 1 posto, no caso das pequenas empresas, 3 postos, no caso das

médias empresas, 6 postos, bem como posterior remessa à assembleia municipal

para aprovação nos termos da lei.

Deliberado, por unanimidade, em conformidade com a proposta do Sr. Presidente. -

02 Derrama mm



FI. Livro

______________

1 4 it\ X Reurflão de 2017/12/11
Município ( ,41\J

Vi Proc2

___________________

Vila Franca de Xira Deliberação n2

____________

Câmara Municipal j
ATA EM MINJTA

Assunto: IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS - DEFINIÇÃO DE TAXAS

RESPEITANTES AO ANO DE 2017, A LIQUIDAR E COBRAR EM 2018

Presente a proposta do Sr. Presidente, datada de 2017/11/29, documento que se

anexa e dá por inteiramente reproduzido nesta parte da ata, para aprovação da

fixação em 0,3% da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis para os prédios

urbanos, respeitante a 2017, a liquidar e cobrar em 2018, com esteio e

fundamento no disposto na alínea c), do n2 1, do artigo 1l2, do Código do IMI,

bem como da redução, em 20,00€, do valor da taxa do lMl aplicável a sujeitos

passivos com 1 dependente a cargo, em 40,00€, para sujeitos passivos com 2

dependentes a cargo, e em 70,00€, para sujeitos passivos com 3 ou mais

dependentes a cargo, aplicando a respetiva dedução fixa, assim como posterior

remessa à assembleia municipal para aprovação nos termos da lei.

Deliberado, por unanimidade, em conformidade com a proposta do Sr. Presidente,

sem prejuízo da proposta que os membros da CDU apresentaram, relativa ao

movimento associativo, ser agendada para a próxima reunião de câmara.

03 MI mm



_____

FI. Livro -.

Fl.Ata 05
Reunião de 2017/12/11

Município

Proc2

____________________

de
Vila Franca de Xira Deliberação n2

Câmara Municipal

ATA EM MINUTA

1. Assunto: PROJETO DE REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E PREÇOS DA CÂMARA

MUNICIPAL PARA 2018— CONSULTA PÚBLICA

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 60/17, de

29/11, do DGAFJ/DPFCI, para aprovação da submissão a consulta pública, nos

termos da alínea c), do n2 3, dos artigos 1002 e 1012 do Código do Procedimento

Administrativo, do projeto de Regulamento e Tabela de Taxas e Preços da Câmara

Municipal para 2018.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 60/17, de 29/11, do

DGAFJ/DPFCI, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da

ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: O Sr. Vereador António Félix submete o assunto à reunião de câmara

para submissão a consulta pública.

7. Deliberação: Deliberado, por unanimidade, em conformidade com a proposta do Sr.

Vereador António Félix.

04 tab tx cM mm



_____

FI. Livro

_____________

/
uod201u/12/11

Município

Proc2

___________________

Vila Franca de Xira Deliberação n2

____________

Câmara Municipal

ATA EM MINUTA

Assunto: TABELA DE TARIFAS E PREÇOS DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE

ÁGUA E SANEAMENTO PARA CANO DE 2018

Presente o processo instruído com deliberação, tomada pelo Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, em

2017/11/29, documento que se anexa e dá por inteiramente reproduzido nesta
parte da ata, para aprovação da Tabela de Tarifas e Preços dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira para o ano de 2018.-
Deliberado, por maioria, com a abstenção dos membros da CDU, aprovar a Tabela

de Tarifas e Preços dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila

Franca de Xira para o ano de 2018.

05 tarifas SMAS mm
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Reunião de 2017/12/11
Município I 1\J Proc2

____________________

de
Vila Franca de Xira Deliberação n2

___________

Câmara Municipal

ATA EM MINUT

Assunto: ORÇAMENTO MUNICIPAL PARA 2018 E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA
2018/2022

Presentes para aprovação o orçamento municipal para 2018 e grandes opções do
plano para 2018/2022, documentos que se anexam e dão por inteiramente
reproduzidos nesta parte da ata, e posterior remessa à assembleia municipal para
aprovação nos termos da lei.

Deliberado, por maioria, com os votos contra dos membros da CDU e a abstenção
do membro do Bloco de Esquerda, aprovar o orçamento municipal para 2018 e
grandes opções do plano para 2018/2022. —

06 GOP CM mm



FI. Livro

________________

111 Reuno de

Município 2 Proc_______________________

Vila Franca de Xira Deliberação n2

______________

Câmara Municipal

ATA EM MINUTA3

1. Assunto: MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2018

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação flQ 6188/17, de 30/11, do

DGAFJ/DRH, para aprovação do mapa de pessoal da câmara municipal para o ano

de 2018, e posterior remessa à assembleia municipal para aprovaçâo nos termos

da lei.

3. Informações/pareceres: Anexam-se informações n 6188/17, de 30/11, n

6023/2017, de 23/11 e 5239/17, de 11/10, do DGAFJ/DRH, documentos que se dão

por inteiramente reproduzidos nesta parte da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: O Sr. Presidente submete o assunto à reunião de câmara para

aprovação.

7. Deliberação: Deliberado, por unanimidade, em conformidade com a proposta do Sr.

Presidente.

07 pessoal CM mm



FI. Livro

_____________

•
Município / j Proc2

___________________

Vila Franca de Xira Deliberação n

_____________

Câmara Municipal

ATA EM MINUTA

Assunto: ORÇAMENTO PARA 2018 E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA

2018/2022 DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO

Presente o processo instruído com deliberação tomada pelo Conselho de

Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, em

2017/11/15, documento que se anexa e dá por inteiramente reproduzido nesta

parte da ata, para aprovação do orçamento para 2018 e plano plurianual de

investimentos para 2018/2022, dos Serviços Municipalizados de Água e

Saneamento, e posterior remessa à assembleia municipal para aprovação nos

termos da lei.

Deliberado, por maioria, com os votos contra dos membros da CDU, aprovar o

orçamento para 2018 e plano plurianual de investimentos para 2018/2022, dos

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, e remeter à assembleia

municipal para aprovação nos termos da lei.

08 Orç SMAS mm



_____

FI. Livro --e Kt7 ckN\ Reuno de 2017/Uni
Município /1 Proc2

___________________

Vila Franca de Xira Deliberação n2

_____________

Câmara Municipal

ATA EM MINUTA

Assunto: MAPA DE PESSOAL DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E

SANEAMENTO PARA DANO DE 2018

Presente o processo instruído com deliberação tomada pelo Conselho de

Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, em

2017/11/15, documento que se anexa e dá por inteiramente reproduzido nesta

parte da ata, para aprovação do mapa de pessoal dos Serviços Municipalizados de

Água e Saneamento para o ano de 2018, e posterior remessa à assembleia

municipal para aprovação nos termos da lei.

Deliberado, por unanimidade, aprovar o mapa de pessoal dos Serviços

Municipalizados de Água e Saneamento para o ano de 2018, e remeter à

assembleia municipal para aprovação nos termos da lei.

09 pessoal 5MAS mm



FI. Livro

_____________

RAta 11
Reunião de 2017/12/11

Município Procde
Vila Franca de Xira Deliberação Q

Câmara Municipal

ATA EM MINUTA

Assunto: AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA FAVORÁVEL PARA A ASSUNÇÃO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS NO ÂMBITO DA LEI DOS COMPROMISSOS E
PAGAMENTOS EM ATRASO

Presente a proposta do Sr. Presidente, datada de 2017/11/29, documento que se
anexa e dá por inteiramente reproduzido nesta parte da ata, para aprovação da
submissão à assembleia municipal da proposta de deliberação por aquele órgão de
concessão e emissão de autorização prévia genérica favorável à assunção de
compromissos plurianuais pela câmara municipal e pelo conselho de administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, no âmbito das respetivas
áreas de competência material e em sede de aprovação das respetivas grandes
opções do plano e planos plurianuais de investimento, a partir de 1 de janeiro de
2018, nos casos em que resultem de projetos, ações ou de outra natureza
constantes das grandes opções do plano e em que os seus encargos não excedam

o limite de 99 759,58€ em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua

contração e o prazo de execução de 3 anos, desde que sejam respeitadas as regras

e observados os procedimentos previstos na Lei n 8/2012, de 21 de fevereiro, bem

como do Decreto-Lei n2 127/2012, de 21 de junho, e uma vez cumpridos os demais

requisitos legais de autorização, realização e execução das despesas públicas.

Deliberado, por maioria, com os votos contra dos membros da CDU e do membro
do Bloco de Esquerda, em conformidade com a proposta do Sr. Presidente.

10 aut genérica mm



FI. Livro

____________

RAta

_________

Reunião de 2017/12/11
Município 4 Proc 7/17 APRV.CP.CJde

Vila Franca de Xira Deliberação n9_____________

Câmara Municipal

ATA EM MINUTA

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE
CONTENTORES DE RESÍDUOS URBANOS NO CONCELHO - IN(ClO DO
PROCEDIMENTO, AUTORIZAÇÃO DA DESPESA E DA CONSTITUIÇÃO DO JÚRI E

APROVAÇÃO DAS PEÇAS CONCURSAIS

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n 777/17, de

30/11, do DGAFJ/DFPCO/SCCP, para autorização da escolha do procedimento por

concurso público, com publicação no jornal Oficial da União Europeia, do início do

procedimento, da respetiva despesa e da constituição júri do procedimento, bem

como aprovação das peças concursais, relativas ao procedimento para aquisição

de serviços de lavagem e higienização de contentores de resíduos urbanos no

concelho, com o preço-base de 266 082,80€, acrescido do IVA à taxa legal

aplicável.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 777/17, de 30/11, do

DGAFJ/DFPCO/SCCP, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta

parte da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: O Sr. Vereador António Félix submete o assunto à reunião de câmara

para aprovação.

7. Deliberação: Deliberado, por maioria, com os votos contra dos membros da CDU e

do membro do Bloco de Esquerda, em conformidade com a proposta do Sr.

Vereador António Félix.

11 contentores mm



Fl. Livro

____________

1 Reo de 2017fl11
Município i*N 11V Proc_____________________

de 1 /flJ
Vila Franca de Xira jV Deliberação n2_____________

Câmara Municipal

ATA EM MINuTA

1. Assunto: REMESSA À ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DIVERSOS

COMPROMISSOS PLURIANUAIS

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n 774/17, de

30/11, do DGAFJ/DFPCO/SCCP, para aprovaçâo da remessa à assembleia

municipal, para autorização da assunção de diversos compromissos plurianuais,

atinentes a procedimentos cuja tramitação processual está a decorrer no âmbito

do Código dos Contratos Públicos, para os quais os encargos financeiros ocorrem

em mais do que um ano económico, bem como para a abertura do procedimento

por concurso público, com publicação no jornal Oficial da União Europeia, para

contratação de serviços de lavagem e higienização de equipamentos para

deposição de resíduos urbanos no concelho, com o prazo de execução de 36

meses e o preço-base de 266 082,80€.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n2 774/17, de 30/11, do

DGAFJ/DFPCO/SCCP, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta

parte da ata.

4. Dotação orçamental: Piano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: O Sr. Vereador António Félix submete o assunto à reunião de câmara

para remessa à assembleia municipal para autorização dos compromissos

plurianuais.

7. Deliberação: Deliberado, por unanimidade, em conformidade com a proposta do Sr.

Vereador António Félix.

12 comp pluria mm



EI. Livro

______________

FI.Ata 14
Jv Reunião de 2017/12/11

Municipio

Proc2

____________________

de
‘

Vila Franca de Xira Deliberação n2______________

Câmara Municipal

ATA EM MINUTA

Assunto: ATA EM MINUTA DA REUNIÃO

Presente para aprovação a ata em minuta da presente reunião de câmara, com

dispensa da sua leitura.

Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata em minuta da presente reunião de

câmara.

13 ata minuta mm



A. Livro

___________

FI.Ata 15
Reunião de 2017/12/11

Município
de

Vila Franca de Xira

Câmara Municipal

ATA EM MINUTA

Encerramento às 13h15.

E < Fernando Paulo Serra Barreiros,

Diretor do Departamento de Gêstp Administrativa, Financeira e Jurídica, a

subscrevi.

O Presidente da Câmara MuniciØa,

- Alberto Simões Maia,Mesquita -

encerra mm


