
Assembleia Municipal do Seixal

E D I T A L

Alfredo José Monteiro da 
Presidente da Assembleia Municipal do Seixal

 

 

Torna público, nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 30.º 

setembro, que a Assembleia Municipal do Seixal 

no próximo dia 14 de Novembro

Municipal do Seixal, sitas na Alameda dos Bombeiros Voluntários, 45. 

 

I – PERIODO DE INTERVENÇÃO DA POPULAÇÃO.
 
II – PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA.
 
III – PERÍODO DA ORDEM DO DIA.

 

III.1. Informação do trabalho em curso das Comissões da Assembleia Municipal.

III.2. Fixação do valor da taxa do imposto municipal sobre imóveis (IMI) para 2017, nos termos 

do n.º 5 do art. 112º do Código do IMI (CIMI), da alínea d) do n.º 1 do art. 25º do Anexo à 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, atualizado pela Lei n.º 7

alínea a) do art. 14º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, alterada pela Lei n.º 7

30 de março. Aprovação. 

III.3. Lançamento de derrama para 2017, nos termos da alínea d) do n.º 1 do art. 25º do Anexo à 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, atualizado pela Lei n.º 7

alínea b) do art. 14º e 18º da Lei n.º 73/2013 de 3 de se

A/2016 de 30 de março. Aprovação.

III.4. Definição da participação percentual no IRS para 2017, nos termos do art. 26º da Lei n.º 

73/2013 de 3 de setembro, alterada pela Lei n.º 7

III.5. Taxa municipal pelos direitos de passagem. Aprovação.

III.6. Regulamento de Inspeção de Meios Mecânicos de Elevação (ascensores, monta

escadas mecânicas e tapetes rolantes

 

Para conhecimento geral se publica o presente e outros de igual teor que 

habituais estabelecidos na Lei, por cinco dias (úteis) dos dez dias subsequentes à data do presente.

 

 
Assembleia Municipal do Seixal  

 

E D I T A L 

N.º 24/2016 
 

 
lfredo José Monteiro da Costa

Presidente da Assembleia Municipal do Seixal

nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 30.º do anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de 

Assembleia Municipal do Seixal reunirá em Sessão Extraordinária

Novembro, pelas 20H00, nas instalações dos Serviços Centrais da Câmara 

Alameda dos Bombeiros Voluntários, 45.  

PERIODO DE INTERVENÇÃO DA POPULAÇÃO. 

PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA. 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA. 

Informação do trabalho em curso das Comissões da Assembleia Municipal.

Fixação do valor da taxa do imposto municipal sobre imóveis (IMI) para 2017, nos termos 

. 112º do Código do IMI (CIMI), da alínea d) do n.º 1 do art. 25º do Anexo à 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, atualizado pela Lei n.º 7-A/2016 de 30 de março, e 

alínea a) do art. 14º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, alterada pela Lei n.º 7

 

Lançamento de derrama para 2017, nos termos da alínea d) do n.º 1 do art. 25º do Anexo à 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, atualizado pela Lei n.º 7-A/2016 de 30 de março, e 

alínea b) do art. 14º e 18º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, alterada pela Lei n.º 7

A/2016 de 30 de março. Aprovação. 

Definição da participação percentual no IRS para 2017, nos termos do art. 26º da Lei n.º 

73/2013 de 3 de setembro, alterada pela Lei n.º 7-A/2016 de 30 de março. Aprovação.

los direitos de passagem. Aprovação. 

Regulamento de Inspeção de Meios Mecânicos de Elevação (ascensores, monta

escadas mecânicas e tapetes rolantes–instalações). Revogação. 

Para conhecimento geral se publica o presente e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares 

habituais estabelecidos na Lei, por cinco dias (úteis) dos dez dias subsequentes à data do presente.
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Costa  
Presidente da Assembleia Municipal do Seixal  

Lei n.º 75/2013 de 12 de 

dinária, a 4.ª de 2016, 

os Serviços Centrais da Câmara 

Informação do trabalho em curso das Comissões da Assembleia Municipal. 

Fixação do valor da taxa do imposto municipal sobre imóveis (IMI) para 2017, nos termos 

. 112º do Código do IMI (CIMI), da alínea d) do n.º 1 do art. 25º do Anexo à 

A/2016 de 30 de março, e 

alínea a) do art. 14º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, alterada pela Lei n.º 7-A/2016 de 

Lançamento de derrama para 2017, nos termos da alínea d) do n.º 1 do art. 25º do Anexo à 

A/2016 de 30 de março, e 

tembro, alterada pela Lei n.º 7-

Definição da participação percentual no IRS para 2017, nos termos do art. 26º da Lei n.º 

A/2016 de 30 de março. Aprovação. 

Regulamento de Inspeção de Meios Mecânicos de Elevação (ascensores, monta-cargas, 

vão ser afixados nos lugares 

habituais estabelecidos na Lei, por cinco dias (úteis) dos dez dias subsequentes à data do presente. 



Assembleia Municipal do Seixal

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal

 

___________________________________________________

 
Assembleia Municipal do Seixal  

 
 

Seixal, 9 de novembro de 2016 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

___________________________________________________

 Alfredo José Monteiro da Costa 
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___________________________________________________ 


