
IMPOSTOS

CONTRIBUA PARA O DESENVOLVIMENTO 
DO NOSSO MUNICÍPIO.

PAGUE OS TEUS IMPOSTOS E TAXAS NO PRAZO 
CERTO.

Alguns dos principais impostos e taxas em cobrança no 
município:

• Imposto Predial Autárquico (IPRA) 
02 a 31 de Janeiro e de 01 a 30 de Junho
É devido por todos os proprietários de imóveis 
construídos no território municipal. 
O imposto corresponde a 0.3% do valor patrimonial do 
imóvel se destinado a habitação e 0.7% se destinado 
actividade de natureza comercial. 

• Taxa por Actividade Económica (TAE) 
Até 31 de Dezembro de cada ano
É devida pelo Exercício de qualquer actividade 
comercial, industrial ou prestação de serviços, na 
circunscrição territorial do município.
A TAE é calculada tendo em consideração os seguintes 
factores: 
a. Natureza da actividade exercida;
b. Localização do estabelecimento;
c. Área ocupada.

• Imposto Autárquico de SISA 
Antes do acto ou facto de transmissão
É devida pelo comprador quando é realizada uma 
transmissão a título oneroso do direito de propriedade 
sobre prédios urbanos ou parte deles, situados dentro do 
território municipal.
O imposto corresponde a 2% do valor patrimonial do 
prédio urbano.

• Outros impostos :
Imposto Pessoal Autárquico (IPA);

Imposto Autárquico de Veículos (IAV);

Estimados e estimadas munícipes!

Através da resolução nº 26/2020, de 11 de 
Dezembro, da Assembleia Municipal, foi aprovado o 
PESOM 2021, que prevê acções que irão contribuir 
para o desenvolvimento sócio económico do 
município. 

Para a sua implementação, o município solicita mais 
uma vez a colaboração de todos os munícipes, 
através do seu envolvimento em diferentes 
actividades, da observância as posturas municipais, 
incluindo as obrigações fiscais.

Ao longo do presente ano, o município estará 
aberto para ouvir e acolher as propostas e apoios 
com vista a criar cada vez melhores condições de 
vida dos munícipes.

O QUE O 

CONSELHO 

MUNICIPAL SE 

COMPROMETE A 

REALIZAR EM 

2021?

“Município de Dondo, 
engajado na prevenção e 
mitigação da Covid-19”

O Presidente do Conselho Municipal

Manuel Virade Chaparica

CONSELHO MUNICIPAL 

DE DONDO

2021
DONDO

Folheto realizado com o apoio de:



Cooperação estudos e projectos

• Realizar seminários e encontros com estruturas administrativas 
da base (Núcleo De Desenvolvimento Comunitário) em matéria 
de resiliência urbana e desenvolvimento sustentável;

• Producação e Publicação do projecto-livro  Dhondo Ndzinda 
Wathu e seu percurso histórico;

• Promover programas radiofónicos com os núcleos 
comunitários;

• Estabelecer relações de fortalecimento com municípios 
estrangeiros;

Economia local e transportes

Educação cultura juventude e 

desporto

• Construir 2 Salas de aulas (1 na EPC 1 Maio e outra na EPC 
dos Combatentes);  1 Bloco Administrativo (EPC de 
Cheringoma) e 1 Balneário (EPC dos combatentes); (FIA)

• Realizar olimpiadas e jornadas ciêntificas (concurso de 
Literatura, Artes Plásticas, Exposição e Poesia) nas Escolas 
da Autarquia; ( RP)

• Adquirir  prémios  (bolas e taças) para os torneios de 
futebol feminino e de pessoas portadoras de deficiência ; 
(RP)

• Apoiar com refeições e certificados a 60 jovens da 
autarqioa nos cursos de electricidade, corte e costura e 
culinária; (RP)

• Apoiar em material desportivo, refeições, filiação e 
inscrição dos Clubes Desportivos locais a participar na alta 
competição provincial; (RP)

Construção urbanização e infra-

estruturas

• Construir 5 aquedutos nos bairros Nhamaiabwe , Consito e 
Thundane; (FE)

• Fazer a Manutenção de 50 furos de água equipadas com 
bombas tipo afridev; (FIA)

• Expandir a Rede de Iluminação Pública nos bairros Consito e 
Nhamaiabwe (Aquirir  307 candeeiros, cabos e braços) numa 
extensão de 13.7km; (PDUL)

• Pavimentar 266 metros de estrada no troço mercado Central ao 
mercado Manuel Cambezo; (PDUL)

• Construir 3 pontecas nos  Bairros Nhamaiabwe, Zanibe 
Mandruzi - Gabo e Thundane Muazize; (FE)

Acção social e gênero

• Construir balneário no centro de saúde de Mandruzi; (FIA)
• Promover duas feiras de saúde; (RP)
• Apoiar em produtos de gênero alimentícios aos grupos 

vulneráveis  organizados em associações  e instituições, em 
datas comemorativas; (RP)

• Fornecer produtos alimentares para realizar um parlamento 
infantil com 250 crianças; (RP) 

• Oferecer enxovais aos primeiros bebés nascidos nos  feriados 
históricos; (RP)

• Garantir apoio de emergência à camadas sociais afectadas 
pelas calamidades naturais e outros fenómenos naturais; (RP)

• Mitigar consequências do HIV/Sida no local de trabalho 
através de actividades preventivas e reabilitação nutricional 
(RP);

Salubridade urbana e meio 

ambiente

Plano Finanças e Patrimonio

• Divulgar taxas e tarifas municipais nas rádios e jornais; 
(RP)

• Produzir  material de propaganda para a campanha de 
divulgação de taxas e tarifas; (RP)

Palestra de sensibilizacao do municipe  sobre COVID-19  

Produção agricola local

• Montar semafóros nos 
cruzamentos da farmácia do  
Dondo e cruzamento do 
mercado central; (FIA)

• Premiar  melhores 
agricultores a nível do C.M.D 
( Enxadas, catanas, 
Pulverizadores); (RP)

• Realizar 5 feiras, destas 1 
gastronómica 2 agro-
pecuárias e 2 de negócios; 
(RP)

• Construir alpendre na 
terminal dos transportes 
semi colectivos de 
passageiros; (RP)

• Alocar sementes a 880 produtores das baixas municipais; (RP)
• Adquirir e montar sinais verticais de trânsito nas estradas da 

Urbe;(RP)

• Identificar uma consultoria para elaboração da Licença 
Ambiental para aterro sanitário; (PDUL)

• Mitigar os efeitos da COVID - 19 (aquisição de 
equipamento de proteção Individual para  funcionários 
afectos a morgue, cemitério e recolha de residuos sólidos; 
(PDUL)

• Adquirir de 10 bancos de betão  para espaços verdes e 
locais de lazer;

• Adquirir  lancis, pavês e cimento para viabilizar a 
reabilitação da infras-estruturas verdes;

• Adquirir de 25 tubos galvanizados e 200 metros de 
corrente para vedação do jardim na terminal de rodoviário 
e praça da OMM; (RP)

Recolha de residuos

Nr. Principais F. F. Orçamento 2021 Orçado

1 Receita própria (RP) 58.949.190,50

2 Fundo de C. Autárquica (FCA) 52.045.560,00

3 Fundo de Investimento (FIA) 26.472.780,00

4 Fundo de Estrada (FE) 9.025.000,00

Total Geral 146.492.530,50 

Nr. Donativo em Projectos Orçado 

1 PDUL 35.074.875,00 

2 PRODIA 150.653.923,50 

Total Geral 185.728.798,50 


