ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
DELIBERAÇÕES APROVADAS NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015
No dia 30 de novembro de 2015, reuniu no edifício dos Paços do Concelho, a Assembleia Municipal
de Proença-a-Nova, convocada nos termos do artigo 27.º do Anexo I Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, com a presença dos membros indicados na respetiva ata da sessão.
Nos termos do n.º 3 do artigo 57.º da citada Lei, e por ter sido deliberado pela maioria dos membros
presentes, foram aprovadas em minuta, as deliberações dos pontos que se transcrevem:
3. Compromissos plurianuais-autorização genérica
Nos termos e para os efeitos estatuídos na alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de
fevereiro, na sua atual redação, foi deliberado, por unanimidade, conceder autorização prévia
genérica e assunção de compromissos plurianuais por parte da Câmara Municipal, nos exatos termos
apresentados.
4. Informação sobre os compromissos plurianuais autorizados ao abrigo da delegação de
competências
A Assembleia Municipal tomou conhecimento.
5. Autorização compromisso plurianual - concurso público de fornecimento de gasóleo rodoviário
Em conformidade com o preconizado no artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual
redação, a Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a assunção do compromisso plurianual
inerente ao concurso público de fornecimento de gasóleo rodoviário.
6. Taxa Municipal de Direitos de Passagem - 2016
Ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi
deliberado por unanimidade, não fixar a taxa municipal de direitos de passagem para o ano de 2016.
8. Ratificação do Regulamento do Concurso “Comprar é Ganhar no Comércio Loca l - 2014”
Nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi
ratificado, por unanimidade, o Regulamento do Concurso “Comprar é Ganhar no Comércio Local 2014”.
9. Apreciação e votação da proposta de fixação da participação variável do Imposto sobre o
Rendimento (IRS) para 2015
Nos termos do artigo 26.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, foi presente a proposta da Câmara
Municipal, propondo que a participação variável de IRS para o município se fixe em 5%.
A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a proposta da Câmara Municipal, fixando no
Município de Proença-a-Nova a taxa de participação de IRS em 5% ao abrigo do disposto nas
disposições conjugadas da alínea ccc) do n.º1 do artigo 33.º e da alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

10. Apreciação e votação da proposta de fixação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis
(IMI) para 2015
Nos termos do n.º 5 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis foi presente a
proposta da Câmara Municipal propondo para o ano de 2015 e a liquidar em 2016 a fixação da taxa
mínima prevista na lei a saber:
a) 0,3% para os prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI;
b) 0,5% para os restantes prédios urbanos.
E, a redução de 15% para os agregados familiares com dois ou mais dependentes a cargo em
conformidade com o previsto no n.º 13 do artigo 112.º do CIMI.
A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a proposta da Câmara Municipal, fixando no
Município de Proença-a-Nova a taxa mínima prevista na lei para os prédios urbanos e a redução de
15% para os agregados familiares com dois ou mais dependentes, ao abrigo das disposições
conjugadas da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e das alíneas c) e d) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo
I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
11. Proençatur - Empresa de Turismo de Proença, E.M - Transferência para cobertura de resultados
Considerando o balanço e demonstração de resultados previsional para o ano de 2015, foi
deliberado, por unanimidade, aprovar a cobertura de resultados no valor estimado de € 281.665,84
(duzentos e oitenta e um mil, seiscentos e sessenta e cinco euros e oitenta e quatro cêntimos),
devendo ser efetuada uma transferência até ao valor de € 64.500,00 (sessenta e quatro mil e
quinhentos euros) até ao final do corrente ano, e o remanescente após o encerramento de contas,
pelo diferencial que resultar do resultado líquido do exercício e da transferência já realizada.
12. Alienação da Participação Social na “Proençatur-Empresa de Turismo E.M”, bem como dos
Equipamentos - Tenda e Cozinha, que funcionam em apoio ao “Hotel das Amoras”- 2.ª Proposta de
alteração à minuta do Programa de Procedimento de Hasta Pública - Anexo III
Presente na sessão, ao abrigo do n.º 1 do artigo 61.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, a 2.ª
proposta do órgão executivo, de alteração à minuta do Programa de Procedimento de Hasta PúblicaAnexo III, para alienação da totalidade do capital social da Proençatur-Empresa de Turismo E.M, bem
como dos Equipamentos - Tenda e Cozinha que funcionam como apoio ao estabelecimento hoteleiro
denominado “Hotel das Amoras”.
Colocada a votação foi aprovada por maioria, com o voto contra dos membros Conceição Alves,
Jorge Jacinto, Carlos Gonçalves e abstenção de Francisco Grácio, proceder à alienação, tendo em
consideração a proposta de alteração apresentada.
13. Discussão e aprovação do Orçamento 2016, Grandes Opções do Plano e Mapa de Pessoal
Nos termos das alínea a) e o) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, foi aprovado por unanimidade, o Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2016 e
Mapa de Pessoal.

Paços do Concelho, 30 de novembro de 2015

O Presidente da Assembleia Municipal, Arnaldo José Ribeiro da Cruz

