ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
DELIBERAÇÕES APROVADAS NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2016
No dia 16 de setembro de 2016, reuniu no edifício dos Paços do Concelho, a Assembleia Municipal de
Proença-a-Nova, convocada nos termos do artigo 27.º do Anexo I da 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. Análise e aprovação da Versão Final dos Projetos
3.1. De Alteração ao Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação
Presente na sessão a Versão Final do Projeto de Alteração ao Regulamento Municipal de Urbanização
e Edificação em conformidade com a alínea K) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Versão Final do Projeto de Alteração
ao Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação de acordo com a alínea g) do n.º 1 do artigo
25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------3.2 De Regulamento Municipal de Mercados, Feiras e Venda Ambulante
Presente na sessão a Versão Final do Projeto de Regulamento Municipal de Mercados, Feiras e
Venda Ambulante em conformidade com a alínea K) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Versão Final do Regulamento
Municipal de Mercados, Feiras e Venda Ambulante de acordo com a alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------3.3. De Regulamento Municipal de Uso do Fogo e de Limpeza de Terrenos
Presente na sessão a Versão Final do Projeto de Regulamento Municipal de Uso do Fogo e de
Limpeza de Terrenos em conformidade com a alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com uma abstenção, aprovar a Versão Final do
Regulamento Municipal de Uso do Fogo e de Limpeza de Terrenos de acordo com a alínea g) do n.º 1
do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------

4. Apreciação e votação da proposta de fixação da participação variável do imposto sobre o
Rendimento Singular (IRS) para 2016
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.º 1 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. -------------------------------------------------------------------------------------5. Apreciação e votação da proposta de fixação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)
para 2016
Nos termos do n.º 5 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI) foi
presente a proposta da Câmara Municipal propondo para o ano de 2016 e a liquidar em 2017 a
fixação da taxa mínima prevista na lei a saber: -----------------------------------------------------------------------a) 0,3% para os prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI;
A dedução fixa de € 20,00 para os agregados familiares com um dependente a cargo, € 40,00 para os
agregados familiares com dois dependentes a cargo e €70,00 para os agregados familiares com 3 ou
mais dependentes a cargo, em conformidade com o previsto no artigo 112.º -A 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 as deduções
fixas de €20,00; €40,00 e €70,00 para os agregados familiares com um, dois, três ou mais
dependentes a cargo, respetivamente, ao abrigo das disposições conjugadas da alínea ccc) do n.º 1
do artigo 33.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

6. Análise e aprovação do Acordo de Delegação de Competências na CIMBB
No âmbito da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi
presente minuta do Acordo de Delegação de Competências na CIMBB, elaborado em conformidade
com o artigo 10.º do Anexo da Lei n.º 52/2015, de 9 de junho. --------------------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade ao abrigo da alínea K) do n.º 1 do artigo 25.º e
artigos 116.º e ss. do Anexo I Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizar a celebração do contrato
de delegação de competências entre a Câmara Municipal e a Comunidade Intermunicipal da Beira
Baixa (CIMBB). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concelho de Proença-a-Nova, 16 de setembro de 2016

O Presidente da Assembleia Municipal, Arnaldo José Ribeiro da Cruz

