ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
DELIBERAÇÕES APROVADAS NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2014
No dia 5 de setembro de 2014, reuniu no edifício Paços do Concelho, a Assembleia Municipal de
Proença-a-Nova, convocada nos termos do artigo 27.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. Nos
termos do n.º 3 do artigo 57.º da citada lei, a Assembleia aprovou em minuta o texto das seguintes
deliberações tomadas.

1. Procedimento concursal - Reserva de recrutamento interna de 1 técnico superior de educação
física e desporto
Foi presente à Assembleia Municipal proposta de abertura de procedimento concursal de
recrutamento com vista à constituição de relação jurídica de emprego público, em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado de 1 técnico superior de
educação física e desporto.
Verificados os requisitos cumulativos previstos no n.º 2 do artigo 66.º da Lei de Orçamento do
Estado, foi deliberado, por unanimidade, autorizar a abertura do procedimento concursal de reserva
de recrutamento com vista à constituição de relação jurídica de emprego público, em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para o posto de trabalho
suprarreferido.

2. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de fixação das taxas do imposto sobre
imóveis (IMI) para 2014
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 2014 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.
A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a proposta da Câmara Municipal, fixando no
Município de Proença-a-Nova a taxa mínima prevista na lei, ao abrigo do disposto nas 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, da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro.

3. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de fixação de participação variável do
imposto sobre o rendimento singular (IRS) para 2014
Nos termos do artigo 26.º da Lei nº 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 variável 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.

4. Delimitação e aprovação da área de reabilitação urbana de Proença-a-Nova
Nos termos e para efeitos do previsto no artigo 13.º do Decreto-Lei nº 307/2009, de 23 de outubro,
foi presente à Assembleia Municipal a proposta da Câmara Municipal de delimitação da área de
reabilitação urbana de Proença-a-Nova, tendo sido apresentada:
A. Memória Descritiva e Justificativa, que inclui os critérios subjacentes à delimitação da área
abrangida e os objetivos estratégicos a prosseguir;
B. Planta de delimitação da área abrangida;
C. Benefícios fiscais associados aos impostos municipais, a saber:
 Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação são passíveis de isenção de IMI por
um período de cinco anos, a contar do ano inclusive da conclusão da mesma reabilitação,
podendo ser renovada por um período adicional de cinco anos;
 São isentas de IMT as aquisições de prédio urbanos ou fração autónoma de prédio urbano
destinado exclusivamente a habitação própria e permanente, na primeira transmissão
onerosa de prédio reabilitado, quando localizado em área de reabilitação urbana.
A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a proposta da Câmara Municipal de delimitação
da área de reabilitação urbana de Proença-a-Nova.

5. Delimitação e aprovação da área de reabilitação urbana de Sobreira Formosa
Nos termos e para efeitos do previsto no artigo 13.º do Decreto-Lei nº 307/2009, de 23 de outubro,
foi presente à Assembleia Municipal a proposta da Câmara Municipal de delimitação da área de
reabilitação urbana de Sobreira Formosa, tendo sido apresentada:
A. Memória Descritiva e Justificativa, que inclui os critérios subjacentes à delimitação da área
abrangida e os objetivos estratégicos a prosseguir;
B. Planta de delimitação da área abrangida;
C. Benefícios fiscais associados aos impostos municipais, a saber:
 Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação são passíveis de isenção de IMI por
um período de cinco anos, a contar do ano inclusive da conclusão da mesma reabilitação,
podendo ser renovada por um período adicional de cinco anos;
 São isentas de IMT as aquisições de prédio urbanos ou fração autónoma de prédio urbano
destinado exclusivamente a habitação própria e permanente, na primeira transmissão
onerosa de prédio reabilitado, quando localizado em área de reabilitação urbana.
A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a proposta da Câmara Municipal de delimitação
da área de reabilitação urbana de Sobreira Formosa.

Paços do Concelho, 05 de setembro de 2014

O Presidente da Assembleia Municipal, Arnaldo José Ribeiro da Cruz

