ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA DE 30/11/2017
Deliberações aprovadas em Minuta
No dia 30 de novembro de 2017, reuniu no edifício Paços do Concelho, a Assembleia Municipal de
Proença-a-Nova, convocada nos termos do artigo 27.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro,
com a presença dos membros indicados na respetiva ata de sessão. -------------------------------------------Nos termos do n.º 3 do artigo 57.º da citada lei, a Assembleia aprovou em minuta o texto das
seguintes deliberações tomadas. ------------------------------------------------------------------------------------------

2. Eleição: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------As votações foram efetuadas por escrutínio secreto, em cumprimento do n.º 3 do artigo 55.º do
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------a) Representantes das Juntas de Freguesia e do substituto como delegado ao Congresso Nacional
da Associação Nacional de Municípios Portugueses: ---------------------------------------------------------------Ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 6.º do Estatuto da Associação Nacional de Municípios,
publicado em http://www.anmp.pt foram eleitos: ------------------------------------------------------------------Efetivo: Pedro Lopes ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Suplente: Paulo Cardoso ----------------------------------------------------------------------------------------------------b) Representantes das Juntas de Freguesia para integrar o Conselho Cinegético Municipal e da
Conservação da Fauna Municipal: ---------------------------------------------------------------------------------------Ao abrigo da alínea e) do n.º 2 do artigo 157.º do Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de agosto, na sua
atual redação, foram eleitos: ----------------------------------------------------------------------------------------------Efetivo: Paulo Cardoso -------------------------------------------------------------------------------------------------------Suplente: António Alberto --------------------------------------------------------------------------------------------------c) Representantes das Freguesias para a Comissão Municipal de Defesa da Floresta: --------------------Ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º-D do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua
atual redação, foram eleitos: ----------------------------------------------------------------------------------------------Pedro Lopes --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Carlos Gonçalves --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paulo Cardoso ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------António Alberto ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Representantes das Juntas de Freguesia para o Conselho Municipal de Educação: --------------------Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 7/2003 de 15 de janeiro, na sua atual
redação, foram eleitos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------Efetivo: Carlos Gonçalves ---------------------------------------------------------------------------------------------------Suplente: Pedro Lopes --------------------------------------------------------------------------------------------------------

e) Representantes para integrarem o Conselho da Comunidade do Agrupamento de Centros de
Saúde do Pinhal Interior Sul: ----------------------------------------------------------------------------------------------Ao abrigo do previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 253/2012 de 27 de
novembro, foram eleitos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Efetivo: Paula Agostinho ----------------------------------------------------------------------------------------------------Suplente: António Gil --------------------------------------------------------------------------------------------------------f) Representantes da Assembleia Municipal para integrarem a Assembleia Intermunicipal da
Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa: --------------------------------------------------------------------------Ao abrigo e de acordo com o previsto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 83.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face aos resultados apresentados foram eleitos ---------------------------------------------------------------------Efetivo: Vitor Bairrada -------------------------------------------------------------------------------------------------------Efetivo: José Branco ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Suplente: André Dias e Jaime Lourenço ---------------------------------------------------------------------------------g) Representantes da comunidade para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Proença-aNova: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ao abrigo do previsto na alínea l) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, na sua
atual redação, foram eleitos para integrar a Comissão Alargada: ------------------------------------------------Virgílio da Mata ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sandra Pires --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fátima Delgado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cristina Catarino ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Apreciação e votação da proposta de fixação da participação variável do Imposto Sobre o
Rendimento Singular (IRS) -------------------------------------------------------------------------------------------------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 das
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 do
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------

4. Apreciação e votação da proposta de fixação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)
para 2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente a proposta da Câmara Municipal de fixação das taxas do Imposto Municipal sobre
Imóveis (IMI) para o ano de 2017 e a liquidar em 2018:
a) Fixação da taxa mínima de 0,3% para os prédios urbanos avaliados, em conformidade com a alínea
c) do n.º 1 e do n.º 5 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI).

b) 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.
c) A redução de 20% da taxa de IMI aplicável para prédios arrendados para habitação localizados na
Área de Reabilitação Urbana, com reconhecimento da redução de forma automática, após
verificação dos respetivos requisitos pelos serviços competentes para o efeito, em conformidade
com o previsto no n.º 7 do artigo 112.º do CIMI.
d) A majoração de 30% da taxa de IMI aplicável a prédios ou parte de prédios urbanos degradados
para os quais a Câmara Municipal de Proença-a-Nova tenha determinado a execução de obras de
conservação necessárias à correção de más condições de segurança ou de salubridade, ou melhoria
do arranjo estético - ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Regime Jurídico da Urbanização
e da Edificação aprovado pelo DL n.º 555/99 de 16 de dezembro, e respetivas alterações, ou
conforme o disposto no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, e respetiva
alteração, enquanto não forem concluídas as obras intimadas por motivos alheios ao Município de
Proença-a-Nova, em conformidade com o previsto no n.º 8 do artigo 112.º do CIMI;
e) A majoração até ao dobro a taxa aplicável aos prédios rústicos com áreas florestais que se
encontrem em situação de abandono, no interior dos aglomerados populacionais e numa faixa de
largura não inferior a 100 metros em redor dos referidos aglomerados, não podendo da aplicação
desta majoração resultar uma coleta de imposto inferior a € 20 por cada prédio abrangido, em
conformidade com os n.ºs 9, 10 e 11 do artigo 112.º do CIMI;
Consideram-se prédios rústicos com áreas florestais em situação de abandono aqueles que integrem
terrenos ocupados com arvoredos florestais, com uso silvo-pastoril ou incultos de longa duração, e
em que se verifiquem, cumulativamente, as seguintes condições:
Não estarem incluídos em zonas de intervenção florestal (ZIF), nos termos do disposto no Decreto-Lei
n.º 127/2005, de 5 de agosto;
A sua exploração não estar submetida a plano de gestão florestal elaborado, aprovado e executado
nos termos da legislação aplicável;
Não terem sido neles praticadas as operações silvícolas mínimas necessárias para reduzir a
continuidade vertical e horizontal da carga combustível, de forma a limitar os riscos de ignição e
propagação de incêndios no seu interior e nos prédios confinantes.
f) A redução de 30% da taxa de IMI aplicável a prédios urbanos classificados de interesse público, de
valor municipal ou património cultural, nos termos da legislação em vigor, sob proposta de comissão
técnica municipal, desde que estes prédios não se encontrem abrangidos pela alínea n) do n.º 1 do
art.º 44º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, em conformidade com o n.º 12 do artigo 112.º do CIMI;
g) A elevação para o triplo da taxa de IMI aplicável para os prédios urbanos localizados na ARU de
Proença-a-Nova que se encontrem devolutos há mais de um ano e/ ou para os prédios em ruínas, em
conformidade com o nº. 3, do artigo 112.º do CIMI;
h) A redução, ao abrigo do disposto nos nºs. 1 e 2 do art.º 44º-B do Estatuto dos Benefícios Fiscais,
de 10 % da taxa de IMI aplicável, por cinco anos, aos prédios urbanos com eficiência energética,
entendendo-se que esta se verifica quando:
Tenha sido atribuída ao prédio uma classe energética igual ou superior a A nos termos do disposto no
Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto;

Em resultado da execução de obras de construção, reconstrução, alteração, ampliação e conservação
de edifícios, a classe energética atribuída ao prédio é superior, em pelo menos duas classes, à classe
energética anteriormente certificada ou;
O prédio aproveite águas residuais tratadas ou águas pluviais, nos termos a definir por portaria dos
membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e do ambiente.
i) Isentar de IMI os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação nos termos da respetiva
estratégia de reabilitação do Município, 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,
conforme disposições dos nºs 7 e 19 do artigo 71º do EBF;
j) Isentar do Imposto Municipal sobre Transações as aquisições de prédio urbano ou fração
autónoma de prédio urbano destinado exclusivamente a habitação própria e permanente, na
primeira transmissão onerosa do prédio reabilitado, quando localizado na “área de reabilitação
urbana”, conforme disposições dos nºs 8 19 do artigo 71º do EBF.
Colocada a votação a presente proposta foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------

5. Informação sobre os compromissos plurianuais autorizados ao abrigo da delegação de
competências ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente informação sobre os compromissos plurianuais autorizados ao abrigo da delegação de
competências desde dezasseis de novembro de 2016. -------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------

6. Discussão e aprovação do Orçamento de 2018, Grandes Opções do Plano e Mapa de Pessoal -----Nos termos das alíneas 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 maioria com cinco abstenções, o Orçamento e Grandes Opções do Plano
para 2018 e Mapa de Pessoal. ----------------------------------------------------------------------------------------------

7. Autorização prévia: Compromisso plurianual - Aquisição de Gasóleo -------------------------------------Presente a autorização de Compromisso Plurianual - Aquisição de Gasóleo. A Assembleia Municipal
em conformidade com o estabelecido na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de
fevereiro, alterada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, deliberou por unanimidade, autorizar a
assunção do Compromisso Plurianual. -----------------------------------------------------------------------------------

8. Autorização prévia: Compromisso Plurianuais - 2018 -----------------------------------------------------------Nos termos e para os efeitos estatuídos na alínea c) do n.º 1 e n.º 3 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Análise e aprovação do Projeto do Regulamento de Incentivo à Criação de Emprego do
Município de Proença-a-Nova ---------------------------------------------------------------------------------------------Presente na sessão a versão final do Projeto de Regulamento de Incentivo à Criação de Emprego do
Município de Proença-a-Nova, 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
Regulamento de Incentivo à Criação de Emprego do Município de Proença-a-Nova 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. -------------------------

O Presidente da Assembleia Municipal, João Paulo Marçal Lopes Catarino

