ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 30-11-2017
No dia 30 de novembro de dois mil e dezassete, reuniu, no edifício Paços do Concelho, a Assembleia
Municipal de Proença-a-Nova, em sessão ordinária, convocada nos termos do artigo 27.º do Anexo I
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------------------------------------------------------Termo de Abertura -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelas dezassete horas, o Sr. Presidente da Assembleia começou por cumprimentar todos, expressou
votos de bom trabalho, em consonância com o que no passado próximo havia ocorrido, tendo como
objetivo o interesse dos munícipes, e deu por iniciados os trabalhos da sessão. ----------------------------Efetuada a chamada, verificou-se que se encontravam presentes todos membros da Assembleia
Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi dado conhecimento da correspondência recebida desde a última sessão. -------------------------------I - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------------------------------------------No período de antes da ordem do dia, usou da palavra o deputado Vítor Bairrada corroborando os
votos de trabalho profícuo da Assembleia e realçou o excelente trabalho do Município quando da
ocorrência dos incêndios e nos auxílios subsequentes aos lesados, alertando todos para a necessária
sensibilização para a questão das alterações climáticas. -----------------------------------------------------------O deputado Francisco Grácio saudou a Assembleia reiterando os votos já expressos de bom trabalho,
e garantiu a defesa prioritária dos interesses dos munícipes, num espírito de boa colaboração nos
trabalhos, como vem sendo apanágio da parte da sua bancada.--------------------------------------------------II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------Introduzindo o período da ordem do dia, o Sr. Presidente da Assembleia explicitou as razões da
proposta da introdução na ordem de trabalhos de um novo ponto, que por esquecimento não
constava da mesma, Aprovação do Regimento da Assembleia. --------------------------------------------------Dando cumprimento ao n.º 2 do artigo 50.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi
deliberado por unanimidade incluir este assunto na ordem de trabalhos, passando a constar do
ponto 10. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade municipal ----------Partindo dos esclarecimentos prévios do senhor Presidente da Câmara, que igualmente saudou
todos, e que incidiram sobretudo nas obras em procedimento concursal, bem como outras a
decorrer por administração direta. Referiu ainda alguns projetos em desenvolvimento e realçou
algumas das atividades e apoios de ordem social e cultural: concurso literário, encontro de
janeireiros, sinalização da grande rota, preservação do património natural, receção aos professores e
debate sobre o insucesso escolar. Apelou aos deputados que se sensibilizassem e contribuíssem para
a divulgação das iniciativas relacionadas com o registo de prédios rústicos, a georreferenciação para
facilitação da gestão de combustível em que o município estava empenhado, nomeadamente através
das ações de sensibilização públicas programadas, inclusive com a participação de conhecedores
destas matérias, como o caso do professor Xavier Viegas. A este propósito, o senhor Presidente da
Assembleia referiu a aprovação de um programa específico da Unidade de Missão para a Valorização

do Interior e da Secretaria do Estado da Justiça, abrangendo dezanove concelhos do Pinhal Interior
Norte e Sul, incluindo o nosso. --------------------------------------------------------------------------------------------O deputado Vítor Bairrada sugeriu que seria importante as populações terem mais informação sobre
a questão da identificação dos perímetros de prevenção e gestão de combustível, ao que o senhor
Presidente da Câmara esclareceu tudo estar a ser tratado relativamente aos perímetros através de
cartas cartografadas, congratulando-se com o alargamento do tal programa por um ano,
congratulando-se também com este facto o deputado Francisco Grácio. O senhor Presidente João
Lobo ainda referiu que é a primeira vez que há medidas concretas direcionadas para um território
como o nosso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Eleição ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao ponto dois 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 delgado 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: Vítor 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, tendo esclarecido previamente o Senhor
Presidente da Câmara que neste caso se tinha agido por diferenciação, reduzindo e incentivando
nuns casos e majorando nos casos de manifesto incumprimento, achando o deputado Vítor Bairrada
que essa majoração deveria ser aplicada a outros espaços urbanos, mesmo fora da ARU. ---------------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 e esclarecidas as dúvidas de interpretação da
deputada Paula Agostinho e as questões relacionadas com a Valnor do deputado Carlos Gonçalves, a
Assembleia Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------6. Discussão e aprovação do Orçamento de 2018, Grandes Opções do Plano e Mapa de Pessoal -----O Senhor Presidente da Câmara começou por esclarecer que o aumento dos gastos com pessoal se
ficaram sobretudo a dever ao descongelamento das carreiras que desde 2008 estavam congeladas e
outros aumentos da despesa se prendiam por exemplo com o plano de apoio ao combate ao
insucesso escolar. O deputado André Março comentou, após apreciação do orçamento, que as
transferências publicas representavam setenta por cento do total das receitas do município e que
havia condições para uma boa gestão de recursos com este orçamento e que os gastos com pessoal,
representando trinta por cento, estavam em sintonia com a média dos outros municípios, concluindo
que havia todas as condições para o município de Proença-a-Nova nos deixar satisfeitos por
apresentar um orçamento razoável e equilibrado. -------------------------------------------------------------------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, tendo o deputado Francisco Grácio justificado a abstenção da sua
bancada, sem por em causa a bondade deste orçamento. ---------------------------------------------------------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 --------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que o objetivo deste regulamento era o apoio à criação
líquida de postos de trabalho como fator de crescimento das próprias empresas e rejuvenescimento
e inovação. A deputada Paula Agostinho perguntou se o projeto era novo, tendo-lhe sido respondido
que o regulamento é que era novo. ---------------------------------------------------------------------------------------

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 Proençaa-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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Aprovação do Regimento da Assembleia -------------------------------------------------------------------------Colocado a votação e por não haver propostas de alteração ao atual Regimento o mesmo foi
aprovado por unanimidade nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 26.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------III. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO --------------------------------------------------------------------------Maria do Carmo Esteves saudou a Assembleia e desejou que os trabalhos se traduzam em progresso
para o concelho. Depois, lamentou que as designações toponímicas ainda não tenham chegado a
alguns locais, ao que o Senhor Presidente respondeu que a seu tempo chegará pois não é tarefa
simples, até pelo investimento que implica. Terminou a sua intervenção congratulando-se pelo facto
de as sessões de esclarecimento sobre gestão de combustíveis já tenha contemplado as Giesteiras. -O senhor Francisco Vaz Marques fez votos de profícuo trabalho para a Assembleia, dentro dos
parâmetros que se têm verificado no passado e lamentou o desastre dos incêndios, mas criticou o
abandono a que têm sido votadas as ZIF’s, sem financiamentos e mostrou-se cético com os cadastros
florestais, por considerar impossíveis de concretizar, sobretudo atendendo ao envelhecimento e
desertificação do território rural. -----------------------------------------------------------------------------------------Por nada mais haver a tratar, deu-se por encerrada a sessão, após a aprovação, por unanimidade, do
texto das deliberações em minuta que esteve na base da elaboração desta ata que vai ser aprovada e
assinada pelos elementos da Mesa da Assembleia. -------------------------------------------------------------------

