Assembleia Municipal

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 18/12/2020
Deliberações aprovadas em Minuta
No dia 18 de dezembro de 2020, reuniu no Auditório da Biblioteca Municipal, 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 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:------------------------------------------------------------------------------------------4. Proposta do Orçamento para 2021 ----------------------------------------------------------------------------------4.1. Orçamento e Grandes Opões do Plano ---------------------------------------------------------------------------Presente a proposta do Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2021. ----------------------------------A Assembleia Municipal deliberou, por maioria com 5 abstenções aprovar a proposta do Orçamento
e Grandes Opções do Plano para 2021, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------4.2. Mapa de Pessoal--------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a proposta do Mapa de Pessoal para vigorar no ano 2021. -------------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou por maioria com 5 abstenções aprovar o Mapa de Pessoal, nos
termos da alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------4.3. Proposta de Autorização Prévia no âmbito da lei dos compromissos -----------------------------------Presente proposta do órgão executivo de autorização prévia no âmbito da lei dos compromissos,
para que a Assembleia Municipal delibere: ----------------------------------------------------------------------------Para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 e n.º 3 do art.º 6.º da LCPA, emitir autorização prévia
genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais pela Câmara Municipal, nos casos
seguintes: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a)

Resultem de projetos, ações ou de outra natureza constantes das Grandes Opções do Plano; -----

b)

Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 € em cada um dos anos económicos
seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos. ---------------------------------------

A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização prévia proposta, só poderá fazerse quando, para além das condições previstas no número anterior, sejam respeitadas as regras e
procedimentos previstos na LCPA, e uma vez cumpridos os demais requisitos legais de execução de
despesas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal poderá delegar no Presidente da Câmara Municipal a assunção de
compromissos plurianuais, relativa a despesas de funcionamento de caráter continuado e repetitivo
desde que previamente dotada a rubrica da despesa prevista no Orçamento, nos termos do n.º 1, até
ao montante permitido por lei, no âmbito do regime de contratação pública. -------------------------------Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal deverá ser presente uma informação da
qual constem os compromissos plurianuais assumidos, ao abrigo da autorização prévia genérica que
ora se propõe. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presente proposta foi aprovada por maioria com 5 abstenções. ----------------------------------------------5. Proposta de fixação da participação variável de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas
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Presente proposta da Câmara Municipal, nos termos do artigo 26.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de
setembro, propondo que a participação variável de IRS para o Município seja de 2,5%. ------------------A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta da Câmara Municipal,
fixando no Município de Proença-a-Nova a participação variável de IRS em 2,5% de acordo com as
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. ------------------------------------------------------------------------6. Proposta de fixação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) --------------------------------Presente a proposta da Câmara Municipal de fixação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis
(IMI): -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A fixação de uma taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) de 0,3% para os prédios urbanos,
conforme alínea c), do n.º 1 e nos termos do n.º 5 do art.º 112.º do Código do Imposto Municipal
sobre Imóveis (CIMI), (…) ---------------------------------------------------------------------------------------------------A redução fixa de IMI conforme referido no artigo 112.ºA do CIMI, atendendo ao número de
dependentes de cada agregado, ou seja, € 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 três ou mais dependentes a cargo; ----------------------------------------------------Nos termos e para efeitos do artº112.º do CIMI: ---------------------------------------------------------------------a) A redução de 20% da taxa de IMI aplicável para prédios arrendados para habitação localizados na
Área de Reabilitação Urbana, com o reconhecimento da redução de forma automática, após
verificação dos respetivos requisitos pelos Serviços competentes para o efeito; -----------------------b) 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 55º 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; ---------------------------------------------------------------------------------------c)

A majoração até ao dobro da 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d) 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 44.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais; -----------------------------------------------------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/degradados, nos termos do Decreto-Lei nº 159/2006
de 08 de agosto, e /ou para os prédios em ruínas ao abrigo do n.º 3, do artigo 112.º do Código do
Imposto Municipal Sobre Imóveis; ---------------------------------------------------------------------------------------A redução, ao abrigo do disposto nos nºs. 1 e 2 do art.º 44.º-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: ---------------------------------------------------------------------------
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a) 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; ------------------------------------------------------b) 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; ----------------------------------------------------c) 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. ---------------------Nos termos e para os efeitos do n.º 19 do artigo 71.º conjugado com o art.º 45 ambos do Estatuto
dos Benefícios Fiscais (EBF): ------------------------------------------------------------------------------------------------Aos imóveis que preencham os requisitos a que se refere o n.º 1 do art.º 45, propõe-se que sejam
aplicadas as seguintes isenções: ------------------------------------------------------------------------------------------a) Isenção do imposto municipal sobre imóveis por um período de três anos a contar do ano,
inclusive, da conclusão das obras de reabilitação, podendo ser renovado, a requerimento do
proprietário, por mais cinco anos no caso de imóveis afetos a arrendamento para habitação
permanente ou a habitação própria e permanente; ------------------------------------------------------b) Isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis nas aquisições de
imóveis destinados a intervenções de reabilitação, desde que o adquirente inicie as respetivas
obras no prazo máximo de três anos a contar da data de aquisição; --------------------------------------c) Isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis na primeira
transmissão, subsequente à intervenção de reabilitação, a afetar a arrendamento para habitação
permanente ou, quando localizado em área de reabilitação urbana, também a habitação própria
e permanente; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Redução a metade das taxas devidas pela avaliação do estado de conservação a que se refere a
alínea b) do n.º 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar a presente proposta. ------------------------7. Transferência de competências para a CIMBB -------------------------------------------------------------------Presente a proposta da Câmara Municipal com a indicação do envio, por parte da CIMBB, da
Proposta n.º 037/2020/PD, bem como da ata n.º 07/2019 da reunião extraordinária do dia 30 de
maio do conselho intermunicipal, mediante a qual para o Ano 2021 não pretende exercer as
competências previstas no Decreto-Lei n.º 23/2019-domínio da saúde; Decreto-Lei n.º 21/2019domínio da educação e Decreto-Lei n.º 55/2020-domínio da ação social. -------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade dar o seu acordo à proposta da CIMBB nos
exatos termos em que foi apresentada. --------------------------------------------------------------------------------8. Contrato de Locação Financeira-Leasing “Para a aquisição de uma viatura e suporte estrutura
para recolha de resíduos sólidos urbanos” ----------------------------------------------------------------------------Presente proposta relativa ao contrato de locação financeira (leasing) para aquisição de viatura e
superestrutura para recolha de resíduos sólidos urbanos com sistema de lavagem, foi aprovado por
unanimidade, o financiamento relativo ao valor contratual de cento e oitenta e seis mil, trezentos e
seis euros e trinta cêntimos, acrescido do Iva á taxa legal em vigor. --------------------------------------------9. Projeto de Regulamento do Programa Municipal de Apoio à Recuperação da Atividade
Económica no âmbito da pandemia COVID19 ------------------------------------------------------------------------Presente sob proposta da Câmara Municipal o Projeto do Regulamento Municipal de Apoio à
Recuperação da Atividade Económica no âmbito da pandemia Covid 19. --------------------------------------
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Atenta a informação da comissão da direção do procedimento foi dispensada a audiência dos
interessados, nos termos das alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 100.º do CPA atendendo ao momento
excecional que se vive, causado pelo agravamento da pandemia COVID-19, em particular no
concelho de Proença-a-Nova, uma vez que a realização deste ato pode comprometer a utilidade e os
efeitos que se pretendem alcançar com a execução deste normativo regulamentar que é o de
promover a sustentabilidade da economia local. ---------------------------------------------------------------------Colocado a votação foi aprovado por unanimidade, 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. ----------------------------------------------------------------------10. Autorização prévia de compromisso plurianual: ---------------------------------------------------------------10.1. Parque Empresarial de Proença-a-Nova ------------------------------------------------------------------------Presente na sessão autorização do compromisso plurianual da Execução da 2.ª Fase das
Infraestruturas do Parque Empresarial de Proença-a-Nova, a mesma foi aprovada por unanimidade,
dando cumprimento ao estabelecido na Lei n.º 82/2012, de 21 de fevereiro. --------------------------------10.2. Aquisição de Gasóleo ------------------------------------------------------------------------------------------------Presente na sessão autorização do compromisso plurianual da Aquisição de Gasóleo, a mesma foi
aprovada por unanimidade, dando cumprimento ao estabelecido na Lei n.º 82/2012, de 21 de
fevereiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Assembleia Municipal, João Paulo Marçal Lopes Catarino
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