ASSEMBLEIA MUNICIPAL
amunicipal@cm-proencanova.pt

CONVOCATÓRIA
Arnaldo José Ribeiro da Cruz, Presidente da Assembleia Municipal de Proença-a-Nova, em
cumprimento do disposto nos artigos 49.º e na alínea b) do n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, em conjugação
com o art.º 34.º do Regimento desta Assembleia, convoco este órgão para uma sessão ordinária a
realizar nos Paços do Concelho, no próximo dia 17 de Setembro, pelas 17:00 horas, com a seguinte
ordem de trabalhos:
I - Período de “Antes da Ordem do Dia”.
II - Período da “Ordem do Dia”.
1. Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a actividade Municipal, nos
termos da alínea e) do n.º1 do artigo 53.º da Lei n.º169/99, de 18 de Setembro na sua actual
redacção.
2. Apreciação e aprovação do Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Proença-a-Nova,
respectivo Relatório Ambiental e Declaração Ambiental.
3. Apreciação e aprovação de alteração ao Plano Director Municipal de Proença-a-Nova no
âmbito da Agro-pecuária, respectivo Relatório ambiental e Declaração Ambiental.
4. Apreciação e aprovação do Projecto de Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação;
5. Apreciação e aprovação do Projecto de Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de
Estudo;
6. Acordo de Geminação entre o Município de Proença-a-Nova e o Município de Bocoio
(Angola);
7. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de Taxa do Imposto sobre Imóveis
(IMI) a cobrar no ano 2011 – Fixação de taxas;
8. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de fixação de participação variável
do IRS para 2011.
III – Período para “Intervenção do Público".
Paços do Concelho, em 07 de Setembro de 2010
O Presidente da Assembleia Municipal,
(Arnaldo José Ribeiro da Cruz)

ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17-09-2010
No dia dezassete de Setembro de dois mil e dez, na sala de sessões do edifício dos Paços do Concelho
da vila de Proença-a-Nova, reuniu em sessão ordinária a Assembleia Municipal do concelho sob a
presidência do Sr. General Arnaldo Cruz. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Termo de Abertura ----------------------------------------------------Pelas dezassete horas o Sr. Presidente da Assembleia deu por iniciados os trabalhos. ---------------------Efectuada a chamada verificou-se a ausência dos deputados: Joaquim Fernandes Calado Mendes,
Jorge Manuel Nogueira Tomé, Margarida Lopes Cristóvão e Amélia do Carmo Farinha Ribeiro. As
justificações destas faltas foram aceites pelo Presidente da Mesa. Foi dado conhecimento da
correspondência recebida desde a última sessão. -------------------------------------------------------------------Feita a leitura da acta da sessão anterior a mesma foi aprovada por unanimidade. ------------------------

I. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

A bancada do partido Socialista propôs á Assembleia a votação de uma moção de apreço pela visita,
ao nosso concelho, do Sr. Primeiro-ministro, Eng. José Sócrates. ------------------------------------------------A moção foi aceite pela mesa e posta a votação foi aprovada por unanimidade. ---------------------------O texto da moção fica, em arquivo, apenso à presente acta. ------------------------------------------------------

II . PERÍODO DA ORDEM DO DIA

O Presidente da Câmara propôs a retirada do ponto seis da ordem de trabalhos por este tema estar
em fase de melhor apreciação pelas Entidades intervenientes. --------------------------------------------------Esta solicitação foi aceite pela mesa. Por unanimidade, procedeu-se à alteração da ordem de
trabalhos com a supressão deste ponto. -------------------------------------------------------------------------------1 - Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara acerca da actividade Municipal, nos
termos da alínea e) do Nº1 do Artigo 53 da lei nº169/99, de 18 de Setembro na redacção que lhe
foi dada pela lei nº 5-a/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------Esta informação escrita do Sr. Presidente fica, em arquivo, apensa à presente acta. Em virtude da
informação ter sido anteriormente distribuída, o Presidente da Câmara destacou apenas os pontos
que considerava mais relevantes, e colocou-se à disposição dos deputados para eventuais
esclarecimentos sobre o documento. -----------------------------------------------------------------------------------Não havendo qualquer pedido de esclarecimento por parte dos deputados o Sr. Presidente
acrescentou que o nosso concelho recebeu dez alunos Angolanos da Província de Benguela, no
âmbito de um acordo de geminação. -------------------------------------------------------------------------------------

Numa curta intervenção o deputado André Março fez referência à conclusão do Centro de Dia do
Alvito da Beira e chamou a atenção para a necessidade de rigor e contenção na gestão das contas
públicas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 - Apreciação e Aprovação do Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Proença-a-Nova,
Respectivo Relatório Ambiental e Declaração Ambiental. --------------------------------------------------------O Presidente fez referência à importância deste ponto como um marco relevante para o futuro
empresarial do concelho. Enalteceu o empenho e dedicação dos técnicos da Câmara na elaboração
destes documentos. Por fim acrescentou que com este parque industrial criámos mais-valias e
condições competitivas que não existem na região. -----------------------------------------------------------------Posto a votação este ponto foi Aprovado por Unanimidade. -----------------------------------------------------3 - Apreciação e Aprovação de Alteração ao Plano Director Municipal de Proença-a-Nova no âmbito
da Agro-pecuária, respectivo Relatório Ambiental e Declaração Ambiental. --------------------------------O Presidente esclareceu que esta alteração se deve à necessidade de criar condição para acolher
projectos com maior volumetria nomeadamente o projecto da “DEROVO”. ----------------------------------O deputado Victor Bairrada enalteceu a rapidez na execução deste processo, em virtude de os
atrasos prejudicarem a competitividade das empresas. ------------------------------------------------------------Posto a votação este ponto foi Aprovado por Unanimidade. -----------------------------------------------------4 - Apreciação e Aprovação do Projecto de Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação. ---O Presidente informou que esta alteração deriva da necessidade de adequação do nosso
regulamento à lei Geral, que veio facilitar e simplificar a obtenção de licenciamento das pequenas
edificações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da mesa esclareceu que as sugestões apresentadas pelos munícipes, para incorporar
neste regulamento, foram apreciadas em sede própria e não mereceram acolhimento por parte do
Executivo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Posto a votação este ponto foi Aprovado por Unanimidade. -----------------------------------------------------5 - Apreciação e Aprovação do Projecto Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo.
O Presidente explicou que este documento introduz alterações nos critérios seguidos anteriormente
de forma a tornar mais justa e abrangente a atribuição das bolsas. ---------------------------------------------A deputada Conceição Cardoso congratulou-se com as alterações a este documento por em seu
entender os novos critérios serem mais justos. O deputado Carlos Manuel Gonçalves sugeriu que
esta bolsa fosse alargada a outros níveis de ensino universitário. -----------------------------------------------O Presidente da câmara respondeu a esta intervenção contrapondo que a licenciatura è já um
instrumento básico de trabalho futuro, não cabendo á Câmara continuar a apoiar outros graus
académicos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ainda relativamente a este assunto o deputado André Março sugeriu que era preferível apoiar as
iniciativas empreendedoras dos jovens do concelho e a titulo excepcional apoiar quem termine a

licenciatura com notas finais muito altas, em virtude de, para outros casos, existirem já créditos
bancários. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado Victor Bairrada, em relação ao documento em apreço, referiu que tem que haver
prioridades e as alterações introduzidas premeiam o mérito e tornam o documento mais justo. -------O Presidente da mesa encerrou este tema acrescentado que devemos congratular-nos com estas
iniciativas que promovem a igualdade e a valorização dos jovens do concelho. -----------------------------Posto a votação o documento foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------6 - Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de Taxa do Imposto sobre Imóveis (IMI)
a cobrar no ano 2011-Fixação de taxas. --------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara referiu que foi deliberado manter os valores anteriores por parecerem os
mais justos já que se situam num nível intermédio. -----------------------------------------------------------------O deputado André Março referiu que em virtude de as taxas já estarem num valor intermédio, não
faz sentido baixar as percentagens pois estão de acordo com a capacidade de pagamento dos
munícipes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Posta a votação esta proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------7 - Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de fixação de participação variável do
IRS para 2011. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara informou que mantivemos o valor de cinco por cento. Se futuramente
constatarmos que ajudamos poderemos baixar. Acrescentou que alguns municípios que baixaram a
taxa já repuseram este valor por concluírem da pouca eficácia desta medida. ------------------------------O deputado André Março considerou que, em sua opinião, a taxa de IRS não condiciona a fixação de
população. As pessoas valorizam mais as condições de vida que lhes são proporcionadas no concelho
e vale mais garantir qualidade de serviços que baixar o IRS. ------------------------------------------------------Posta a votação a proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------III. INTERVENÇÕES DO PÚBLICO

O munícipe Francisco Vaz Marques teceu considerações sobre as condições das infra-estruturas
rodoviárias e qualidade da mobilidade na parte Norte do concelho. Referiu-se ainda à forma como
foram apreciados, pela Assembleia, os pontos seis e sete da agenda de trabalhos. --------------------------

DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA
(nos termos do nº 3 do art. 92º do Decreto-Lei nº 169/99, de 18/09)

2 - Apreciação e aprovação do Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Proença-a-Nova,
respectivo Relatório Ambiental e Declaração Ambiental. --------------------------------------------------------Foi presente à Assembleia Municipal o Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Proença-aNova, respectivo Relatório Ambiental e Declaração Ambiental, aprovada em reunião pública do
executivo de 17/08/2010.---------------------------------------------------------------------------------------------------A elaboração do Plano de Pormenor obedeceu ao estabelecido no Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de
Setembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 46/09, de 20 de Fevereiro, tendo sido cumpridas
todas as formalidades legais, designadamente quanto à discussão pública que decorreu nos termos
legalmente previstos, não tendo sido apresentadas quaisquer reclamações, observações, sugestões
ou pedidos de esclarecimento, conforme consta do relatório de discussão pública, cujo teor se
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PLANO DE PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DE PROENÇA-A-NOVA E RESPECTIVO RELATÓRIO AMBIENTAL
RELATÓRIO DO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA (artigo 77º - Participação – do Decreto-Lei nº 380/99, de 22
de Setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 46/09, de 20 de Fevereiro – RJIGT) ------------1 - ENQUADRAMENTO LEGAL----------------------------------------------------------------------------------------------Nos termos do disposto no nº3 do artigo 77º do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial
em vigor (instituído pelo Decreto Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, alterado e republicado pelo
Decreto Lei nº 46/09, de 20 de Fevereiro – RJIGT), concluído o período de acompanhamento e,
quando for o caso, decorrido o período adicional de concertação, a Câmara Municipal procede à
abertura de um período de discussão pública, através de aviso a publicar no Diário da República e a
divulgar através da comunicação social e da respectiva página da Internet.----------------------------------Ainda de acordo com o nº5 do artigo 77º do já referido RJIGT, e após decurso do período de discussão
pública, a Câmara Municipal pondera as reclamações, observações, sugestões e pedidos de
esclarecimentos apresentados pelos particulares, ficando ainda obrigada a resposta fundamentada
(de acordo com o nº6 do mesmo artigo) perante aqueles que invoquem, designadamente :--------------a) a desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes;------------------------------b) a incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de
elaboração;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) a desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis;-----------------------------------d) a eventual lesão de direitos subjectivos.-----------------------------------------------------------------------------Para além das respostas escritas, a Câmara Municipal pode, sempre que o considere necessário ou
conveniente, promover o esclarecimento directo dos interessados e, caso as reclamações,
observações, sugestões ou pedidos de esclarecimento sejam subscritos por mais de 20 cidadãos, a
Câmara Municipal deve promover a publicação das respostas em dois jornais diários e um regional.

Findo o período de discussão pública a Câmara Municipal pondera e divulga os resultados através da
comunicação social e da respectiva página da Internet, e elabora a versão final da proposta para
aprovação (caso em consequência da discussão pública esta seja objecto de alguma alteração).-------De acordo com o disposto no nº 1 do artigo 79º do RJIGT, é da competência da Assembleia Municipal
proceder, em sessão pública e mediante proposta apresentada pela Câmara Municipal, à aprovação
dos instrumentos de gestão territorial (e suas alterações). --------------------------------------------------------2 - PROCEDIMENTOS ADOPTADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL -------------------------------------------------Nos termos do nº3 do artigo 77º, da alínea a) do nº4 do artigo 148º e do nº2 do artigo 149º do RJIGT
em vigor, e em cumprimento da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária de 18
de Maio de 2010, decorreu, com início em 4 de Junho de 2010 e términos em 6 de Julho de 2010, o
período de discussão pública relativo ao Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Proença-aNova, e, respectivo Relatório Ambiental, o qual foi objecto de necessária divulgação no Diário da
República (Diário da República, 2.ª série – nº101, de 25 de Maio de 2010), nos meios de comunicação
legalmente obrigatórios, e ainda na página da internet do Município de Proença-a-Nova.-------------Neste contexto foi preparado o respectivo processo contendo: ---------------------------------------------------a) A totalidade da proposta do plano, e, o respectivo Relatório Ambiental;-----------------------------------b) Certidão da deliberação da Câmara Municipal;-------------------------------------------------------------------c) Publicação da deliberação no Diário da República;---------------------------------------------------------------d) Acta da conferência de serviços;---------------------------------------------------------------------------------------e) Acta da reunião de concertação;--------------------------------------------------------------------------------------f) Folha de discussão pública.---------------------------------------------------------------------------------------------3 - CONCLUSÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------No caso concreto, e embora durante o período em que decorreu a discussão pública relativa ao Plano
de Pormenor do Parque Empresarial de Proença-a-Nova, e, respectivo Relatório Ambiental, os
mesmos tenham sido objecto de consulta informal por um número indeterminado de pessoas, veio a
constatar-se que não deu entrada na Câmara Municipal qualquer sugestão, observação ou
reclamação referente à mesma, pelo que, nestas condições, é legítimo concluir que o plano em causa,
e respectivo relatório ambiental, não foram objecto de nenhuma oposição, ou reparo, por parte de
quaisquer eventuais interessados. ---------------------------------------------------------------------------------Nestes termos considera-se que nada obsta a que a Câmara Municipal, caso assim o entenda, e, uma
vez que se considera estarem devidamente cumpridos todos os procedimentos legalmente
obrigatórios no âmbito da elaboração do plano, e seu relatório ambiental, os mesmos sejam
remetidos para efeitos do nº1 do artigo 79º do RJIGT (segundo o qual os planos municipais de
ordenamento do território são aprovados pela Assembleia Municipal, mediante proposta
apresentada pela Câmara Municipal) à Assembleia Municipal de Proença-a-Nova para efeitos de
decisão final quanto à sua aprovação.----------------------------------------------------------------------------------O Plano de Pormenor incide sobre áreas classificadas no Plano Director Municipal como espaço
industrial (sem referência no regulamento pois corresponde apenas ao espaço afecto à antiga

SOTIMA), espaços florestais de produção, espaços agrícolas de produção e espaços agro-florestais.
Assim, na área de intervenção constante da Planta de Implantação do processo do Plano de
Pormenor (peça desenhada n.º 1) prevalecem as regras deste Plano, em substituição das do Plano
Director Municipal em vigor.-----------------------------------------------------------------------------------------------Analisados os referidos documentos a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Proença-a-Nova, respectivo Relatório Ambiental e
Declaração Ambiental. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Mais deliberou, para efeitos de eficácia, nos termos da alínea d) do nº4 do artigo 148º, do DL
nº380/99, de 22 de Setembro, na redacção dada pelo DL nº46/09, de 20 de Fevereiro, mandar
proceder à publicação da presente deliberação na parte respeitante à aprovação do referido plano,
seu relatório ambiental e declaração ambiental, bem como o respectivo Regulamento, Planta de
Implantação e Planta de Condicionantes. ------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou ainda, por unanimidade, que a presente deliberação seja aprovada
em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção
que lhe foi dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------

3- Apreciação e aprovação de alteração ao Plano Director Municipal de Proença-a-Nova no âmbito
da Agro-pecuária, respectivo Relatório ambiental e Declaração Ambiental. --------------------------------Foi presente à Assembleia Municipal a alteração ao Plano Director Municipal de Proença-a-Nova no
âmbito da agro-pecuária, respectivo Relatório Ambiental e Declaração Ambiental, aprovada em
reunião pública do executivo de 17/08/2010.-------------------------------------------------------------------------A alteração ao plano obedeceu ao Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, na redacção dada pelo
Decreto-Lei nº 46/09, de 20 de Fevereiro, tendo sido cumpridas todas as formalidades legais,
designadamente quanto à discussão pública que decorreu nos termos legalmente previstos, não
tendo sido apresentadas quaisquer reclamações, observações, sugestões ou pedidos de
esclarecimento, conforme consta do relatório de discussão pública, cujo teor se transcreve: -----------ALTERAÇÃO AO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA NO ÂMBITO DA AGRO-PECUÁRIA E RESPECTIVO
RELATÓRIO AMBIENTAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA (artigo 77º - Participação – do Decreto Lei nº380/99, de 22
de Setembro, alterado e republicado pelo Decreto Lei nº46/09, de 20 de Fevereiro – RJIGT). -------------1- ENQUADRAMENTO LEGAL---------------------------------------------------------------------------------------Nos termos do disposto no nº3 do artigo 77º do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial
em vigor (instituído pelo Decreto Lei nº380/99, de 22 de Setembro, alterado e republicado pelo
Decreto Lei nº46/09, de 20 de Fevereiro – RJIGT), concluído o período de acompanhamento e, quando
for o caso, decorrido o período adicional de concertação, a Câmara Municipal procede à abertura de
um período de discussão pública, através de aviso a publicar no Diário da República e a divulgar
através da comunicação social e da respectiva página da Internet.-----------------------------------------------

Ainda de acordo com o nº5 do artigo 77º do já referido RJIGT, e após decurso do período de discussão
pública, a Câmara Municipal pondera as reclamações, observações, sugestões e pedidos de
esclarecimentos apresentados pelos particulares, ficando ainda obrigada a resposta fundamentada
(de acordo com o nº6 do mesmo artigo) perante aqueles que invoquem, designadamente:--------------a) a desconformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes;------------------------------b) a incompatibilidade com planos, programas e projectos que devessem ser ponderados em fase de
elaboração;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) a desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis;-----------------------------------d) a eventual lesão de direitos subjectivos.-----------------------------------------------------------------------------Para além das respostas escritas, a Câmara Municipal pode, sempre que o considere necessário ou
conveniente, promover o esclarecimento directo dos interessados e, caso as reclamações,
observações, sugestões ou pedidos de esclarecimento sejam subscritos por mais de 20 cidadãos, a
Câmara Municipal deve promover a publicação das respostas em dois jornais diários e um regional.--Findo o período de discussão pública a Câmara Municipal pondera e divulga os resultados através da
comunicação social e da respectiva página da Internet, e elabora a versão final da proposta para
aprovação (caso em consequência da discussão pública esta seja objecto de alguma alteração).-------De acordo com o disposto no nº 1 do artigo 79º do RJIGT, é da competência da Assembleia Municipal
proceder, em sessão pública e mediante proposta apresentada pela Câmara Municipal, à aprovação
dos instrumentos de gestão territorial (e suas alterações). --------------------------------------------------2- PROCEDIMENTOS ADOPTADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL---------------------------------------------------Nos termos do nº3 do artigo 77º, da alínea a) do nº4 do artigo 148º e do nº2 do artigo 149º do RJIGT
em vigor, e em cumprimento da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária de 1
de Junho de 2010, decorreu, com início em 21 de Junho de 2010 e términos em 30 de Julho de 2010, o
período de discussão pública relativo à alteração ao Plano Director Municipal de Proença-a-Nova no
âmbito da agro-pecuária, e, respectivo Relatório Ambiental, o qual foi objecto de necessária
divulgação no Diário da República (Diário da República, 2.ª série – nº112, de 11 de Junho de 2010),
nos meios de comunicação legalmente obrigatórios, e ainda na página da internet do Município de
Proença-a-Nova. Esta mencionada publicação no DR foi objecto da Declaração de Rectificação
nº1188/2010 (publicada no Diário da República, 2.ª série – nº117, de 18 de Junho de 2010). ------------Neste contexto foi preparado o respectivo processo contendo: ---------------------------------------------------a) A totalidade da proposta de alteração ao plano, e, o respectivo Relatório Ambiental;------------------b) Certidão da deliberação da Câmara Municipal;-------------------------------------------------------------------c) Publicação da deliberação no Diário da República;---------------------------------------------------------------d) Acta da conferência de serviços;---------------------------------------------------------------------------------------e) Folha de discussão pública.----------------------------------------------------------------------------------------------

3- CONCLUSÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------No caso concreto, e embora durante o período em que decorreu a discussão pública relativa à
alteração ao Plano Director Municipal de Proença-a-Nova no âmbito da agro-pecuária, e, respectivo
Relatório Ambiental, os mesmos tenham sido objecto de consulta informal por um número
indeterminado de pessoas, veio a constatar-se que não deu entrada na Câmara Municipal qualquer
sugestão, observação ou reclamação referente à mesma, pelo que, nestas condições, é legítimo
concluir que a alteração ao plano em causa, e respectivo relatório ambiental, não foram objecto de
nenhuma oposição, ou reparo, por parte de quaisquer eventuais interessados . -----------------------------Nestes termos considera-se que nada obsta a que a Câmara Municipal, caso assim o entenda, e, uma
vez que se considera estarem devidamente cumpridos todos os procedimentos legalmente
obrigatórios no âmbito da alteração ao plano, e elaboração do seu relatório ambiental, os mesmos
sejam remetidos para efeitos do nº1 do artigo 79º do RJIGT (segundo o qual os planos municipais de
ordenamento do território são aprovados pela Assembleia Municipal, mediante proposta
apresentada pela Câmara Municipal) à Assembleia Municipal de Proença-a-Nova para efeitos de
decisão final quanto à sua aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------A alteração ao Plano Director Municipal de Proença-a-Nova no âmbito da agro-pecuária incide
apenas sobre o artigo 18º do regulamento, que passa a ter nova redacção com os pontos 2 e 3.--------Analisados os referidos documentos a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
alteração ao Plano Director Municipal de Proença-a-Nova no âmbito da agro-pecuária, respectivo
Relatório Ambiental e Declaração Ambiental. -------------------------------------------------------------------------Mais deliberou, para efeitos de eficácia, nos termos da alínea d) do nº4 do artigo 148º, do DL nº
380/99, de 22 de Setembro, na redacção dada pelo DL nº 46/09, de 20 de Fevereiro, mandar
proceder à publicação da presente deliberação na parte respeitante à aprovação da referida
alteração ao Plano Director Municipal de Proença-a-Nova no âmbito da agro-pecuária, seu relatório
ambiental e declaração ambiental, bem como a alteração ao artº18º do regulamento.--------------------A Assembleia Municipal deliberou ainda, por unanimidade, que a presente deliberação seja aprovada
em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção
que lhe foi dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.------------------------------------------------------------4- Apreciação e aprovação do Projecto de Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação. --------

Foi presente à Assembleia Municipal o Projecto de Regulamento Municipal de Urbanização e
Edificação, aprovado em reunião de Câmara de 13 de Setembro de 2010.------------------------------------O regime que agora se pretende fazer vigorar no Município de Proença-a-Nova tem como objectivo a
criação de regras nas matérias sobre urbanização e edificação nos termos do art.º 3.º do referido
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE). Pretende-se assim estabelecer e regular as
matérias que o RJUE remete para o Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE),
designadamente a concretização e a ampliação do conceito de obras de escassa relevância
urbanística, a concretização do conceito de impacte relevante das operações urbanísticas, a
regulamentação das condições e prazos de execução das obras de urbanização e edificação,
particularmente das que ficam sujeitas ao regime de comunicação prévia. É, ainda, necessário

adequar procedimentos e estabelecer um conjunto de medidas que visam a simplificação da
actuação administrativa, com o recurso às novas tecnologias de informação, implicando a curto
prazo a desmaterialização dos procedimentos. Pretende-se também regular determinadas matérias,
previstas em legislação específica, cujas competências foram cometidas às autarquias locais, no
âmbito da transferência de competências para a Administração Local. ----------------------------------------Na prossecução do regime legal acima referido, foi desenvolvido o presente trabalho de adequação e
compatibilização do regulamento existente com o resultante do regime geral. -----------------------------Depois de esclarecidas todas as dúvidas apresentadas, posto a votação foi o Regulamento Municipal
de Urbanização e Edificação aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------------

5- Apreciação e aprovação do Projecto de Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo.----

Foi presente à Assembleia Municipal o Projecto de Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas
de Estudo, aprovado em reunião de Câmara de 13 de Setembro de 2010. ------------------------------------O Regulamento para Atribuição de Bolsas de Estudo, aprovado em 24 de Fevereiro de 2006, pela
Assembleia Municipal de Proença-a-Nova, tendo vindo a revelar alguns desajustamentos que a actual
proposta de alteração visa esbater. --------------------------------------------------------------------------------------Ao introduzir alterações, pretende-se colmatar lacunas do ponto de vista técnico da apreciação dos
processos de candidatura e de organização do concurso, clarificando objectivos, conceitos, critérios e
estabelecendo as regras de candidatura à atribuição de Bolsas de Estudo. -----------------------------------Depois de esclarecidas todas as dúvidas apresentadas, posto a votação foi o Regulamento Municipal
de Atribuição de Bolsas de Estudo aprovado unanimidade.---------------------------------------------------------

7- Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de Taxa do Imposto sobre Imóveis (IMI)
a cobrar no ano 2011 - Fixação de Taxas (artigo 112.º, n.º5 do Decreto-Lei n.º 287/03 de 12
Novembro) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente a proposta da Câmara Municipal para fixação das taxas de IMI a aplicar em 2011, onde
se propõe a taxa de 0,6% para os prédios urbanos não avaliados e de 0,3% para os prédios urbanos
avaliados nos termos do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis. ----------------------------------------Considerando que o Imposto Municipal sobre Imóveis é um imposto local, que se destina a financiar
investimentos no município tais como saneamento básico, infra-estruturas viárias, iluminação e
outras que apresentam uma estreita ligação com a valorização e utilização dos prédios tributados. --Considerando que a tributação de valores patrimoniais, constitui uma das maiores fontes de receita
colocadas ao dispor dos municípios para cobrir financeiramente os crescentes investimentos. ---------A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a fixação das taxas do Imposto Municipal sobre
Imóveis (IMI) a vigorar em 2011, nos termos da proposta, ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 2
do art.º 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção actual, nos seguintes valores: 1)
Prédios urbanos [b) do n.º 1 do art.º 112º do CIMI] – 0,60%; 2) Prédios urbanos avaliados, nos termos
do CIMI [alínea c) do n.º 1 do art.º 112º do CIMI] – 0,30%.----------------------------------------------------------

A Assembleia Municipal deliberou ainda, por unanimidade, que a presente deliberação seja aprovada
em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção
que lhe foi dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------------------------------

8 - Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de fixação de participação variável do
IRS de 2010 (artigo 20.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro) ----------------------------------------------------Nos termos do artigo 20.º da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro, os Municípios têm direito, em cada
ano, a uma participação variável até 5% no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na
respectiva circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior. ---------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 taxa de participação variável do Município de
Proença-a-Nova no IRS de 2010, nos termos da proposta, ao abrigo do disposto na alínea h) do n.º 2
do art.º 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11
de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou ainda, por unanimidade, que a presente deliberação seja aprovada
em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção
que lhe foi dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------

