ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 30-09-2011
No dia trinta de setembro de dois mil e onze, 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. ------------------------------------------------------------------ Termo de Abertura -----------------------------------------------Pelas dezassete horas o Sr. Presidente da Assembleia deu por iniciados os trabalhos da sessão
ordinária da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------Efetuada a chamada verificou-se ausência do Presidente de Junta José António Roque Martins. Foi
apresentada e aceite a justificação da respetiva falta. Foi dado conhecimento da correspondência
recebida desde a última sessão. -------------------------------------------------------------------------------------------

I. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

O deputado Jorge Tomé manifestou disponibilidade pessoal e da bancada do PSD para colaborar em
qualquer grupo de reflexão sobre uma eventual futura reorganização administrativa das freguesias
do concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado André Março teceu algumas considerações sobre a proposta em discussão da futura
reorganização administrativa do país, salientando que estão previstas reduções do número de
freguesias mantendo-se o de municípios. Acrescentou ainda algumas notas sobre a atual conjuntura
económica do país e previsíveis efeitos nas transferências financeira para o poder local durante os
próximos anos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara enalteceu a disponibilidade manifestada pela bancada do PSD e em relação
à proposta de reorganização dos municípios, agora em discussão, afirmou que estamos á frente das
propostas do Governo uma vez que já tomámos medidas de reorganização em termos de pessoal e
de alienar o que não é missão do município. ---------------------------------------------------------------------------

II . PERÍODO DA ORDEM DO DIA

1. Aprovação da ata de reunião da Assembleia realizada em 13 de Junho de 2011 -----------------------Feita a leitura da ata da sessão anterior a mesma foi aprovada com dezasseis votos a favor e quatro
abstenções. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara acerca da atividade Municipal, nos
termos da alínea e) do Nº1 do Artigo 53 da lei nº169/99, de 18 de Setembro na redação que lhe foi
dada pela lei nº 5-a/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------------------------------A informação escrita do Sr. Presidente da Câmara fica, em arquivo, apensa à presente ata. ----------O Presidente da Câmara destacou algumas obras mais relevantes nomeadamente a construção da
variante sul, o saneamento na Pedra do Altar e a realização de obras de pavimentação em alguns
arruamentos. Prestou ainda alguma atenção às ações de cultura e ação social cujas iniciativas
decorreram durante o Verão. -----------------------------------------------------------------------------------------------

3. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de fixação das taxas do Imposto sobre
imóveis (IMI) a cobrar no ano de 2012. --------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara informou que o Executivo decidiu manter o valor das taxas em vigor. Face ao
grande encargo que representa o aumento do IVA (2 por cento de aumento representam um
acréscimo de despesa de cerca de cento e quarenta mil Euros) preferimos cortar na despesa e
manter a receita. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado Victor Bairrada manifestou concordância com a medida do Executivo e considerou
baixos os valores das taxas de IMI, em vigor para os prédios mais antigos face às taxas aplicadas aos
prédios urbanos mais recentes. -------------------------------------------------------------------------------------------O deputado Jorge Tomé teceu ainda algumas considerações sobre o modelo económico e social. -----O Deputado André Março fez uma análise sobre as implicações do aumento do IVA no tecido
económico. Relativamente ao IMI acrescentou que está em estudo uma medida que visa tributar
todos os prédios da mesma forma. --------------------------------------------------------------------------------------O Imposto Municipal sobre Imóveis é um imposto local, que se destina a financiar investimentos no
Município tais como saneamento básico, infraestruturas viárias, iluminação e outras que apresentam
uma estreita ligação com a valorização e utilização dos prédios tributados. ----------------------------------A tributação de valores patrimoniais, constitui uma das maiores fontes de receita colocadas ao dispor
dos municípios para cobrir financeiramente os crescentes investimentos. ------------------------------------Nos termos do artigo 1º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 287/2003, de 11 de Novembro, “o I.M.I. incide sobre o valor patrimonial dos prédios
rústicos e urbanos situados no território português, constituindo receita dos municípios onde os
mesmos se localizam”--------------------------------------------------------------------------------------------------------De acordo com o estabelecido no n.º 5 do artigo 112º do CIMI, cabe aos municípios, mediante
deliberação da Assembleia Municipal, definir em cada ano as taxas do IMI a aplicar, sendo que tais
taxas são diversificadas e dependem do tipo de prédio a que se aplicam e da época da respetiva
avaliação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------As taxas legalmente fixadas são de 0,8% nos prédios rústicos e variáveis entre os 0,4% e 0,7% ou
entre 0,2% e os 0,4%, consoante se trate ou não de prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI,
respetivamente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dentro dos parâmetros acima referenciados, decidiu o Município de Proença-a-Nova no ano
transato, fixar as referidas taxas em 0,6% (prédios urbanos) e 0,3% (prédios urbanos avaliados nos
termos do CIMI), sobre o valor patrimonial dos imóveis. -----------------------------------------------------------Assim sendo, a Câmara Municipal propôs nos termos da deliberação exarada na ata de reunião de 20
de Setembro, para as taxas previstas nas alíneas b) e c) do nº 1 do artigo 112º do CIMI, manter os
valores fixados no ano transato, a saber: -------------------------------------------------------------------------------a) De 0,6% para os prédios urbanos; -----------------------------------------------------------------------------b) De 0,3% nos prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI. -------------------------------------------Posta a votação esta proposta foi aprovada com 15 votos a favor e cinco abstenções. --------------------

4. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de fixação da participação variável do
Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS) para 2012. -----------------------------------------------------------O Presidente da Câmara explicou que o Executivo decidiu manter inalterada a participação em vigor.
Os municípios que desceram esta participação verificaram que esta medida não teve os efeitos
desejados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos termos do artigo 20.º da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei de Financiamento dos Municípios e
Freguesias), os Municípios têm direito, em cada ano, a uma participação variável até 5% no IRS dos
sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativa aos rendimentos
do ano imediatamente anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------A participação referida depende de deliberação sobre a percentagem de IRS pretendida pelo
Município devendo esta ser comunicada à Direção-Geral dos Impostos até 31 de Dezembro do ano
anterior a que respeitam os rendimentos. ----------------------------------------------------------------------------Assim sendo, a Câmara Municipal propôs nos termos da deliberação exarada na ata de reunião de 20
de Setembro, que a participação variável no IRS para o Município se mantivesse no valor de 5%. ----Posta a votação, esta proposta foi aprovada por maioria, com quinze votos a favor e cinco
abstenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Análise e apreciação do relatório de auditor externo relativo ao primeiro semestre de 2011. -----O Presidente da Câmara realçou o facto de termos uma situação financeira estável, com tudo pago, e
um bom aproveitamento do QREN, do qual ainda falte receber algumas comparticipações e pagamos
aos fornecedores a trinta /quarenta dias. ------------------------------------------------------------------------------O deputado André Março elogiou a invejável situação financeira da Câmara, de acordo com a nossa
tradição de sermos austeros. ----------------------------------------------------------------------------------------------6. Análise e aprovação do resultado final da hasta pública relativa à alienação do Hotel das
Amoras. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara informou os deputados que houve apenas uma proposta de aquisição e com
condições de pagamento diferentes das regras da hasta pública. De acordo com pareceres jurídicos
foi decidido aceitar esta proposta. Acrescentou que faremos um contrato de promessa de compra e
venda com prestações coincidentes com o pagamento ao Instituto de Turismo de Portugal (ITP). -----O deputado Jorge Tomé pediu esclarecimentos sobre o parecer jurídico que suportou a aceitação da
alteração das condições da hasta pública bem como sobre a gestão do hotel até ao cumprimento
final do contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente esclareceu o suporte jurídico da decisão e informou que a gestão do hotel ficará a cargo
da entidade compradora. ---------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado André Março considerou esta ser uma boa decisão no contexto atual, e chamou a
atenção para a necessidade de um bom acompanhamento jurídico de todo o processo. -----------------O Presidente de Junta Francisco Agostinho manifestou a sua concordância com a alienação do
imóvel, em virtude de aliviar os encargos da Câmara. --------------------------------------------------------------O deputado Calado Mendes concordou com a solução encontrada e solicitou acesso ao contrato de
compra e venda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara em resposta disponibilizou-se a enviar oportunamente o contrato. ------------O Presidente da Câmara conclui que esta empresa teria que ser extinta e vinte e dois funcionários
seriam despedidos. Era urgente resolver este problema. -----------------------------------------------------------

Por proposta da Câmara Municipal na sequência da deliberação exarada na ata de reunião de 5 de
abril de 2011, foi aprovado em 15 de abril de 2011 pela Assembleia Municipal de Proença-a-Nova,
proceder à alienação do estabelecimento hoteleiro designado “Hotel das Amoras”, com recurso a
hasta pública, autorizando-se a ProençaTur a desencadear o respetivo procedimento. -------------------Neste circunspecto, tendo-se verificado a apresentação de uma única proposta e tendo sido
proposto pelo adjudicatário provisório uma alteração às condições de pagamento, na sequência da
deliberação do Conselho de Administração de 24 de agosto de 2011, foi aprovado pela Assembleia
Geral da ProençaTur em 14 de setembro de 2011, proceder à respetiva aprovação nos termos
consignados, com fundamento na existência de razões de interesse público relevante, nos termos
aludidos nas citadas deliberações. ---------------------------------------------------------------------------------------Posta a votação, foi aprovado por maioria com dezasseis votos a favor e quatro abstenções,
proceder à aceitação da proposta apresentada para alienação do estabelecimento hoteleiro “Hotel
das Amoras”, com a alteração das respetivas condições de pagamento. --------------------------------------7. Aprovação de alteração ao quadro de pessoal - Atividades de enriquecimento curricular. ----------O Presidente da Câmara esclareceu que para a Câmara manter a comparticipação no pagamento aos
professores, de acordo com a legislação, terá de realizar um concurso a nível nacional. ------------------O Presidente de Junta Francisco Agostinho e o deputado Victor Bairrada confirmaram a necessidade
de um concurso de âmbito nacional. ------------------------------------------------------------------------------------O deputado Jorge Tomé questionou se esta situação não poderia ser contratualizada com um
estabelecimento de ensino do concelho. Em resposta o Presidente da Câmara reafirmou que o
concurso tem de ser de nível nacional podendo concorrer os professores do Instituto de S. Tiago. ---Considerando a necessidade de Abertura de Procedimento para a contratação excecional de seis
técnicos, com vista a assegurar o desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular
/AEC), através de relação jurídica de emprego público, por tempo determinado (termo resolutivo
certo), a tempo parcial para seis postos de trabalho (3 Professores de Inglês, 1 professor de Música e
2 Professores de Atividade Lúdico-Expressiva), foi presente a primeira alteração ao Mapa de Pessoal
do corrente ano, bem como a caracterização dos respetivos postos de trabalho. ---------------------------Esclarecidas as dúvidas suscitadas foi proposto, nos termos do n.º3 do art.º 5.º da Lei n.º12-A/2008,
de 27 de Fevereiro, adaptada à administração local pelo Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro,
ratificar a alteração do mapa de pessoal. -------------------------------------------------------------------------------Posta a votação a proposta de alteração do quadro de Pessoal, foi a mesma ratificada por maioria
com dezassete votos a favor e três abstenções. ---------------------------------------------------------------------8. Análise e aprovação de alteração aos estatutos da Proençatur - Empresa de Turismo de Proença,
E.M. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara esclareceu que esta alteração decorre de imposição legal por a Proençatur
passar a empresa SA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Na sequência da deliberação da CM de 05/07/2011, foi presente à Assembleia Municipal uma
proposta de Alteração aos Estatutos da Proençatur - Empresa de Turismo de Proença, E.M., nos
termos propostos na informação subscrita pela Jurista do Município, nos seguintes termos: Sendo a
Proençatur, uma empresa de capitais maioritariamente públicos, na qual a posição dominante
pertence ao município, havendo um sócio privado e por conseguinte capital privado, a mesma foi
transformada numa sociedade anónima de capitais maioritariamente públicos, atento o disposto no
n.º 1 do artigo 37.º do regime jurídico do sector empresarial local, aprovado pela Lei n.º 53-F/2006,
de 29 de dezembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

De acordo com o regime citado, às empresas constituídas ao abrigo da Lei n.º 58/98, de 18 de
agosto, nas quais se inclui a Proençatur, impunha-se a sua transformação em sociedades constituídas
nos termos da lei comercial ou em entidades empresariais locais. Sendo que, nas entidades
empresarias locais o capital estatutário tem que ser detido por entidades públicas, não se
aplicando, deste modo, à Proençatur. -----------------------------------------------------------------------------------Operada a adequação dos Estatutos da Proençatur, objeto de deliberação por parte dos órgãos
autárquicos, foi necessário para se poder registar as respetivas alterações, atendendo ao facto de ser
uma sociedade anónima de capitais maioritariamente públicos, retificar o artigo 21.º do Estatutos,
sem contudo proceder a qualquer alteração ao montante do capital. ----------------------------------------Nestes termos, o artigo 21.º dos Estatutos da Proençatur sob a epígrafe “Montante do capital e
modo de realização” passa a ter a seguinte redação: ---------------------------------------------------------------1. “ O capital social é de € 1 916 550, representado por 1 916 550 ações de valor nominal de €1
cada, encontrando-se realizada da seguinte forma: ------------------------------------------------------2. € 1 351 869, 24 em dinheiro; € 564 680, 76 em espécie, por reconhecimento do valor da
antiga Casa Batista Dinis, obras nelas efetuadas e terrenos adjacentes. -----------------------------3.

As ações são nominativas e subscritas da seguinte forma: ---------------------------------------------Município de Proença-a-Nova - € 1 891 610,00; -----------------------------------------------------------Santa Casa da Misericórdia de Proença-a-Nova - € 24 940, 00.” ----------------------------------------

Posta a votação a proposta de alteração ao art.º 21.º dos Estatutos da Proençatur – Empresa de
Turismo de Proença, E.M. foi a mesma aprovada por maioria com dezasseis votos a favor e quatro
abstenções. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. INTERVENÇÕES DO PÚBLICO

O munícipe Francisco Vaz Marques teceu algumas considerações sobre a situação económica do
concelho face aos valores de IMI em vigor. -----------------------------------------------------------------------------

Paços do Concelho de Proença-a-Nova, 17 de dezembro de 2011

