ASSEMBLEIA MUNICIPAL
CONVOCATÓRIA
(Sessão de 27/11/2009)
Arnaldo José Ribeiro da Cruz, Presidente da Assembleia Municipal de Proença-a-Nova, em
cumprimento do disposto no(s) art.º(s) 49.º e 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 14.º do
Regimento desta Assembleia, convoco este Órgão para uma sessão extraordinária a realizar nos
Paços do Concelho, no próximo dia 27 (vinte e sete) de Novembro do corrente ano, pelas 17:00
(dezassete horas), com a seguinte ordem de trabalhos:

I – Período de “Antes da Ordem do Dia”
II – Período da “Ordem do Dia”
1- Deliberação, nos termos do n.º 4 do art.º 112.º do Decreto-Lei n.º 287/03 de 12 Novembro
sobre IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis).
2- Participação do Município no I.R.S., nos termos do art.º 20.º da Lei n.º 02/2007.
3- Nomeação de representante para integrar a Comissão de Acompanhamento para a Revisão
do Plano Director Municipal (PDM), conforme o n.1 do art.º 7.º da Portaria 1474/07 de 16/11.
4- Nomeação de representante das Juntas de Freguesia para a Assembleia Distrital de Castelo
Branco.
5- Nomeação de representante para a Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra
incêndios.
6- Nomeação de representante para o Conselho Municipal de Educação.
7- Designação de um Autarca da Freguesia para integrar o Conselho Cinegético Municipal.
8- Nomeação de representante da Assembleia Municipal para integrar o Conselho da
Comunidade do Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Interior Sul.
9- Nomeação de três representantes da Assembleia Municipal para integrarem a Assembleia
Intermunicipal da CIMPIS.
10- Nomeação de representante para participar no Congresso da Associação Nacional de
Municípios Portugueses.

III – Intervenções do Público

Paços do Concelho de Proença-a-Nova, 17 de Novembro de 2009.

O Presidente da Assembleia Municipal,

(Arnaldo José Ribeiro da Cruz)

ACTA DA REUNIÃO
No dia vinte e sete de Novembro de dois mil e nove, na sala de sessões do edifício dos Paços do
Concelho da Vila de Proença-a-Nova, reuniu em sessão extraordinária 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 do deputado, Jorge Manuel Nogueira Tomé. A
justificação desta falta foi aceite pelo Presidente da Mesa.
II – Período da “Ordem do Dia”

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

1- Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de Taxa do Imposto sobre Imóveis
(IMI) a cobrar no ano 2010 - Fixação de Taxas (artigo 112.º, n.º 5 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 2010, 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 2010, 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%.

2- 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 n.º 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, por maioria, com 4 abstenções, a taxa de participação
variável do Município de Proença-a-Nova no IRS de 2009, 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.

3- Constituição da Comissão Eventual para Revisão do Regimento da Assembleia Municipal.
Considerando que importa analisar a necessidade de proceder a uma eventual alteração do
Regimento da Assembleia Municipal, o plenário aprovou, por unanimidade, constituir uma
Comissão para o efeito. Nestes termos, a Assembleia Municipal deliberou nomear os seguintes
membros da Assembleia Municipal para constituírem a Comissão de Revisão do Regimento,
Jorge Alves Cardoso, Fernando Alves Martins e Jorge Manuel Nogueira Tomé.

4- Eleição de representantes da Assembleia Municipal. Procedeu-se à eleição, por voto secreto,
de representantes da Assembleia Municipal para os seguintes órgãos:

a)

Eleição da Comissão de Acompanhamento para a Revisão do Plano Director Municipal
(PDM), conforme o n.º 1 do art.º 7.º da Portaria 1474/2007 de 16 de Novembro. Foi
apresentada uma lista única com o nome do Deputado Fernando Alves Martins. Efectuada a
votação, por escrutínio secreto, verificou-se que entraram na urna 20 votos. Feita a contagem
apuraram-se os seguintes resultados: 16 votos a favor, 3 votos em branco e um voto nulo. Em
face destes resultados foi eleito o Deputado Municipal, Fernando Alves Martins, que
representará o Município na Comissão de Acompanhamento para a Revisão do Plano Director
Municipal.

b)

Eleição do Presidente de Junta de Freguesia que irá compor a Assembleia Distrital de
Castelo Branco, de acordo com o artigo 2º do Decreto-Lei n.º 5/91, de 8 de Janeiro. Foi
apresentada uma lista única propondo o Presidente de Junta de Freguesia de Alvito da Beira,
António Alberto Antunes Coelho. Efectuada a votação, por escrutínio secreto, verificou-se que
entraram na urna 20 votos. Feita a contagem apuraram-se os seguintes resultados: 16 votos a
favor e 4 votos em branco. Em face destes resultados foi eleito o Presidente da Junta de
Freguesia de Alvito da Beira, António Alberto Antunes Coelho, que integrará a Assembleia
Distrital de Castelo Branco.

c)

Eleição do Presidente de Junta de Freguesia que irá compor o Conselho Municipal de
Educação, de acordo com o artigo 5º do Decreto-Lei nº 7/2003, de 15 de Janeiro. Foi
apresentada uma lista única propondo o Presidente de Junta de Freguesia de Montes da
Senhora, Carlos Manuel Ribeiro Gonçalves. Efectuada a votação, por escrutínio secreto,
verificou-se que entraram na urna 20 votos. Feita a contagem apuraram-se os seguintes
resultados: 9 votos a favor, 10 votos em branco e um voto contra. Em face destes resultados foi
eleito o Presidente da Junta de Freguesia de Montes da Senhora, Carlos Manuel Ribeiro
Gonçalves, que integrará o Conselho Municipal de Educação.

d)

Eleição do Presidente de Junta de Freguesia para a Comissão Municipal de Defesa da
Floresta contra Incêndios, de acordo com a alínea b), nº 1, do artigo 5º, da Lei 14/2004 de 8
de Maio. Foi apresentada uma lista única propondo o Presidente de Junta de Freguesia de
Proença-a-Nova, José António Roque Martins. Efectuada a votação, por escrutínio secreto,
verificou-se que entraram na urna 20 votos. Feita a contagem apuraram-se os seguintes
resultados: 17 votos a favor e 3 votos em branco. Em face destes resultados foi eleito o
Presidente da Junta de Freguesia de Proença-a-Nova, José António Roque Martins, que
integrará a Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios.

e)

Eleição de um Autarca de Freguesia para integrar o Conselho Cinegético Municipal, de
acordo com o nº 4 do artigo 133º do Decreto-Lei nº 136/96, de 14 de Agosto. Foi
apresentada uma lista única propondo o Presidente de Junta de São Pedro do Esteval, Luís
António Alves Gonçalves. Efectuada a votação, por escrutínio secreto, verificou-se que entraram
na urna 20 votos. Feita a contagem apuraram-se os seguintes resultados: 16 votos a favor, 3
votos em branco e 1 voto contra. Em face destes resultados foi eleito o Presidente de Junta de
São Pedro do Esteval, Luís António Alves Gonçalves, que integrará o Conselho Cinegético
Municipal.

f)

Eleição do Presidente de Junta de Freguesia e do substituto como delegado aos
Congressos da Associação Nacional de Municípios Portugueses, de acordo com o nº 2, do
artigo 6º dos respectivos Estatutos. Foi apresentada uma lista única propondo os nomes do
Presidente de Junta Proença-a-Nova, José António Roque Martins e como substituto o
Presidente de Junta de Freguesia de Alvito da Beira, António Alberto Antunes Coelho. Efectuada
a votação, por escrutínio secreto, verificou-se que entraram na urna 20 votos. Feita a contagem
apuraram-se os seguintes resultados: 17 votos a favor, 1 voto em branco e 2 votos contra. Em
face destes resultados foram eleitos os Presidente de Junta Proença-a-Nova, José António
Roque Martins e o Presidente de Junta de Freguesia de Alvito da Beira, António Alberto Antunes

Coelho, como representantes dos Presidentes de Junta no Congresso da Associação Nacional
de Municípios Portugueses.

g)

Eleição de representante da Assembleia Municipal para integrar o Conselho da
Comunidade do Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Interior Sul, de acordo com
o artigo 31º do Decreto-Lei nº 28/2008, de 18 de Março. Foi apresentada uma lista única com
o nome do deputado António Gil Martins Dias. Efectuada a votação, por escrutínio secreto,
verificou-se que entraram na urna 20 votos. Feita a contagem apuraram-se os seguintes os
resultados: 16 votos a favor e 4 votos em branco. Em face destes resultados foi eleito o
Deputado Municipal, António Gil Martins Dias, que representará o Município no Conselho da
Comunidade do Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Interior Sul.

h)

Eleição de três representantes da Assembleia Municipal para integrarem a Assembleia
Intermunicipal da CIM do Pinhal Interior do Sul. Foi apresentada uma lista única com os
nomes dos deputados Jorge Alves Cardoso, Paula Cristina Valério Sequeira e Margarida Lopes
Cristóvão. Efectuada a votação nos termos do artigo 23º dos Estatutos da CIMPIS, verificou-se
que entraram na urna 14 votos. Feita a contagem apuraram-se os seguintes os resultados: 12
votos a favor e 2 votos em branco. Em face destes resultados foram eleitos os Deputados
Municipais, Jorge Alves Cardoso, Paula Cristina Valério Sequeira e Margarida Lopes Cristóvão,
que integrarão Assembleia Intermunicipal da CIM do Pinhal Interior do Sul.

i)

Eleição do representante da Assembleia Municipal na Comissão prevista no artigo 7º da
Lei 12/2004, de 30 de Março, que estabelece o regime de autorização a que estão sujeitas a
instalação e modificação dos estabelecimentos de comércio a retalho e do comércio por
grosso e a instalação de conjuntos comerciais. Foi apresentada uma lista única com o nome
do deputado Vítor Manuel Lopes Bairrada. Efectuada a votação, por escrutínio secreto, verificouse que entraram na urna 20 votos. Feita a contagem apuraram-se os seguintes os resultados: 16
votos a favor e 4 votos em branco. Em face destes resultados foi eleito o Deputado Municipal,
Vítor Manuel Lopes Bairrada, que integrará a referida Comissão Municipal.

j)

Eleição do representante dos interesses dos utentes para a Comissão Concelhia de
Saúde, de acordo com a alínea f), do nº 1 do artigo 12º, do Decreto-Lei nº 335/93, de 29 de
Setembro. Foi apresentada 1 lista única com o nome do Deputado João Farinha Lopes.
Procedeu-se à votação, por escrutínio secreto, para a referida eleição, tendo-se verificado que
entraram na urna 20 votos. Efectuada a contagem, foram os seguintes os resultados: 16 votos a
favor e 4 votos em branco. Em face destes resultados foi eleito o Deputado Municipal, João
Farinha Lopes, que integrará a Comissão Concelhia de Saúde.

Os membros da Assembleia Municipal aprovaram, por unanimidade, a presente minuta da acta, 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.

III – Intervenções do Público
O munícipe Francisco Vaz Marques apresentou a sua discordância relativamente ás taxas de IMI
aprovadas pela Assembleia Municipal, por em seu entender considerar que a fórmula de cálculo das
respectivas taxas prejudica os proprietários.
Relativamente á retenção de 5% de IRS pela Câmara, considerou que se deveria seguir o exemplo
de alguns concelhos vizinhos que reduziram essa percentagem em favor dos munícipes.
Finalmente considerou que a estrada de ligação Proença - Castelo Branco, pelo lado de Catraia
deveria ser intervencionada no sentido de melhorar o traçado existente.

A Mesa da Assembleia Municipal,

______________________________________________

_____________________________________________

______________________________________________

