DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA
(nos termos do n.º 3 do art.º 92º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18/09)
3. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de fixação de participação
variável do Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS) para 2013
Nos termos do artigo 20.º da Lei nº 2/2007, de 15 de janeiro, 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 maioria, com 15 votos a favor e cinco abstenções dos
deputados da bancada do PSD, a proposta da Câmara Municipal, fixando no Município de
Proença-a-Nova a taxa de participação variável de IRS em 5%, 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 redação dada pela Lei n.º
5-A/2002, de 11 de janeiro. --------------------------------------------------------------------------------

4. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de fixação das taxas do Imposto
sobre Imóveis (IMI) a cobrar no ano 2013
Nos termos do n.º 5 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), foi
presente a proposta da Câmara Municipal propondo para o ano de 2013 a fixação da taxa
mínima prevista na lei, a saber:
a) 0,3% para os prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI;
b) 0,5% para os restantes prédios urbanos.
A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade, a proposta da Câmara Municipal, fixando
no Município de Proença-a-Nova a taxa mínima prevista na lei, ao abrigo do disposto na alínea
a), do n.º 6 do artigo 64.º e da alínea h), do n.º 2 do artigo 53.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18
de setembro na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. -----------------------------

5. Discussão e aprovação da alteração ao Regulamento Municipal de Urbanização e
Edificação do Concelho de Proença-a-Nova. -------------------------------------------------------Foi presente à Assembleia Municipal o Projeto de alteração ao Regulamento Municipal de
Urbanização e Edificação e respetivo relatório de ponderação de resultados. Conforme decorre
do relatório não se conclui ser necessário efetuar quaisquer alterações em relação ao projeto
submetido a consulta pública ------------------------------------------------------------------------------

Submetido a votação, foi aprovada, por unanimidade, a alteração ao Regulamento Municipal
de Urbanização e Edificação. --------------------------------------------------------------------------------

6. Redução de trabalhadores na Autarquia de Proença-a-Nova e abertura de procedimentos
concursais para provimento de postos de trabalho
A Assembleia Municipal tomou conhecimento que a autarquia de Proença-a-Nova reduziu em
4,3% o número de trabalhadores existentes em 31 de dezembro de 2011, dando assim
cumprimento ao previsto no art.º 48.º da Lei de Orçamento do Estado, que obriga à redução
até ao final do 3.º trimestre do ano de 2012, de 3% do número de trabalhadores.
Considerando que nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 46.º da Lei de Orçamento do
Estado, em situações excecionais, devidamente fundamentadas, a Assembleia Municipal, sob
proposta da Câmara Municipal, pode ao abrigo dos n.ºs 6 e 7 do artigo 6.º da Lei n.º 12A/2008, de 27 de fevereiro, autorizar a abertura de procedimentos concursais com vista à
constituição de relações jurídicas de emprego público por tempo indeterminado, destinados a
candidatos que não possuam uma relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado previamente estabelecida, fixando caso a caso, o número máximo de
trabalhadores a recrutar.
Foi presente à Assembleia Municipal proposta de abertura de procedimentos concursais de
recrutamento com vista à constituição de relações jurídicas de emprego público, em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado de:
−

4 Técnicos Superiores – Educação Física e Desporto;

−

1 Técnico Superior – Informática de Gestão;

−

1 Assistente Operacional - Mecânico;

−

1 Assistente Operacional - Motorista de Pesados;

−

1 Assistente Operacional – Pedreiro.

Verificados os requisitos cumulativos previstos no n.º 2 do artigo 46.º da Lei de Orçamento do
Estado, foi deliberado, por unanimidade autorizar a abertura de procedimentos concursais de
recrutamento com vista à constituição de relações jurídicas de emprego público, em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para os postos de
trabalho supra referidos.----------------------------------------------------------------------------------

8. Compromisso plurianual – Atribuição de bolsas de estudo relativas ao ano letivo
2012/2013.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Dando cumprimento ao previsto no artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, a

Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a assunção do compromisso plurianual
resultante da atribuição de bolsas de estudo para o ano letivo 2012/2013. ---------------------

9. Autorização prévia genérica no âmbito da Lei dos Compromissos
Nos termos e para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21
de fevereiro (LCPA), foi presente à Assembleia Municipal proposta de autorização prévia
genérica de assunção de compromissos plurianuais por parte da Câmara Municipal, nos casos
seguintes:
1.

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

2.

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;

3.

A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização prévia só poderá
fazer-se quando, para além das condições previstas nos números anteriores, sejam
respeitadas as regras e procedimentos previstos na LCPA, e uma vez cumpridos os
demais requisitos legais de execução de despesas;

4.

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 2, até ao montante permitido por lei, no âmbito do
regime de contratação pública.

5.

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.

Submetido a votação, foi deliberado, por unanimidade, conceder autorização prévia genérica
de assunção de compromissos plurianuais por parte da Câmara Municipal nos termos supra
descritos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.Reorganização administrativa territorial autárquica no Município de Proença-a-Nova
Nos termos do n.º 1 e 2 do artigo 11.º da Lei 22/2012, de 30 de maio, foi presente à
Assembleia Municipal o Parecer da Câmara Municipal relativo a reorganização do território das
freguesias do respetivo município.------------------------------------------------------------------------

Nos termos e com os fundamentos apostos no citado Parecer a câmara municipal entendeu
não apresentar à assembleia municipal qualquer proposta de reorganização administrativa do
Município de Proença-a-Nova, funcionando o documento apresentado como seu Parecer, ao
abrigo do n.º 2 do art.º 11.º da Lei 22/2012. O citado Parecer conclui que:
A. Os atuais membros da câmara municipal, assembleia municipal e de freguesia não
receberam qualquer mandato dos seus eleitores para extinção de freguesias pelo
processo de “agregação”, nem foi realizada nenhuma consulta aos eleitores sobre esta
matéria, pelo que qualquer deliberação nesse sentido carece em absoluto de
legitimidade;
Dever-se-á, sim, defender a audição das populações sobre a modificação, extinção,
fusão e alteração territorial das autarquias locais, através de referendo, dando
cumprimento ao artigo 5.º da Carta Europeia da Autonomia Local.
B. No quadro das atuais competências e recursos colocados à disposição das juntas de
freguesia, sem uma alteração e garantia do reforço dos recursos colocados à sua
disposição diretamente pelo Governo da República, não se justificará qualquer
alteração aos limites geográficos das freguesias do Município de Proença-a-Nova;
Dever-se-á, sim, apelar à Assembleia da República para, mediante o ensaio prático da
Lei 22/2012, rever a sua aplicação, e promover a aprovação de todo o pacote
legislativo autárquico que fixe o quadro de atribuições, competências e do
financiamento das autarquias locais, bem como o novo regime de democracia local (lei
eleitoral, estatuto dos eleitos locais, formação e composição dos executivos).

Analisado e discutido o assunto, nos termos e com os fundamentos apostos no Parecer da
Câmara Municipal, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 19 votos a favor e uma
abstenção do deputado Joaquim Fernandes Calado Mendes, não apresentar à Assembleia da
República (Unidade Técnica) qualquer proposta de reorganização administrativa do Município
de Proença-a-Nova, funcionando o Parecer da Câmara como sua deliberação, ao abrigo do n.º
3 do artigo 11.º e artigo 12.º da Lei 22/2012.

11.Regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais e despacho do
Secretário de Estado do Orçamento
Foi presente à Assembleia Municipal:
a) O novo Regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais,
aprovado pela Lei 50/2012, de 31 de agosto;

b) O despacho do Secretário de Estado do Orçamento, contendo as observações e
conclusões constantes da Informação n.º 1616/2011 da Inspeção Geral de Finanças;
c) Relatório de análise das observações e conclusões constantes da Informação n.º
1616/2011 da Inspeção Geral de Finanças;
d) Informação do Presidente da Câmara Municipal.
Analisado e discutido o assunto, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade dos
presentes, o deputado Joaquim Fernando Calado Mendes não esteve presente no momento
da votação, aprovar a proposta do Presidente da Câmara Municipal no sentido de realizar um
estudo de adequação ao novo enquadramento legislativo no caso das duas empresas
municipais – PEPA e Proençatur – a fim de ser submetido à consideração deste órgão na
próxima reunião da Assembleia Municipal, tendo ainda deliberado designar os membros da
Assembleia Municipal, André Março e Jorge Tomé, para integrarem o grupo de trabalho.-------Mais deliberam, por unanimidade dos presentes aprovar o relatório contendo o contraditório
às observações da inspeção geral das Finanças, devendo ser dado conhecimento ao Secretário
de Estado do Orçamento da deliberação tomada.-------------------------------------------------------

Paços do Concelho de Proença-a-Nova, 14 de setembro de 2012

