ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 09-09-2013

No dia nove de Setembro dois mil e treze, 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 dez horas o Sr. Presidente da Assembleia deu por iniciados os trabalhos da
sessão ordinária da Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------------------Efetuada a chamada, verificou-se a ausência do Presidente de junta José António Roque Martins e do
deputado Américo André Março. A justificação do deputado André Março foi aceite pelo Presidente
da mesa. O Presidente de Junta José Roque Martins não apresentou justificação da sua ausência.-----Foi dado conhecimento da correspondência recebida desde a última sessão.---------------------------------

I. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
O deputado Victor Bairrada apresentou um voto de pesar pela morte dos vários bombeiros nos fogos
florestais deste verão. A bancada do PSD associou-se a este voto de pesar.-----------------------------------Posta a votação esta proposta foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------O mesmo deputado apresentou uma moção de repúdio contra a organização de turmas no presente
ano letivo, por parte do Ministério da Educação.---------------------------------------------------------------------Posta a votação esta moção foi aprovada por maioria com catorze votos a favor e cinco abstenções
da bancada do PSD.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim apresentou uma moção da bancada do Partido Socialista protestando contra algumas
afirmações, do deputado Jorge Tomé, em entrevista a um jornal local, que considera atentatórias do
bom nome da mesa da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------Posta a votação esta moção foi aprovada por maioria com catorze votos a favor e cinco abstenções
da bancada do PSD.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Todas estas moções ficam apensas á presente ata.------------------------------------------------------------------Pelo facto de estarmos na última sessão desta legislatura os deputados Vítor Bairrada, Calado
Mendes, Jorge Tomé e o Presidente da Câmara fizeram referência ao bom funcionamento da
Assembleia durante este período. O deputado Calado Mendes apresentou, por escrito à mesa, a sua
moção de espedida que fica apensa á presente ata.-----------------------------------------------------------------A encerrar estas intervenções o Presidente da mesa esclareceu que por ter estado ligado ao sector
da Proteção Civil não tece quaisquer comentários à problemática dos fogos florestais e em nome da
mesa saudou a presença e participação de todos os membros da Assembleia neste mandato.-----------

II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1. Aprovação da ata da reunião da Assembleia realizada em 07 de Junho de 2013.
Feita a leitura da ata da sessão anterior a mesma foi aprovada por Unanimidade.--------------------------

2. Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade Municipal.
A informação escrita do Sr. Presidente da Câmara fica, em arquivo, apensa à presente ata.--------------O Presidente da Câmara fez uma breve referência às principais obras já terminadas, e a decorrer no
concelho. Informou que, até ao momento, a execução da receita se situa nos 64,64% e a execução da
despesa nos 51,24% em 30 de Agosto.----------------------------------------------------------------------------------O deputado Vítor Bairrada informou a Assembleia que o Centro de Ciência Viva atingiu este Verão
um recorde de visitantes.---------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado Jorge Tomé aplaudiu o desempenho e as funções do Centro de Ciência Viva e fez
referência ao Hotel das Amoras como uma infraestrutura central para o desenvolvimento do turismo
local.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara referiu que o Hotel das Amoras atingiu no mês de Agosto um índice recorde
de ocupação, de cerca de 75%.--------------------------------------------------------------------------------------------3. Aprovação da 3ª revisão ao orçamento para 2013 e Grandes Opções do Plano
O Presidente da Câmara esclareceu que se pretende introduzir, no presente orçamento, o valor de
65.600€ decorrente do aumento da receita de IMI.------------------------------------------------------------------Atendendo ao aumento de receita do Imposto Municipal sobre Imóveis não considerado em sede de
orçamento, foi presente à Assembleia Municipal a 3.ª revisão às Grandes Opções do Plano e
Orçamento para 2013.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Nestes termos, foi aprovado por maioria, com cinco abstenções dos Deputados Jorge Manuel
Nogueira Tomé; Mara da Conceição Alves e Joaquim Fernando Calado Mendes, Carlos Manuel
Ribeiro Gonçalves e Francisco José Manso Agostinho, ambos presidentes da junta a 3.ª revisão às
Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2013.------------------------------------------------------------------Posto a votação este ponto foi aprovado por maioria com catorze votos a favor e cinco abstenções
do PSD.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de fixação das taxas do Imposto sobre
imóveis (IMI) a cobrar no ano 2014
Nos termos do n.º 5 do artigo 112.º do Código do Imposto municipal sobre Imóveis (CIMI), foi
presente à Assembleia Municipal a proposta da Câmara Municipal relativa à fixação das taxas do
Imposto sobre Imóveis (IMI) a cobrar no ano 2014.------------------------------------------------------------------a) 0,3% para os prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI;--------------------------------------------------b) 0.5% para os restantes Prédios Urbanos-----------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara referiu que temos condições financeiras para manter os valores em vigor
este ano. Enquanto a conjuntura não melhorar, pretendemos ajudar as pessoas mesmo fazendo
menos obras.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado Vítor Bairrada considerou que as novas avaliações são mais justas e que nenhum prédio
rústico deveria estar isento de IMI, no entanto não podemos ir contra a lei.----------------------------------O deputado Jorge Tomé também considerou irrisórios os valores de IMI aplicados aos prédios
rústicos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalizando a discussão deste ponto o Presidente da Câmara afirmou que se no mínimo aplicássemos
um valor de um Euro por prédio rústico teríamos uma receita de 140.000€.-----------------------------------

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.6
do artigo 64.º e da alínea h), do n.º 2do artigo 53.º, ambos da Lei n.º169/99, de 18 de setembro na
redação dada pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro.---------------------------------------------------------------Posto a votação este ponto foi aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------5. Compromisso plurianual -“Manutenção e recuperação da galeria ripicola da Ribeira da Isna”
O Presidente da Câmara esclareceu que se trata de projetos com execução orçamental em dois anos,
o que requer a autorização da Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------Ando 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 do contrato
de manutenção e recuperação da Galeria ripícola da Ribeira da Isna.-------------------------------------------A propósito deste tema o deputado Calado Mendes quis saber se era desta vez que seriam abatidos
os amieiros, nos cursos de água.------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara esclareceu que essa intervenção carece de parecer positivo dos
ambientalistas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Posto a votação este ponto foi aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------6. Compromissos plurianuais - Delegação de competências
O Presidente da Câmara informou também que se trata de compromissos plurianuais como no ponto
anterior, relacionados por exemplo, com os transportes escolares.---------------------------------------------Atenta a deliberação da Assembleia Municipal de 14 de dezembro de 2012 e dando cumprimento ao
previsto na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de
compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, a Assembleia Municipal tomou
conhecimento dos compromissos plurianuais aprovados ao abrigo de delegação de competências.---Posto a votação este ponto foi aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------

III. INTERVENÇÕES DO PÚBLICO
Não houve pedidos de intervenção do público.-----------------------------------------------------------------------No final da sessão o texto das deliberações foi aprovado em minuta por unanimidade.------------------

