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ATA DA ÚNICA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ELVAS, REALIZADA NO
DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2014
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e catorze, em
cumprimento da Convocatória emanada do Presidente da Mesa
Senhor Pedro Manuel Brilha Barrena, reuniu a

Assembleia

Municipal de Elvas, nos termos do nº 1 do artigo 27ª da Lei nº
75/2013, de 12 de setembro (documento em anexo número um). ---Pelo Departamento Financeiro e Desenvolvimento esteve presente o
Senhor Dr. Paulo Jorge Gomes Dias e pela Divisão de Administração,
Urbanismo e Recursos Humanos esteve presente o Senhor Dr. Carlos
Alexandre Henriques Saldanha. ------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa mandou proceder à chamada e tendose verificado haver quórum, deu por aberta a sessão. -----------------Presenças:

Cláudia

Sofia

Gamelas

Ferreira,

José

Manuel

Ferreira Bagorro, Rui Eduardo Dores Jesuíno, João Manuel
Matias Vintém, José Manuel Rato Nunes, Anabela da Conceição
Costa Tinta Fina Cartas, Marco André Lourenço Matroca, Paulo
Alexandre Bencatel Canhão, João Manuel Ferreira de Paiva,
Carla Sofia Correia Carvão Simões, Francisco José Carapinha
Cordeiro Espiguinha, Nuno Miguel Pereira Caldeira Fernandes,
João Manuel Restolho Orelhas, Ana Leonor Reigueira Calado,
José dos Santos Catarrilhas Guerra, Ana Maria Demétrio
Barrocas Guerra, Maria Paula Vitória Pires Antunes Barradas,
Joaquim Manuel Charruadas, Sara Cristina Rosa Chaves, José
Domingos Verruga Laço, João Armando Rondão Almeida, Nuno
Alberto Miranda Madeira, Cláudio José Marmelo Nascimento
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Carapuça, Joaquim Manuel Cabaceira Feijão, Luís Manuel
Carretas Grilo e Líria Maria Cacheirinha Leal Carvão.------------

FALTAS: Faltou a esta sessão o Senhor Fernando Augusto
Morganho Semedo.-----------------------------------------------------

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
Expediente: O Primeiro Secretário, Senhor Francisco José Carapinha
Espiguinha, deu conhecimento da correspondência recebida desde a
última Sessão da Assembleia Municipal:--------------------------------» Do Município de Elvas enviando cópias das atas das reuniões do
executivo municipal realizadas nos dias 11 de dezembro de 2013, 20
de dezembro de 2013, 8 de janeiro de 2014, 22 de janeiro de 2014 e
minuta da ata de 12 de fevereiro de 2014.-----------------------------A Assembleia Municipal tomou conhecimento.--------------------------Seguidamente o Senhor Presidente disse estarem abertas as
inscrições para os membros da Assembleia que quisessem
usar da palavra neste período. ------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa usando da palavra apresentou um
documento no qual constam os eventos onde esteve presente em
representação

da

Assembleia

Municipal

(documento

em

anexo

número dois).-------------------------------------------------------------A Assembleia tomou conhecimento. -------------------------------------O Senhor Nuno Caldeira Fernandes usando da palavra solicitou
informação sobre possíveis investimentos em Elvas para criação de
empregos. -----------------------------------------------------------------Sugeriu que houvesse facilidade de estacionamento no Centro
Histórico no sentido de lhe dar vida e mais atrativo, evitando a siada
de moradores para os bairros. -------------------------------------------Sugeriu ainda que fossem colocados cinzeiros, a par com os caixotes
do lixo, em algumas ruas do Centro Histórico evitando que os
fumadores não atirassem as beatas para o chão. ----------------------2

O Senhor Cláudio Carapuça usou da palavra louvando as gentes da
sua terra, Santa Eulália, pelo trabalho tão nobre de algumas
Senhoras que frequentam a Universidade Sénior na confeção dos
fatos, gratuitamente, durante mais de um mês para participação no
Carnaval Internacional de Elvas.-----------------------------------------Felicitou a Câmara pela realização de mais um Carnaval Internacional
e que mais um ano seja coroado de êxito. ------------------------------O Senhor João Paiva usando da palavra realçou grandiosidade do
espetáculo denominado Quebra - Nozes que se realizou em Elvas, são
espetáculos sempre bem-vindos.---------------------------------------Relativamente ao livro “Elvas, duas décadas do poder local”, disse
que é um livro bem feito, embora com algumas partes politicas mas é
um livro com muito boa imagem que promoverá o Concelho de Elvas,
tudo o que foi bem feito em Elvas consta do livro, embora fique com
a

preocupação

de

sempre

a

falta

de

criação

de

geradores

económicos.---------------------------------------------------------------Continuando felicitou o Senhor José Rato Nunes pela sua nomeação
como Diretor da Escola Superior Agrária.-------------------------------Relativamente ao parque de leilões disse que a Freguesia de Santa
Eulália seria uma boa opção.--------------------------------------------O Senhor

José

Guerra

usou

da

palavra

dizendo

que

teve

conhecimento da intenção do CDS/PP querer alterar o feriado do 14
de janeiro para o São Mateus. A acontecer essa alteração seria
alterar um pouco o rumo da história local.------------------------------Relativamente ao Livro “Elvas, duas décadas do poder local”, fazia
suas as palavras do Senhor João Paiva, é um livro bem feito e está ao
nível de uma Cidade Património Mundial.-------------------------------A Senhora Cláudia Ferreira usando da palavra disse que de facto o
Livro “Elvas, duas décadas do poder local” tratava de dar a conhecer
tudo o que foi feito ao longo de vinte anos, quem liderou esse
trabalho e toda equipa que com ele trabalhou e foi capaz de melhorar
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o nosso concelho, ou seja o historial de Elvas desde que Rondão
Almeida chegou a Elvas.----------------------------------------Relativamente à mudança do Feriado Municipal, disse que estava fora
de questão tendo em atenção que a Comemoração do 14 de janeiro
está muito enraizada nos Elvenses.-------------------------------------O Senhor Francisco Espiguinha usando da palavra salientou o
Carnaval de Elvas, que ao longo dos anos se tem tornado num
Carnaval de primeiro plano, que além da Câmara Municipal, como
promotor conta com todas as Associações do Concelho.---------------O Senhor José Bagorro usou da palavra dizendo que o 14 de
janeiro era uma data com um peso histórico tão grande, tanto em
Elvas como em Portugal e por isso nunca poderia ser alterado.-------Relativamente ao livro Elvas duas décadas de poder local disse que
era um livro que engrandece Elvas, pelo seu conteúdo e é desse
conteúdo que nos devemos orgulhar que realça os vinte anos de
trabalho da equipa liderada por Rondão Almeida.----------------------Paulo Canhão usou da palavra dizendo que o livro não tem nada de
propaganda

política,

como

tinha

sido

dito,

mas

sim

uma

demonstração de um trabalho que foi feito ao longo de vinte anos.--Realçou um estudo efetuado que coloca Elvas em 1º Lugar nas
cidades com melhor qualidade de vida o que podemos considerar
como um prémio aos vinte anos do trabalho de Rondão Almeida.-----Por último felicitou o Senhor Marco Matroca pela sua eleição como
Presidente da Juventude Socialista do Distrito de Portalegre.---------O Senhor José Rato Nunes usando da palavra agradeceu ao
Senhor João Paiva as palavras que lhe dirigiu.-------------------------Felicitou o Senhor Marco Matroca pela eleição como Presidente da
Juventude Socialista do Distrito de Portalegre.-------------------------Relativamente à alteração do Feriado do 14 de janeiro, não foi
proposto a alteração, o que foi proposto pelo Senhor Vereador do
CDS/PP, em reunião de Câmara, foi a realização de um referendo
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sofre a mudança do Feriado do 14 janeiro para o dia do Senhor Jesus
da Piedade dia 20 de setembro.-----------------------------------------Sugeriu que fosse estudada a hipótese de criação de um consórcio
em termos turísticos com as quatro Cidades Património Mundial
existentes num raio de oitenta quilómetros no sentido de se
promoverem as quatro cidades em conjunto, possibilitando aos
visitantes uma visita às quatro cidades.-------------------------------Relativamente à recolha de roupas usadas, sugeriu que fosse
recolhida roupa de crianças destinada a crianças carenciadas, que ao
contrário das roupas de adultos, deixam de servir às crianças com o
seu crescimento e em muitos casos ficam como novas.----------------O Senhor José Rato Nunes saiu da reunião quando eram 11,00
horas.----------------------------------------------------------------------O Senhor Rui Jesuíno usou da palavra elogiado o trabalho do
Executivo

destacando

a

iniciativa

do

lançamento

da

moeda

comemorativa das Fortificações de Elvas e do Património Mundial.---Mostrou o seu contentamento pelo alargamento do programa abraço
social.----------------------------------------------------------------------Continuando disse que o feriado 14 de janeiro é festejado desde 1659
até 1952 quando foi efetuada uma reorganização dos feriados
municipais que extinguiu o da cidade de Elvas. E nessa ocasião
encetou-se em Elvas um movimento, liderado pelo Presidente da
Câmara da altura, José Vicente Abreu, com vista à reposição do
feriado na data em causa, tendo o movimento produzido frutos
positivos e, em 8 de janeiro de 1959, o Governo autoriza a Câmara a
considerar feriado municipal o 14 de janeiro, o que veio a ser
deliberado por aquele órgão em 10 de janeiro de 1959.---------------Continuando o Senhor Rui Jesuino, em nome da Bancada Socialista
apresentou uma Moção sobre as declarações públicas do Senhor
Ministro da Saúde relativamente ao local em que devem ter lugar os
partos das grávidas residentes no distrito de Portalegre (documento
em anexo número três)).-------------------------------------------------5

O Senhor Presidente da Mesa pôs a votação a aceitação da Moção
para discussão tendo sido aprovada, por unanimidade.----------------A Senhora Maria Paula Barradas usou da palavra dizendo que
quando o Partido Socialista encerrou a Maternidade de Elvas foi
efetuado um acordo com Badajoz, só que esse acordo, relativamente
aos pagamentos, foi cumprido pelo Governo Português no primeiro ou
no segundo ano e nunca mais pagaram o que deu origem a que os
partos começassem a ser feitos em Portalegre.------------------------Disse ainda que não sabia em que ponto estaria a situação da
Eurocidade se está para breve, isso alteraria a situação, seria mais
uma possibilidade dos partos voltarem a ser efetuados em Badajoz, o
que em sua opinião seria ótimo, não se sabe é os custos desses
partos.---------------------------------------------------------------------O Senhor José Bagorro usou da palavra dizendo que aquando do
encerramento da Maternidade Mariana Martins foi efetuado um
estudo tendo-se verificado que era mais barato fazer os partos em
Badajoz o que levou o Governo Português a fazer o acordo com
Badajoz.-------------------------------------------------------------------A Senhora Anabela Cartas usou da apalavra dizendo que no
momento em que Elvas anda a lutar pela Eurocidade no sentido de
Elvas tentar tirar de Badajoz o que Badajoz tem de melhor e Badajoz
a tentar tirar de Elvas o que Elvas tem de melhor o Governo mais
uma vez está a cortar-nos as pernas fechando a Elvas essa
possibilidade.--------------------------------------------------------------Mais que as questões económicas está o bem estar das populações.-O Senhor Marco Matroca usando da palavra dizendo que quando o
Partido Socialista decidiu encerar a Maternidade de Elvas assegurou
todas as condições para as parturientes irem a Badajoz fazer o parto,
o

que

não

acontece

agora, chegando

crianças a

nascer

em

ambulâncias.---------------------------------------------------------------
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O Senhor João Paiva usou da palavra dizendo que a Moção não é
merecedora de aprovação uma Moção que se põe à margem do
passado

e

se

coloca

no

presente

quando

todos

têm

responsabilidades. É uma Moção inócua porque quer o PS quer o
PSD, não fazem a diferença chegam ao ponto de dizer, o PS não
pagou, foi o PSD que pagou, parecendo que não temos governo
Nacional mas sim governo partidário.-----------------------------------Assim não iremos a lado nenhum, faço o apelo ao Senhor
Comendador Rondão de Almeida, na qualidade de Presidente da
Câmara Municipal de Elvas durante quatro mandatos para que em
conjunto com o atual Senhor Presidente da Câmara usem todos os
meios que estiverem ao vosso alcance para defender os direitos do
concelho e dos Elvenses.-------------------------------------------------Todos temos consciência que nada se faz sem dinheiro, mas também
temos consciência que este Governo está a adotar critérios que são
altamente penalizadores em termos de saúde.-------------------------O Senhor José Laço usando da palavra disse que todos temos razão
no que dizemos e no que sentimos sobre a Moção. Desde que o
hospital era da Santa Casa da Misericórdia e já lá vão 40 anos, viu e
sentiu como grande parte da população tirarem-nos muitas coisas e
continuam tirando valências ao nosso Hospital, que chegou a ser um
dos melhores do País e por isso devemos defender em conjunto o
concelho e os direitos do Elvenses.--------------------------------------O Senhor presidente da Câmara usou da palavra dizendo que
houve várias intervenções dos Senhores membros desta Assembleia
discutindo o teor da Moção, esquecendo-se o mais importante. Existe
uma diretiva comunitária que diz que as pessoas devem escolher o
serviço mais próximo e que melhor o sirva. E o que está a acontecer
é que as pessoas estão a ser proibidas de ir a Badajoz e a serem
desviadas para Portalegre, a fim de justificarem o injustificável.------Não quero de modo algum aqui arranjar guerra com Portalegre, mas
não podemos ficar calados e neste caso ou as pessoas põem de lado
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os seus partidos e vestem a bandeira de Elvas, porque estas questões
são transversais, ou então continuamos a assistir aquilo que temos
assistido que fazem de nós elvenses, aquilo que bem querem e se o
Governo pagou ou não isso é não é problema desta Assembleia
Municipal nem do Município de Elvas, as pessoas estão primeiro e é
isso que a Moção tenta, de alguma forma dizer e quando menos
condições tivermos no concelho mais difícil se torna atrair empresas e
pessoas para se fixarem no Concelho.----------------------------------Quanto à Eurocidade é um conceito que deveríamos debater nesta
Assembleia, para que se apercebam do que se trata porque é a
Eurocidade que pode diferenciar Elvas no contesto atual e no contesto
da Península Ibérica e torna-la importante para reivindicar os nossos
direitos. A não ser assim como poderá a Câmara Municipal de Elvas
desafiar o Governo da Extremadura a utilizar e ver o nosso hospital
como se de um hospital se tratasse do seu sistema de saúde. E se
não bastasse ainda temos um Ministro que pede para não se utilizar o
Hospital de Badajoz e que os partos de façam em Portalegre.---------Não havendo mais intervenientes na discussão o Senhor Presidente
da Mesa pôs a Moção a votação tendo a mesma sido aprovada, por
maioria com vinte e três votos a favor, um voto contra e duas
abstenções.---------------------------------------------------------------A Senhora Maria Paula Barradas apresentou, em nome da
Bancada do CDS/PP uma declaração de voto a qual faz parte
integrante da presente ata como documento em anexo número
quatro).-------------------------------------------------------------------O Senhor Marco Matroca usando da palavra apresentou um voto de
pesar pelo falecimento do Professor Dr. Arlindo, Sena bem como um
minuto de silêncio (documento em anexo número cinco).-------------O Senhor Presidente da Mesa colocou o proposto a votação tendo
sido aprovado, por unanimidade.----------------------------------------A Senhora Anabela Cartas usando da palavra disse que se sentia
orgulhosa, enquanto Elvense, por Elvas ter ficado em 68 lugar de
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entre 308 concelhos do País e em 5º lugar dos concelhos Alentejanos
e Ribatejanos de municípios com melhor qualidade de vida.-----------Continuando disse que assistiu à apresentação do Livro Duas Décadas
de Poder Local, e ficou muito feliz com o espetáculo que ali decorreu
só com gente de Elvas.---------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara solicitou a palavra para responder
às questões colocadas pelos Senhores Membros da Assembleia,
dizendo:-------------------------------------------------------------------Agradeceu

ao

Senhor

Presidente

da

Assembleia

pelo

acompanhamento da atividade desenvolvida pela Câmara, conforme
demonstrou no documento que apresentou e irá fazer parte da
presente ata.--------------------------------------------------------------Felicitou

o

Senhor

Cláudio

Carapuça

pelo

envolvimento

da

universidade popular nas atividades da Freguesia.---------------------Agradeceu ao Senhor João Paiva as palavras proferidas sobre o
espetáculo Quebra - Nozes.----------------------------------------------Relativamente ao Livro Duas Décadas de Poder Local, quando alguém
diz que não se fez mais que a nossa obrigação, não seria bem assim,
fez-se muito mais que isso. Tenho muito orgulho da obra que se fez e
a publicação do considero-a uma homenagem ao Senhor Comendador
Rondão Almeida e foi com muito orgulho que participei nessa obra.--Relativamente ao parque de leilões ainda não foi decidido qual a sua
localização.----------------------------------------------------------------Sobre a recolha de roupas usadas informou que que já foram
contatadas as Associações que já prestam esse serviço no sentido de
aferir a sua disponibilidade.----------------------------------------------Agradeceu as palavras da Senhora Cláudia Ferreira, sobre o Carnaval,
realçando o empenho das pessoas e das Associações do Concelho.---Felicitou o Senhor Marco Matroca por ter sido eleito Presidente da
Juventude Socialista.-----------------------------------------------------Relativamente

à

questão

colocada

pelo

Senhor

Rato

Nunes,

relativamente às cidades património mundial, é uma questão que não
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é nova para nós, que a Câmara Municipal tem nas GOP e que está a
tratar, mas tem que se ter cuidado como fazemos a propaganda
dessa promoção terá de ser feita em conjunto e tendo em conta os
hábitos das pessoas.-------------------------------------------------------

Ordem de Trabalhos
1-Ordem de Trabalhos.---------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa informou que recebeu um ofício do
Senhor Presidente da Câmara solicitando a inclusão na Ordem de
Trabalhos dos seguintes Pontos:------------------------------------------

»Moção sobre o Tribunal de Elvas.------------------------»Moção em defesa dos doentes oncológicos.------------»I - Revisão Orçamental.-----------------------------------»Sociedade de Revisores Oficiais de Contas – nomeação
de auditor.------------------------------------------------------Seguidamente o Senhor Presidente da Mesa colocou a votação a
inclusão dos referidos pontos na Ordem de Trabalhos, tendo sido
aprovada

a

sua

inclusão

por

unanimidade,

com

a

seguinte

designação: ----------------------------------------------------------------

15-Moção sobre o Tribunal de Elvas.------------------------16-Moção em defesa dos doentes oncológicos.------------17-I - Revisão Orçamental.-----------------------------------18-Sociedade de Revisores Oficiais de Contas – nomeação
de auditor.------------------------------------------------------Propôs ainda o Senhor Presidente da Mesa que fosse
retirado da Ordem de Trabalho o Ponto 3.10 o que foi
aceite, por unanimidade. -------------------------------------2 - Relatório de Atividades. ----------------------------------Presente à sessão o Relatório de Atividade Municipal, previamente
distribuído aos membros da Assembleia Municipal e que compreende
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o período entre 15 de novembro de 2013 e 14 de fevereiro de 2014
(documento em anexo número seis).-----------------------------------A Assembleia tomou conhecimento.--------------------------------------

3- Aprovação da Ata de 28/11/2013.---------------------A Ata da sessão realizada no dia 28 de novembro de 2013 foi
aprovada, por maioria, com vinte e três votos a favor e três
abstenções, da Senhora Maria Paula Barradas, e dos Senhores Nuno
Caldeira Barradas e Paulo Canhão este último em virtude de não ter
estado presentes na mesma. ---------------------------------------------

4- Substituição de representante da Assembleia Municipal
na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Elvas.-Presente uma proposta da bancada do Partido Socialista propondo
como representante da Assembleia Municipal na Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens de Elvas a Senhora Anabela da
Conceição Costa Tinta Fina Cartas, em substituição da irmã Fátima
Magalhães em virtude de não poder continuar a exercer essas
funções, nos termos do artº 26º, nº 1 e 2 da Lei de Proteção de
Crianças e Jovens (documento em anexo número sete).---------------O Senhor Presidente da Mesa procedeu seguidamente à abertura
da urna tendo-a mostrado a todos os deputados Municipais, voltando
a fechá-la.-----------------------------------------------------------------Procedeu-se de seguida à chamada, tendo cada um dos Deputados
Municipais introduzido o respetivo boletim de voto na urna.---------Iniciado o escrutínio, verificou-se que deram entrada na urna vinte e
seis boletins de voto, distribuídos da seguinte forma:-----------------» Votos a favor – vinte votos.--------------------------------------» Votos contra – um voto.------------------------------------------» Votos nulos – quatro votos. -------------------------------------» Votos em Branco – um voto.-------------------------------------Terminado o apuramento da votação, verificou-se que foi aprovado
por maioria a proposta apresentada pelo Partido Socialista, sendo o
representante da Assembleia Municipal de Elvas, na Comissão de
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Proteção de Crianças e Jovens de Elvas a Senhora Anabela da
Conceição Costa Tinta Fina Cartas.---------------------------------------

5- Programa Abraço Solidário – Refeitórios Sociais. ------Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião do
Executivo Municipal realizada no dia 12 de fevereiro de 2014 em que
foi aprovada a alteração ao Regulamento Municipal Programa Abraço
Solidário – Refeitórios Sociais (documento em anexo número oito).--O Senhor Presidente da Mesa colocou o assunto à discussão.-----Não havendo intervenientes mais na discussão o Senhor Presidente
da Mesa pôs a alteração ao Regulamento a votação tendo sido
aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------

6–

Proposta

de

alteração

aos

Regulamentos

dos

Programas OMTL, OMTJ e OMTL de Longa Duração. -------Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião do
Executivo Municipal realizada no dia 8 de janeiro de 2014 em que foi
aprovada a alteração aos Regulamentos dos Programas OMTL, OMTJ
e OMTL de Longa Duração (documento em anexo número nove).----O Senhor Presidente da Mesa colocou o assunto à discussão.-----Não havendo intervenientes na discussão o Senhor Presidente da
Mesa pôs as alterações aos Regulamentos a votação tendo sido
aprovadas por unanimidade.----------------------------------------------

7- Conselho Municipal de Educação.------------------------Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião do
Executivo Municipal realizada no dia 12 de fevereiro de 2014 em que
foi aprovado para além do Senhor Vereador Comendador José
Rondão Almeida, que presidirá o Conselho Municipal de Educação,
conforme competência delegada por despacho do Senhor Presidente
da Câmara datado de 12 de outubro de 2013, os restantes membros
do Conselho Municipal de Educação e que constam da referida
informação (documento em anexo número dez).-----------------------O Senhor Presidente da Mesa colocou o assunto à discussão.------
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Não havendo intervenientes na discussão o Senhor Presidente da
Mesa pôs a constituição do Conselho Municipal de Educação a votação
tendo sido aprovada, por unanimidade.----------------------------------

8–

Protocolo

de

Acordo

com

Associações

–

Novos

Programas.-----------------------------------------------------Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião do
Executivo Municipal realizada no dia 22 de janeiro de 2014 em que foi
aprovado o Protocolo de Acordo com Associações – Novos Programas
(documento em anexo número onze).----------------------------------O Senhor Presidente da Mesa colocou o assunto à discussão.-----Não havendo intervenientes na discussão do assunto o Senhor
Presidente da Mesa pôs o Protocolo de Acordo a celebrar com
Associações

–

Novos

Programas

tendo

sido

aprovada,

por

unanimidade.--------------------------------------------------------------

9- Protocolo a celebrar com a Confederação Portuguesa
das Coletividades, Recreio e Desporto. ---------------------Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião do
Executivo Municipal realizada no dia 12 de fevereiro de 2014 em que
foi aprovado o Protocolo a celebrar com a Confederação Portuguesa
das Coletividades, Recreio e Desporto (documento em anexo número
doze).----------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal tomou conhecimento.---------------------------

10-Autorização

prévia

no

âmbito

da

Lei

dos

compromissos respeitante ao Fornecimento de energia
elétrica em baixa tensão normal.----------------------------Este Ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos.------------------

11- Compromissos Assumidos.-------------------------------Presente à reunião uma certidão de parte da ata da reunião do
Executivo Municipal realizada no dia 12 de fevereiro de 2014 sobre o
assunto em título (documento em anexo número treze).--------------O Senhor Presidente da Mesa colocou o assunto em discussão. ---13

Não havendo mais interveniente na discussão o Senhor Presidente
pôs o assunto a discussão tendo sido deliberado, por unanimidade, o
seguinte:------------------------------------------------------------------1-Tomou conhecimento dos compromissos plurianuais assumidos ao
abrigo de autorização prévia genérica (quadro I).----------------------2- Autorizar a reprogramação dos projetos/ações constantes do
quadro II.-----------------------------------------------------------------3- Autorização à assunção dos compromissos plurianuais (quadro
III)--------------------------------------------------------------------------

12-Processo de loteamento nº 7/2000, alteração do lote
nº 26 do loteamento do Olival a Vale do Paraíso – Elvas. Presente à reunião uma certidão de parte da ata da reunião do
Executivo Municipal realizada no dia 22 de janeiro de 2014 sobre o
assunto em título (documento em anexo número catorze).------------O Senhor Presidente da Mesa colocou o assunto em discussão. ---Não havendo interveniente na discussão o Senhor Presidente pôs o
assunto a discussão tendo sido deliberado, por unanimidade, a
afetação da área ocupada pela estrada para o domínio público
Municipal.-------------------------------------------------------------------

13- Comissão de Trânsito------------------------------------Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião do
Executivo realizada no dia 12 de fevereiro de 2014, na qual foi
deliberado propor a Assembleia Municipal a Constituição da Comissão
Municipal de Trânsito (documento em anexo número quinze).--------O Senhor Presidente da Mesa pôs o assunto discussão.------------Não havendo intervenientes na discussão o Senhor Presidente da
Mesa colocou a votação a Comissão Municipal de Trânsito proposta
pelo Executivo, tendo sido aprovada, por unanimidade e terá a
seguinte constituição:----------------------------------------------------» Vereador com funções (pelouro) na área. (Tiago Joaquim Lopes
Afonso).--------------------------------------------------------------------
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» Um representante da Assembleia Municipal (José Domingos Verruga
Laço).----------------------------------------------------------------------» Um representante da Guarda Nacional Republicana.-----------------» Um representante da Policia de Segurança Publica.------------------» Um representante da Associação Empresarial de Elvas.--------------

14-Comissão para Revisão do Regimento da Assembleia
Municipal.------------------------------------------------------Presente à reunião uma proposta da bancada do Partido Socialista
sobre a constituição da Comissão de Revisão do regimento da
Assembleia Municipal (documento em anexo número dezasseis).-----O Senhor Presidente da Mesa pôs o assunto discussão.------------Não havendo intervenientes na discussão o Senhor Presidente da
Mesa colocou a votação constituição da Comissão de Revisão do
regimento da Assembleia Municipal proposta pela bancada Socialista,
tendo

sido

aprovada,

por

unanimidade

e

terá

a

seguinte

constituição:--------------------------------------------------------------» Pedro Manuel Brilha Barrena.------------------------------------------» Marco André Lourenço Matroca. ---------------------------------------» Cláudio José Marmelo Nascimento Carapuça.-------------------------» Cláudia Sofia Gamelas Ferreira.---------------------------------------» José Manuel Rato Nunes.------------------------------------------------

15- Moção sobre o encerramento do Tribunal da Comarca
de Elvas.--------------------------------------------------------Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião ordinária
do Executivo Municipal realizada no dia 12 de fevereiro de 2014, em
que foi aprovada uma Moção sobre o encerramento do Tribunal da
Comarca de Elvas (documento em anexo número dezassete).--------O Senhor Presidente da Mesa pôs a mesma a discussão. ----------Não havendo intervenientes na discussão do assunto, o Senhor
Presidente da Mesa colocou a Moção a votação tendo sido aprovada,
por unanimidade. ----------------------------------------------------------
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16- Moção em defesa dos doentes oncológicos.------------Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião ordinária
do Executivo Municipal realizada no dia 11 de dezembro de 2013, em
que foi aprovada uma Moção em defesa dos doentes oncológicos
(documento em anexo número dezoito).--------------------------------O Senhor Presidente da Mesa pôs a mesma a discussão. ----------Não havendo intervenientes na discussão do assunto, o Senhor
Presidente da Mesa colocou a Moção a votação tendo sido aprovada,
por unanimidade. ----------------------------------------------------------

17 – Revisão Orçamental.-------------------------------------Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião ordinária
do Executivo Municipal realizada no dia 26 de fevereiro de 2014, em
que foi aprovada a I Revisão Orçamental 2014 (documento em anexo
número dezanove).-------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa pôs a I Revisão Orçamental a
discussão.- ----------------------------------------------------------------Não havendo intervenientes na discussão do assunto, o Senhor
Presidente da Mesa pôs a I Revisão Orçamental a votação tendo sido
aprovada, por maioria com vinte e cinco votos a favor e uma
abstenção do Senhor Nuno Caldeira Fernandes.------------------------

18-

Sociedade

de

Revisores

Oficiais

de

Contas

–

nomeação de Auditor.-----------------------------------------Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião realizada
no dia 26 de fevereiro de 2014 em que foi deliberado remeter à
Assembleia Municipal o procedimento por ajuste direto para Serviços
de Certificação legal das Contas do Município de Elvas – ano de 2014,
para nomeação do auditor externo conforme dispõe o nº 1 do artº
77º da Lei 73/2013 de 3 de setembro (documento em anexo número
vinte).---------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa pôs o assunto a discussão.- --------Não havendo intervenientes na discussão do assunto, o Senhor
Presidente da Mesa pôs a nomeação do Auditor externo a votação
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tendo sido deliberado, por unanimidade, nomear a empresa Isabel
Paiva, Miguel Galvão & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, Ldª como auditor externo no âmbito do nº 1 do artº 77º
da Lei 73/2013 de 3 de setembro.----------------------------------------

ASSUNTOS POR MINUTA:- A Assembleia deliberou por
unanimidade, aprovar em minuta os assuntos discutidos e votados
nesta sessão, nos termos do nº 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013 de
12 de setembro. ----------------------------------------------------------ENCERRADA A ORDEM DE TRABALHOS, FOI DADO DE IMEDIATO
CUMPRIMENTO AO DISPOSTO N0 Nº 1 DO ARTIGO 49º DA LEI Nº
75/2013, DE 12 DE SETEMBRO.-- ---------------------------------------E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, pelo Senhor
Presidente da Mesa, da qual para constar se lavrou a presente ata
que vai ser devidamente assinada pelo Senhor Presidente da Mesa e
pelo funcionário que a lavrou e designado pelo Senhor Presidente da
Câmara Municipal, conforme determina o número 2 do artigo 57º da
Lei supracitada. ------------------------------------------------------------

O PRESIDENTE DA MESA
________________________
O FUNCIONÁRIO
________________________
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