_____________________________________________________

ATA DA ÚNICA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ELVAS, REALIZADA NO
DIA 28 DE ABRIL DE 2014
Aos vinte e oito dias do mês de abril 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,
Fernando

Augusto

Morganho

Semedo,

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, 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, Joaquim
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Manuel Cabaceira Feijão, Luís Manuel Carretas Grilo e Líria
Maria Cacheirinha Leal Carvão.-------------------------------------

FALTAS Cláudio José Marmelo Nascimento Carapuça e José
dos Santos Catarrilhas Guerra

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 26 de fevereiro, 9 de março,
26 de março, 9 de abril e minuta de 23 de abril.-----------------------» Carta do Senhor Cláudio Carapuça justificando a sua falta a esta
Sessão.--------------------------------------------------------------------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

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 Hospital de Santa Luzia de Elvas.-----2



Contrato de concessão da exploração e gestão dos
sistemas de distribuição de água para consumo
público e de recolha de efluentes do concelho de
Elvas – pedido de autorização para transmissão de
participação social na sociedade concessionária.-----



Revisão / Atualização da Carta Educativa.-------------



Proposta

Regulamento

de

Atribuição

do

Parque

Habitacional do Município de Elvas.--------------------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: ----------------------------------------------------------------

10 - Moção sobre o Hospital de Santa Luzia de Elvas.11 - Contrato de concessão da exploração e gestão
dos sistemas de distribuição de água para consumo
público e de recolha de efluentes do concelho de
Elvas – pedido de autorização para transmissão de
participação social na sociedade concessionária.-----12 -Revisão / Atualização da Carta Educativa.--------13 - Proposta Regulamento de Atribuição do Parque
Habitacional do Município de Elvas.---------------------2 - Relatório de Atividades. ----------------------------------Presente à sessão o Relatório de Atividade Municipal, previamente
distribuído aos membros da Assembleia Municipal e que compreende
o período entre 15 de fevereiro de 2014 e 14 de abril de 2014
(documento em anexo número
A Assembleia tomou conhecimento.--------------------------------------

3- Aprovação da Ata de 27/02/2014.----------------------
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A Ata da sessão realizada no dia 27 de fevereiro de 2014 foi
aprovada, por maioria, com 23 votos a favor e 2 abstenções, dos
Senhores José Rato Nunes e Frenando Semedo este último por não
ter estado presente na mesma e com a seguinte retificação:----------A folhas 3 da referida Ata na intervenção do Senhor João Paiva onde
consta: “Relativamente ao parque de leilões disse que a Freguesia de
Santa Eulália seria uma boa opção”.------------------------------------Deve constar: O espaço de Santa Eulália é limitado. Seria bom para
Santa Eulália mas seria para um parque pequeno. Para ser como se
deseja deve permitir uma utilização multiusos e necessita de espaço
maios e em Elvas.---------------------------------------------------------

4- Revisão do Regimento da Assembleia Municipal.--Presente à reunião a Ata da reunião da Comissão para revisão do
Regimento da Assembleia Municipal realizada no dia nove de abril de
dois mil e catorze em que foram aprovadas as alterações introduzidas
no Regimento da Assembleia Municipal (documento em anexo
número
Seguidamente o Senhor Presidente da Mesa colocou a votação
as alterações ao Regimento da Assembleia Municipal.-----------------Não havendo intervenientes na discussão do assunto o Senhor
Presidente da Mesa pôs Regimento da Assembleia Municipal, com as
alterações propostas pela Comissão, a votação tendo sido aprovado
por unanimidade.---------------------------------------------------------Mais foi deliberado, por unanimidade, aprovar que o mesmo entrasse
de imediato em vigor.-----------------------------------------------------

5- Eleição do substituto do Presidente de Junta de
Freguesia

eleito

para

representar

a

Assembleia

Municipal na Assembleia Distrital de Portalegre.
O Senhor Presidente da Mesa O Senhor Presidente da Mesa
informou que foram apresentadas duas propostas, para designação
do substituto do Representante da Assembleia Municipal de Elvas na
4

Assembleia Distrital, uma do PS – propondo o Senhor Luís Manuel
Carretas Grilo e outra da PSD - propondo o Senhor José Domingos
Verruga Laço.------------------------------------------------------------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
vinco boletins de voto, distribuídos da seguinte forma:----------------Lista – A – vinte votos.---------------------------------------------Lista – B – três votos. ----------------------------------------------Votos em Branco – dois votos.-------------------------------------Terminado o apuramento da votação, verificou-se que foi aprovado
por maioria a proposta apresentada pelo Partido Socialista, sendo o
substituto do Presidente de Junta representante da Assembleia
Municipal de Elvas na Assembleia Distrital o Senhor Luís Manuel
Carretas Grilo.-------------------------------------------------------------

6- Protocolo – Universidade Sénior do Bairro da Boa –
Fé. ----------------------------------------------------------Presente uma certidão de parte da ata da reunião do Executivo
Municipal realizada no dia 9 de abril de 2014, em que foi aprovado o
Protocolo em título (documento em anexo número
Seguidamente

o

Senhor

Presidente

da

Mesa

colocou

os

documentos a discussão.-------------------------------------------------Não havendo mais intervenientes na discussão do assunto o Senhor
Presidente da Mesa colocou o mesmo a votação tendo a Assembleia
Municipal deliberado, por unanimidade, aprovar o referido Protocolo.-

7- Inventário e Documentos de Prestação de Contas
do Ano Económico de 2013.----------------------------
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Presente uma certidão de parte da ata da reunião do Executivo
Municipal realizada no dia 9 de abril de 2014, bem como os
Documentos de Prestação de Contas do ano económico de 2013
(documento em anexo número
Seguidamente

o

Senhor

Presidente

da

Mesa

colocou

os

documentos a discussão.-------------------------------------------------Não havendo mais intervenientes na discussão do assunto o Senhor
Presidente da Mesa colocou o Inventário e os Documentos de
Prestação de Contas relativo ao ano económico de 2013 a votação
tendo a Assembleia Municipal deliberado, por unanimidade, aprovar
os referidos documentos.--------------------------------------------------

8-

Plano

de

Segurança

Interno

do

Coliseu

Comendador José Rondão Almeida.---------------------Presente à reunião uma certidão de parta da ata do Executivo
Municipal realizada no dia 9 de abril de 2014, bem como o Plano de
Segurança Interno do Coliseu Comendador José Rondão Almeida
(documento em anexo número
O Senhor Presidente da Mesa pôs assunto a discussão. ----------Não havendo intervenientes na discussão do assunto o Senhor
Presidente da Mesa colocou o Plano de Segurança Interno do Coliseu
Comendador José Rondão Almeida a votação tendo o mesmo sido
aprovado, por unanimidade. ----------------------------------------------

9- Trânsito.------------------------------------------------Presente à reunião certidões de parta das Atas das reuniões do
Executivo Municipal realizada nos dias 18 de novembro de 2013, 11
de dezembro de 2013, 12 de março de 2014 e 9 de abril de 2014
onde foram aprovadas por unanimidade várias alterações á sinalética
de trânsito em diversos locais (documentos em anexo números
O Senhor Presidente da Mesa pôs assunto a discussão. -----------Não havendo intervenientes na discussão do assunto o Senhor
Presidente da Mesa colocou as referidas alterações á sinalética de
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trânsito em diversos locais, tendo as mesmas sido aprovadas, por
unanimidade. ---------------------------------------------------------------

10 - Moção sobre o Hospital de Santa Luzia de Elvas.Presente à reunião uma certidão de parta da ata do Executivo
Municipal realizada no dia 23 de abril de 2014, em que foi aprovada
uma Moção sobre o Hospital de Santa Luzia de Elvas (documento em
anexo número
O Senhor Presidente da Mesa pôs assunto a discussão. -----------Não havendo mais intervenientes na discussão do assunto o Senhor
Presidente da Mesa colocou a Moção a votação tendo a mesma sido
aprovada, por unanimidade. ---------------------------------------------???

11 - Contrato de concessão da exploração e gestão
dos sistemas de distribuição de água para consumo
público e de recolha de efluentes do concelho de
Elvas – pedido de autorização para transmissão de
participação social na sociedade concessionária.-----Presente à reunião uma certidão de parte da Ata das reunião do
Executivo realizada no dia 23 de abril de 2014, sobre o assunto em
título (documento em anexo número
O Senhor Presidente da Câmara usou da palavra prestando
esclarecimentos sobre o assunto em discussão.------------------------O Senhor Presidente da Mesa colocou o assunto a discussão.-----Não havendo mais intervenientes na discussão do assunto a
Assembleia deliberou, por maioria, com vinte votos a favor, um voto
contra do Senhor João Orelhas e duas abstenções dos Senhores Nuno
Caldeira Fernandes e João Paiva, autorizar a transmissão de
participação social na sociedade concessionária.------------------------

12 -Revisão / Atualização da Carta Educativa.--------7

Presente à reunião uma certidão de parte da ata do Executivo
Municipal realizada no dia 23 de abril de 2014, bem como a Revisão
/Atualização da Carta Educativa (documento em anexo número
O Senhor Presidente da Mesa pôs assunto a discussão. ----------Não havendo intervenientes na discussão do assunto o Senhor
Presidente da Mesa colocou a Revisão / Atualização da Carta
Educativa a votação tendo o mesmo sido aprovada, por unanimidade.

13 - Proposta Regulamento de Atribuição do Parque
Habitacional do Município de Elvas.---------------------Este Ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos.------------------

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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