_____________________________________________________

ATA DA ÚNICA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ELVAS, REALIZADA NO
DIA 3 DE JUNHO DE 2014
Aos três dias do mês de junho 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, 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 Manuel Cabaceira Feijão, Luís
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Manuel Carretas Grilo e Líria Maria Cacheirinha Leal Carvão,
Cláudio José Marmelo Nascimento Carapuça.---------------------

FALTAS: Faltaram a esta reunião os Senhores João Manuel
Restolho Orelhas 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 23/04/2014, 14/05/2014 e a
minuta da ata da reunião realizada no dia 28/05/2014.---------------» Da Associação nacional de Municípios Portugueses enviando
publicação sobre os 30 anos daquela Associação;----------------------» Da CIMAA enviando Relatório e Contas 2013 em suporte digital;---» Do Grupo Parlamentar “Os Verdes” documentação sobre o projeto
de lei que visa revogar o processo de privatização da Empresa Geral
de Fomento, S.A.:--------------------------------------------------------» Da Assembleia Municipal de Arronches enviando Moção pela defesa
do SNS; -------------------------------------------------------------------» Da Assembleia Municipal de Campo Maior enviando Moção pela
defesa do SNS;-----------------------------------------------------------» Da Assembleia Municipal de Marvão enviando Moção pela defesa do
SNS;-----------------------------------------------------------------------» Da Assembleia Municipal de Lamego enviando Moção em defesa de
uma justiça e do Tribunal de Circulo e Comarca de Lamego.----------Seguidamente o Senhor Presidente disse estarem abertas as
inscrições para os membros da Assembleia que quisessem
usar da palavra neste período. -------------------------------------
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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 dois).A Assembleia tomou conhecimento. -------------------------------------Agradeceu ao Senhor Presidente da Câmara e Senhores Vereadores
pelo tratamento que tem dado a Assembleia Municipal.---------------Felicitou o Senhor Luís Monteiro e o Clube de Tiro e Caça de Elvas
pela conquista da Taça de Portugal de Tiro ao Voo.--------------------Felicitou o Museu Militar de Elvas pela integração na Rede de
Museus.-------------------------------------------------------------------Continuando o Senhor Presidente da Mesa fez uma intervenção sobre
as eleições europeias, destacando a vitória do Partido Socialista a
nível Nacional.------------------------------------------------------------O Senhor José Bagorro usando da palavra destacou a apresentação
do Plano de Desenvolvimento Turístico do Alentejano.----------------Realçou com agrado o movimento de turistas em Elvas, todos os dias
se vêm bastantes autocarros na cidade.--------------------------------Continuando realçou o resultado das eleições europeias, lamentando
que nenhum dos candidatos tenha falado sobre as medidas de
austeridade, eleições estas que não irão alterar nada na vida dos
Portugueses,

será

a

continuidade

de

mais

impostos

e

mais

austeridade.---------------------------------------------------------------O Senhor João Paiva usou da palavra agradecendo ao Senhor
Presidente da Câmara e ao Senhor Vereador Manuel Valério, que
deste sempre abraçaram a ideia da vinda a Elvas da Equipa de
Agronomia, pois foi com grande agrado que viu uma equipa de Rugby
do panorama nacional que escolheu Elvas, para fazer um estágio de
preparação para a final do Campeonato de Rugby.---------------------Continuando disse que é com pena que continua a ver um pouco uma
caixa-de-ressonância daquilo que se passa pelo País. Não irei criticar
o Partido Socialista, nem o António Costa, nem o António José
Seguro, embora seja um dos afetados pelas medidas implementadas,
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que o Governo tem vindo a tomar, mas essas medidas que já vinham
do Partido Socialista, todos os Partidos que passaram pelo Governo
deste o 25 de abril são responsáveis pela situação que se vive no
momento em Portugal e as pessoas já perceberam isso e daí o
resultado das eleições. --------------------------------------------------A Senhora Carla Carvão usando da palavra felicitou o Partido
Socialista pela vitória nas eleições Europeias, quer a nível Nacional,
quer a nível concelhio.----------------------------------------------------O Senhor José Manuel Rato Nunes usando da palavra disse que os
números dão o Partido Socialista como o partido mais votado nas
eleições Europeias, no entanto sua opinião que quem ganhou as
eleições foi a abstenção o que significa que o povo não está contente
com quem governa o País, mas será que as opções serão melhores,
penso que não, tanto que votaram noutros partidos.------------------Relativamente ao papel da Câmara Municipal de Elvas em relação aos
jovens foi com muito agrado que tomei conhecimento que os jovens
do OMTJ que estão a receber uma bolsa de €250,00 irão ter formação
o que será para eles uma mais-valia.-----------------------------------A Senhora Anabela Cartas felicitou a Câmara pela organização em
Elvas do Congresso de Religião e Moral foi uma mais-valia para a
cidade.---------------------------------------------------------------------Felicitou ainda a Câmara pela Realização da Semana das Sopas, a
Feira do Livro e a Semana da Juventude.-------------------------------O Senhor Presidente da Câmara usando da palavra agradeceu as
intervenções dos Senhores Membros da Assembleia tendo prestado
alguns esclarecimentos sobre as questões colocadas pelos mesmos.—
O Senhor Presidente da Mesa apresentou um voto de pesar pelo
falecimento do Senhor Manuel António Martins Torneiro o qual foi
aprovado, por unanimidade (documento em anexo número três).-----
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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 do seguinte Pontos: --------------------------------------------

» Alteração ao Regulamento da Biblioteca Municipal.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: ----------------------------------------------------------------

8-

Alteração

ao

Regulamento

da

Biblioteca

Municipal.--------------------------------------------------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 de 15 de abril 2014 e 21 de maio de 2014
(documento em anexo número quatro).--------------------------------A Assembleia tomou conhecimento.--------------------------------------

3- Aprovação da Ata de 28/04/2014. -----------------Este ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos.------------------

4- II Revisão orçamental. -------------------------------Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião ordinária
do Executivo Municipal realizada no dia 14 de maio de 2014, em que
foi aprovada a II Revisão Orçamental 2014 (documento em anexo
número cinco).------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa pôs a II Revisão Orçamental a
discussão.- ----------------------------------------------------------------Não havendo intervenientes na discussão do assunto, o Senhor
Presidente da Mesa pôs a II Revisão Orçamental a votação tendo sido
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aprovada, por maioria, com vinte e cinco votos a favor e uma
abstenção do Senhor Nuno Caldeira Fernandes.-------------------------

5 - Contratos Interadministrativos de Delegação de
Competências nas Juntas de Freguesia.----------------Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião ordinária
do Executivo Municipal realizada no dia 14 de maio de 2014, em que
foram aprovados os Contratos Interadministrativos de Delegação de
Competências nas Juntas de Freguesia (documento em anexo número
seis).-----------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa pôs o assunto a discussão.- --------Não havendo intervenientes na discussão do assunto, o Senhor
Presidente da Mesa pôs a votação os Contratos Interadministrativos
de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia tendo sido
aprovadas, por unanimidade.--------------------------------------------

6 - Alteração ao Regulamento de Atribuição de Bolsas
de Estudo a alunos do Ensino Superior.----------------Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião ordinária
do Executivo Municipal realizada no dia 14 de maio de 2014, em que
foi aprovada a Alteração ao Regulamento de Atribuição de Bolsas de
Estudo a alunos do Ensino Superior e sua denominação (documento
em anexo número sete). -------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa pôs o assunto a discussão.- --------Não havendo intervenientes na discussão do assunto, o Senhor
Presidente da Mesa pôs a votação a Alteração ao Regulamento de
Atribuição de Bolsas de Estudo a alunos do Ensino Superior e sua
denominação tendo sido aprovada, por unanimidade.------------------

7 - Proposta de Regulamento de Atribuição do Parque
Habitacional do Município de Elvas.---------------------Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião ordinária
do Executivo Municipal realizada no dia 23 de abril de 2014, em que
foi aprovada a Proposta de Regulamento de Atribuição do Parque
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Habitacional do Município de Elvas (documento em anexo número
oito). -----------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa pôs o assunto a discussão.- --------Não havendo intervenientes na discussão do assunto, o Senhor
Presidente da Mesa pôs a Proposta de Regulamento de Atribuição do
Parque Habitacional do Município de Elvas a votação tendo sido
aprovada, por maioria, com vinte e três votos a favor e três
abstenções dos Senhores José Rato Nunes, Nuno Caldeira Fernandes
e Maria Paula Barradas.---------------------------------------------------
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–

Alteração

ao

Regulamento

da

Biblioteca

Municipal.--------------------------------------------------Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião ordinária
do Executivo Municipal realizada no dia 28 de maio de 2014, em que
foi aprovada a alteração ao Regulamento da Biblioteca Municipal de
Elvas (documento em anexo número nove). ----------------------------O Senhor Presidente da Mesa pôs o assunto a discussão.- --------Não havendo intervenientes na discussão do assunto, o Senhor
Presidente da Mesa pôs a alteração ao Regulamento da Biblioteca
Municipal de Elvas a votação tendo sido aprovada, por unanimidade.-

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
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Câmara Municipal, conforme determina o número 2 do artigo 57º da
Lei supracitada. ------------------------------------------------------------

O PRESIDENTE DA MESA
________________________
O FUNCIONÁRIO
________________________
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