_____________________________________________________

ATA DA ÚNICA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ELVAS, REALIZADA NO
DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2014
Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e catorze,
em cumprimento da Convocatória emanada do Presidente da Mesa
Senhor Paulo Alexandre Bencatel Canhão, 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, 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
Leonor

Fernandes,
Reigueira

João

Calado,

Manuel
Ana

Restolho

Maria

Orelhas,

Demétrio

Ana

Barrocas

Guerra, Maria Paula Vitória Pires Antunes Barradas, Joaquim
Manuel Charruadas, Sara Cristina Rosa Chaves, José Domingos
Verruga

Laço,

João

Armando

Rondão

Almeida,

Joaquim

Manuel Cabaceira Feijão, Luís Manuel Carretas Grilo e Líria
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Maria

Cacheirinha

Leal

Carvão

Cláudio

José

Marmelo

Nascimento Carapuça e José dos Santos Catarrilhas Guerra.---

FALTAS: Nuno Alberto Miranda Madeira e Rui Eduardo Dores
Jesuíno.--------------------------------------------------------------TOMADA DE POSSE DE MEMBRO DA ASSEMBLEIA
O Senhor Presidente da Mesa chamou o Senhor Cláudio Miguel
Branca Monteiro, a fim de tomar posse como membro da
Assembleia Municipal de Elvas, em substituição do Senhor Pedro
Manuel Brilha Barrena, ambos representantes do Partido Socialista,
a referida substituição foi feita nos termos e para efeitos no número 1
do artigo 79º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, com a nova
redação dada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de janeiro (documento em
anexo número dois).-------------------------------------------------------

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 Executivo Municipal de Elvas enviando cópias das atas das
reuniões ordinárias do executivo municipal realizadas nos dias
10/09/2014, 24/09/2014, 8/10/2014, 22/10/2014, e a minuta da ata
da reunião do dia 12/11/2014.------------------------------------------» Oficio emanado do Senhor Presidente da Câmara de Elvas, que a
Auditoria ao Município de Elvas, a realizar pela IGAF – Inspeção Geral
de Finanças, no âmbito da Contratação Pública, teve início no
passado dia 13 de outubro de 2014;------------------------------------» Da Associação Nacional de Municípios Portugueses, sobre o
Seminário “ poder Local e o Setor Solidário “;--------------------------» Do Senhor Pedro Manuel Brilha Barrena renunciando ao cargo de
Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, bem como a renúncia
de membro do referido Órgão.-------------------------------------------2

A Assembleia Municipal tomou conhecimento.--------------------Seguidamente

o

Senhor

Primeiro

Secretario

Francisco

Espiguinha disse estarem abertas as inscrições para os
membros da Assembleia que quisessem usar da palavra neste
período. --------------------------------------------------------------O Senhor José Guerra usando da palavra colocou algumas questões
destacando-se a reativação do circuito das antas, a instalação no
Forte de Graça de um Centro Interpretativo da Batalha das Linhas de
Elvas, a sensibilização das entidades competentes no sentido do
feriado do dia 1 de dezembro voltar a ser comemorado e se na
Empreitada do Forte da Graça está prevista a requalificação dos
acessos ao Forte.---------------------------------------------------------A Senhora Maria Paula usou da palavra perguntando como está a
situação da cidade transfronteiriça, no que diz respeito a médicos e
consultas.-----------------------------------------------------------------Continuando felicitou a Escola Superior Agrária que quase preencheu
as vagas existentes o que é um orgulho para a Escola e para a cidade
de Elvas.------------------------------------------------------------------O Senhor José Bagorro usou da palavra dizendo que estamos na
Quadra Natalícia e que seria bom que o Senhor Presidente da Câmara
estivesse presente em todos os eventos.-------------------------------Disse ainda que existe informação que onde o Senhor Comendador
Rondão estiver presente que o Senhor Presidente da Câmara não
estará.---------------------------------------------------------------------O Senhor Nuno Caldeira Fernandes usando da palavra deu as boa
vindas ao novo membro da Assembleia Senhor Cláudio Monteiro
desejando-lhe felicidades para o desempenho das suas funções.-----Continuando perguntou qual o ponto da situação do Forte da Graça e
qual o futuro dos outros prédios militares.------------------------------O Senhor João Paiva usou da palavra dizendo que era todo o
interesse a criação de um museu rural em Elvas existente bastante
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espólio, muito dele vindo do ex Grémio da Lavoura e poderiam ser
aproveitadas as antigas instalações da Manutenção Militar.-----------Disse ainda que era pertinente a criação de um Parque Empresarial,
no

sentido

de

animar

os

investidores

a

nível

Nacional

e

Transfronteiriço, disponibilizando-se para colaborar com a Câmara.--O Senhor José Rato Nunes usando da palavra saudou o novo
membro da Assembleia desejando-lhe felicidades no desempenho daa
sua função.----------------------------------------------------------------Continuando agradeceu as palavras da Senhora Maria Paula Barradas
relativamente aos resultados da Escola Superior Agrária, resultados
esses, que não são só dele, mas também de anteriores Direções e
também da própria Câmara Municipal de Elvas.------------------------Disse que concordava com a intervenção do Senhor João Paiva, no
que respeita à criação do Museu Rural, que de fato existe muito
espólio e pessoas ligadas a agricultura, que a própria Escola Superior
Agrária dispõe de um valioso espólio literário nessa área e que
poderia ser utilizado.-----------------------------------------------------Questionou quais são os projetos previstos para os edifícios da Casa
da Reclusão, e o Tribunal Militar os quais já se encontram em
degradação.---------------------------------------------------------------Por último perguntou, qual o ponto da situação das obras do Forte da
Graça e se irão terminar dentro dos prazos previstos.-----------------A Senhora Anabela Cartas usou da palavra felicitando o Senhor
Presidente

da

Câmara

pela

decisão

de

mandar

substituir

os

candeeiros da Avª do Dia de Portugal, sugerindo também a
substituição dos candeeiros do Centro Histórico.-----------------------Terminou dizendo que estava preocupada com a obra do Forte da
Graça, no que diz respeito ao cumprimento de prazos, uma vez que
ainda não se vê qualquer movimento.-----------------------------------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.—
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Ordem de Trabalhos
1-Eleição do Presidente da Mesa da Assembleia Municipal
de Elvas.--------------------------------------------------------O Senhor

Primeiro

Secretario

Francisco

Espiguinha

disse

estarem abertas as inscrições para apresentação de propostas no
sentido de se proceder à eleição do Presidente da Mesa da
Assembleia Municipal.----------------------------------------------------O Senhor Joaquim Charruadas usando da palavra apresentou uma
proposta subscrita pelos membros da bancada Socialista, na qual
propõem o membro da Assembleia Municipal Senhor Paulo Alexandre
Bencatel Canhão para Presidente da Assembleia Municipal de Elvas
(documento em anexo número três).-----------------------------------O Senhor João Paiva usando da palavra disse que apoiava a
proposta apresentada pela bancada do Partido Socialista, tendo em
que conta que a figura do Senhor Paulo Canhão como Presidente da
Assembleia Municipal irá dignificar a democracia.---------------------O Senhor José Rato Nunes, usando da palavra disse que tinha todo
o respeito e amizade para com o Senhor Pedro Barrena que
desempenhou bem as funções de Presidente da Assembleia até à
criação da situação política atual, tomando algumas decisões que não
teriam sido as mais corretas.--------------------------------------------Relativamente ao Senhor Paulo Canhão, parece-lhe uma pessoa
isenta e capaz de desempenhar o cargo de Presidente da Assembleia
Municipal.-----------------------------------------------------------------O Senhor José Bagorro usou da palavra dizendo que o Senhor
Paulo

Canhão

lhe

merece

toda

a

confiança

e

respeito

para

desempenhar as funções de Presidente da Assembleia Municipal.-----Não havendo mais intervenientes na discussão do assunto o Senhor
Francisco Espiguinha no exercício da Presidência procedeu à abertura
da urna, tendo-a mostrado a todos os Deputados Municipais,
voltando a fechá-la.------------------------------------------------------5

Procedeu-se de seguida à chamada, tendo cada um dos Deputadas
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 e três.--------------------------------------- Votos em branco: três.-------------------------------------------Terminado o apuramento da votação, verificou-se a eleição, por
maioria, do Senhor Paulo Alexandre Bencatel Canhão para Presidente
da Mesa da Assembleia Municipal de Elvas.-----------------------------Terminada a eleição o Senhor Paulo Canhão ocupou o seu lugar na
Mesa da Presidência passando a dirigir os trabalhos.--------------------

2 - Ordem de Trabalhos.--------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa perguntou aos Senhores Membros
da Assembleia Municipal se concordavam com a ordem de trabalhos
ou queriam fazer alguma alteração.-------------------------------------Não havendo intervenientes o Senhor Presidente da Mesa colocou a
Ordem de Trabalho a votação tendo a mesma sido aprovada, por
unanimidade. --------------------------------------------------------------O Senhor Nuno Caldeira Fernandes saiu da sala da reunião.-------

3-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 18 de setembro 2014 e 12 de novembro de 2014
(documento em anexo número quatro).--------------------------------A Assembleia tomou conhecimento.--------------------------------------

4-IV – Revisão Orçamental. ----------------------------------Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião ordinária
do Executivo Municipal realizada no dia 22 de outubro de 2014, em
que foi aprovada a IV Revisão Orçamental 2014 (documento em
anexo número cinco). -----------------------------------------------------
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O Senhor Presidente da Mesa pôs a VI Revisão Orçamental a
discussão.- ----------------------------------------------------------------Não havendo intervenientes na discussão do assunto, o Senhor
Presidente da Mesa pôs a IV Revisão Orçamental a votação tendo
sido aprovada, unanimidade.---------------------------------------------

5-Tabela de Taxas Municipais para 2015.-----------------Presente á reunião a certidão de parte da ata da reunião ordinária do
executivo municipal, realizada no dia 22 de outubro de 2014, que
aprovou por unanimidade, manter para o ano de 2015 os valores da
Tabela de Taxas Municipais aprovados para 2014 (documento em
anexo número seis).------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa pôs o assunto a discussão.---------Não havendo mais intervenientes na discussão o Senhor Presidente
da Mesa colocou a Tabela de Taxas a votação tendo sido deliberado
por unanimidade, aprovar a proposta da Câmara mantendo para o
ano de 2015 os valores da Tabela de Taxas Municipais aprovados
para 2014.-----------------------------------------------------------------

6-Taxa de Ocupação de Subsolo (TOS) no Setor do Gás
Natural.---------------------------------------------------------Presente á reunião uma certidão de parte da Ata da reunião do
executivo municipal realizada em 22 de outubro de 2014, sobre a
aplicação da Taxa de Ocupação do Subsolo (documento em anexo
número sete). -------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa pôs o assunto a discussão. ---------Não havendo mais intervenientes na discussão do assunto o Senhor
Presidente da Mesa colocou o assunto a votação tendo sido aprovado,
por unanimidade, não aplicar a Taxa de Ocupação do Subsolo. --------

7-Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP).-------Presente á reunião uma certidão de parte da Ata da reunião do
executivo municipal realizada em 22 de outubro de 2014, sobre a
aplicação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (documento em
anexo número oito). ------------------------------------------------------7

O Senhor Presidente da Mesa pôs o assunto a discussão. ---------Não havendo mais intervenientes na discussão do assunto o Senhor
Presidente da Mesa colocou o assunto a votação tendo sido aprovado,
por unanimidade, não aplicar a Taxa Municipal de Direitos de
Passagem. ------------------------------------------------------------------

8-Derrama – Ano Económico 2014.--------------------------Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião ordinária
da Câmara Municipal de Elvas, realizada no dia 22 de outubro de
2014 em que foi deliberado, por unanimidade, aprovar o valor de
0,40%, sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre
rendimento de pessoas coletivas para o ano de 2014 (documento em
anexo número nove). -----------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa pôs o assunto a discussão.---------Não havendo mais intervenientes na discussão do assunto, o Senhor
Presidente da Mesa colocou o assunto a votação tendo sido
deliberado por unanimidade, aprovar o valor de 0,40%, sobre o lucro
tributável sujeito e não isento de imposto sobre rendimento de
pessoas coletivas para o ano de 2014.-----------------------------------

9-Participação do Município nos Impostos do Estado IRS
2015.------------------------------------------------------------Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião ordinária
da Câmara Municipal de Elvas, realizada no dia 22 de outubro de
2014 em que foi deliberado por, unanimidade, manter o valor de 3%
na participação nos impostos do estado IRS para o ano económico de
2015 (documento em anexo número dez). -----------------------------O Senhor Presidente da Mesa pôs o assunto a discussão.--------Não havendo intervenientes na discussão do assunto, o Senhor
Presidente da Mesa colocou o assunto a votação tendo sido
deliberado por, unanimidade, manter o valor de 3% na participação
nos impostos do estado IRS para o ano económico de 2014.-----------

8

10-Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de
Pessoal para 2015.--------------------------------------------Presente à reunião a certidão de parte da Ata da reunião ordinária da
Câmara Municipal realizada no dia 8 de outubro de 2014 que aprovou
as propostas de Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de
Pessoal para 2015 (documento em anexo onze).-----------------------Seguidamente o Senhor Presidente da Mesa informou que
estavam em discussão os referidos documentos.-----------------------O Senhor Presidente da Câmara usou da palavra prestando
esclarecimentos sobre os documentos em discussão.------------------Não havendo mais intervenientes na discussão, o Senhor Presidente
da Mesa colocou os documentos acima referidos à votação tendo a
Assembleia deliberado, por unanimidade, o seguinte:-----------------1º Aprovar a proposta das Grandes Opções do Plano e Orçamento
para 2015.---------------------------------------------------------------2º Aprovar o Mapa de Pessoal do Município de Elvas para o ano de
2015 que compreende 38 folhas que se anexam.-----------------------

11-Apoio

às

Freguesias

no

Quadro

da

Promoção

e

Salvaguarda Articulada dos Interesses das Populações –
Protocolo de Execução.---------------------------------------Presente uma certidão de parte da Ata da reunião do Executivo
Municipal realizada dia 12 de novembro de 2014, sobre o assunto em
título documento em anexo doze). --------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa pôs o assunto a discussão.----------Não havendo intervenientes na discussão o Senhor Presidente da
Mesa

pôs

o

assunto

a

votação

tendo

sido

deliberado,

por

unanimidade, aprovar os referidos protocolos de execução.------------

12-Alteração ao Regulamento Cartão Municipal de Idade
de Ouro.---------------------------------------------------------Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião ordinária
do Executivo Municipal realizada no dia 12 de novembro de 2014, em
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que foi aprovada a Alteração ao Regulamento Municipal do Cartão da
Idade de Ouro (documento em anexo número treze).-----------------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 Municipal do
Cartão da Idade de Ouro a votação tendo sido aprovada por,
unanimidade.-------------------------------------------------------------O Senhor Nuno Caldeira Fernandes ocupou o seu lugar na
reunião.----------------------------------------------------------------

13-Regulamento Municipal da Universidade Sénior.-------Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião ordinária
do Executivo Municipal realizada no dia 12 de novembro de 2014, em
que foi aprovado o Regulamento Municipal da Universidade Sénior
(documento em anexo número catorze).--------------------------------O Senhor Presidente da Mesa pôs o assunto a discussão.----------O Senhor Presidente da Câmara usou da palavra prestando
esclarecimentos sobre o ponto em dicusssão.--------------------------Não havendo mais intervenientes na discussão do assunto, o Senhor
Presidente da Mesa pôs o Regulamento Municipal da Universidade
Sénior a votação tendo sido aprovado por, maioria, com dezanove
votos a favor e sete abstenções dos Senhores José Bagorro, José
Rato Nunes, Sara Chaves, Anabela Cartas, Maria Paula Barradas,
João Paiva e Nuno Caldeira Fernandes.------------------------------

14-Ratificação da tomada de posse dos membros do
Conselho Municipal de Educação.----------------------------Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião ordinária
do Executivo Municipal realizada no dia 12 de novembro de 2014, em
que foi Ratificação a tomada de posse dos membros do Conselho
Municipal de Educação (documento em anexo número quinze).-------Não havendo mais intervenientes na discussão do assunto, o Senhor
Presidente da Mesa pôs o assunto a votação tendo sido ratificada por,
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unanimidade, a tomada de posse dos membros do Conselho Municipal
de Educação.---------------------------------------------------------------

15-Trânsito:----------------------------------------------------a)Requalificação da E. N. 4 – 2ª fase (Entre a
rotunda das piscinas até ao Aqueduto da Amoreira1º troço). – Sinalização.---------------------------------Presente à reunião uma certidão de parte da ata da reunião do
Executivo Municipal realizada no dia 8 de outubro de 2014 que
aprovou o plano de sinalização da Requalificação da E. N. 4 – 2ª fase
(Entre a rotunda das piscinas até ao Aqueduto da Amoreira- 1º troço)
(documento em anexo número dezasseis).-----------------------------Não havendo intervenientes na discussão do assunto, o Senhor
Presidente da Mesa pôs o assunto a votação tendo sido aprovado, por
maioria, com vinte e cinco votos a favor e uma abstenção do Senhor
João Paiva. -----------------------------------------------------------------

b)Freguesia de São Brás e São Lourenço.-------------Presente à reunião uma certidão de parte da ata da reunião do
Executivo Municipal realizada no dia 12 de fevereiro de 2014 que
aprovou a colocação de sinalização de trânsito na Freguesia de São
Brás e São Lourenço) documento em anexo número dezassete).-----Não havendo intervenientes na discussão do assunto, o Senhor
Presidente da Mesa pôs o assunto a votação tendo sido aprovado, por
maioria, com vinte e cinco votos a favor e uma abstenção do Senhor
João Paiva. -----------------------------------------------------------------

c)Freguesia de Assunção.-------------------------------Presente à reunião uma certidão de parte da ata da reunião do
Executivo Municipal realizada no dia 12 de fevereiro de 2014 que
aprovou a colocação de sinalização de trânsito na Freguesia de
Assunção) documento em anexo número dezoito).---------------------Não havendo intervenientes na discussão do assunto, o Senhor
Presidente da Mesa pôs o assunto a votação tendo sido aprovado, por
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maioria, com vinte e cinco votos a favor e uma abstenção do Senhor
João Paiva. -----------------------------------------------------------------

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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