_____________________________________________________

ATA DA ÚNICA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ELVAS, REALIZADA NO
DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, 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, 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
Manuel Carretas Grilo e Líria Maria Cacheirinha Leal Carvão,
Cláudio José Marmelo Nascimento Carapuça, João Manuel
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Restolho Orelhas, José dos Santos Catarrilhas Guerra e
Cláudio Miguel Branca Monteiro.-----------------------------------

FALTAS: Faltaram a esta reunião os Senhores José Manuel Rato
Nunes e Rui Eduardo Dores Jesuíno.------------------------------------

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
26/11/2014, 10/12/2014, 19/12/2014, 15/01/2015, 28/01/15 e a
minuta da ata da reunião do dia 11/02/2015.--------------------------» Carta do Senhor Francisco João Travanca Rego sobre o processo
eleitoral para novos corpos gerentes da Associação de Assistência de
Vila Boim;-----------------------------------------------------------------» Do Grupo parlamentar PEV - Os Verdes, acusando a receção da
moção sobre a retirada de placas de amianto na Escola Básica, 2,3 nº
1 de Elvas;----------------------------------------------------------------» Da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, sobre o XXII
Congresso da ANMP;-----------------------------------------------------» Da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Elvas enviando o
Relatório de Atividades da CPCJ de Elvas de 2014 e Plano de Ação
para o ano de 2015.------------------------------------------------------Seguidamente o Senhor Presidente disse estarem abertas as
inscrições para os membros da Assembleia que quisessem
usar da palavra neste período. ------------------------------------O Senhor João Orelhas usando da palavra congratulou-se em nome
da CDU com o projeto apresentado pelo Partido Comunista Português
na Assembleia da República na defesa do Hospital de Santa Luzia de
Elvas e melhoria das condições de saúde dos Portugueses. -----------2

Continuou dizendo que via com alguma preocupação a intenção do
Governo de transferir competências e serviços públicos para as
Autarquias, sem ouvir os Municípios, tanto a Câmara como a
Assembleia Municipal deveriam tomar uma posição de modo a travar
a intenção do Governo.---------------------------------------------------O Senhor José Bagorro usando da palavra propôs um minuto de
silêncio pelo falecimento de um jovem Elvense no cumprimento do
seu dever como Agente da PSP, o que foi aprovado, por unanimidade.
Continuando disse que era de lamentar a intervenção do Senhor
Deputado do PSD do Distrito de Portalegre, sobre o Hospital de Santa
Luzia de Elvas e a saúde do nosso concelho no debate que decorreu
na Assembleia da República.---------------------------------------------Dirigindo-se ao Senhor Presidente da Câmara solicitou informação
sobre os programas dedicados aos jovens, pois consta que esses
programas estão suspensos.---------------------------------------------Congratulou-se com o aparecimento de jovens empresários no Centro
Histórico de Elvas;--------------------------------------------------------Perguntou qual o ponto da situação da Eurocidade tem sido um
processo moroso, complexo e que tem suscitado algumas dúvidas
sobre a amplitude e benefícios desse projeto.--------------------------A Senhora Anabela Cartas felicitou a Câmara por algumas medidas
tomadas recentemente e que têm beneficiado a população elvense,
nomeadamente a ação de formação árvore do património, que achou
muito importante, a formação ética do desporto e os parques de
estacionamento gratuitos na quada do Natal, que beneficiou não só
os elvenses, os visitantes e como é óbvio os comerciantes do centro
histórico.------------------------------------------------------------------Relativamente ao Carnaval infantil, disse ter sido muito bonito, pena
que a música em alguns locais não se ouvia.---------------------------Por último solicitou ao Senhor Presidente da Câmara que ponderasse
a possibilidade se iluminar o altar exterior da Igreja de São
Domingos.-----------------------------------------------------------------3

O Senhor José Guerra usando da palavra colocou algumas questões
nomeadamente sobre a criação do museu de arqueologia, o museu
que agricultura, e a reativação do circuito das antas, qual o ponto da
situação das obras do Forte da Graça e deixou a sugestão do
Carnaval se realizar na Avª da Piedade.---------------------------------O Senhor Marco Matroca usando da palavra felicitou o Senhor
Comendador Rondão Almeida pelo trabalho desenvolvido, e primeiro
subscritor, da petição que deu origem ao projeto de resolução de
defesa das urgências do Hospital de Santa Luzia de Elvas, que ontem
foi discutido na Assembleia da República.-------------------------------Enalteceu a intervenção da Senhora Deputada do PS que demonstrou
ser conhecedora da realidade dos habitantes do Distrito de Portalegre
que são utentes do Hospital de Santa Luzia. Igualmente enalteceu o
PCP, o BE e Os Verdes que se colocaram ao lado do PS e dos
Elvenses em defesa do Hospital de Santa Luzia de Elvas.--------------A Senhora Cláudia Ferreira usando da palavra felicitou a Câmara
pela animação no Mercado Municipal da Casa das Barcas na época de
Natal,

bem

como

a

isenção

de

pagamento

nos

parques

de

estacionamento. ----------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara usou da palavra agradecendo as
palavras

dos

Senhores

Membros

da

Assembleia

e

prestou

esclarecimentos às questões colocadas pelos mesmos.-----------------

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: --------------------------------------------

» Delimitação de área de reabilitação urbana no
âmbito do RJRU.------------------------------------------4

»Juízes Sociais.----------------------------------------Seguidamente o Senhor Presidente da Mesa colocou a votação a
inclusão dos referidos pontos na Ordem de Trabalhos, tendo sido
aprovada,

por

unanimidade,

a

sua

inclusão,

com

a

seguinte

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

12- Delimitação de área de reabilitação urbana no
âmbito do RJRU.------------------------------------------13- Juízes Sociais.----------------------------------------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 13 de novembro de 2014 e 12 de fevereiro de 2015
(documento em anexo número dois).-----------------------------------A Assembleia tomou conhecimento.--------------------------------------

3- Aprovação da Ata de 03/06/2014.------------------A Ata da sessão realizada no dia 3 de junho de 2014 foi aprovada,
por maioria, com vinte e seis votos a favor e duas abstenções, dos
Senhores João Manuel Restolho Orelhas e José dos Santos Catarrilhas
Guerra, em virtude de não terem estado presentes na mesma.--------

4-Eleição do representante da Assembleia na CIMAA
em substituição do Senhor Pedro Manuel Brilha
Barrena.----------------------------------------------------Este ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos.------------------

5- I – Revisão Orçamental.------------------------------Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião ordinária
do Executivo Municipal realizada no dia 11 de fevereiro de 2015, em
que foi aprovada a I Revisão Orçamental 2015 (documento em anexo
número três). -------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa pôs a I Revisão Orçamental a
discussão.- ----------------------------------------------------------------5

Não havendo intervenientes na discussão do assunto, o Senhor
Presidente da Mesa pôs a I Revisão Orçamental a votação tendo sido
aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------

6- Alteração ao PDM.-------------------------------------Presente à reunião uma certidão de parte da ata da reunião do
Executivo Municipal realizada no dia 28 de janeiro de 2015 em que
foi aprovada a alteração ao Plano Diretor Municipal (documento em
anexo número quatro).--------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa pôs a referida alteração a
discussão.-----------------------------------------------------------------Não havendo intervenientes na discussão o Senhor Presidente da
Mesa pôs o a Alteração ao Plano Diretor Municipal a votação tendo a
mesma sido aprovada, por unanimidade.--------------------------------

7-Autorização

Prévia

no

Âmbito

da

Lei

dos

Compromissos.-------------------------------------------Presente à reunião uma certidão de parte da ata da reunião do
Executivo Municipal realizada no dia 11 de fevereiro de 2015 sobre o
assunto em título (documento em anexo número cinco). --------------O Senhor Presidente da Mesa colocou o assunto em discussão. ---Não havendo intervenientes na discussão o Senhor Presidente pôs o
assunto a discussão tendo sido deliberado, por maioria, com vinte e
cinco votos a favor e uma abstenção do Senhor João Paiva, autorizar
a assunção de compromissos plurianuais.---------------------

8-Alteração

por

mútuo

acordo

aos

Acordos

de

execução de delegação legal de competências nas
Juntas de Freguesia.--------------------------------------Presente à reunião uma certidão de parte da ata da reunião do
Executivo Municipal realizada no dia 11 de fevereiro de 2015 sobre o
assunto em título (documento em anexo número seis). ---------------O Senhor Presidente da Mesa colocou o assunto em discussão. ----
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Não havendo intervenientes na discussão o Senhor Presidente pôs o
assunto a discussão tendo sido deliberado, por unanimidade, aprovar
a Alteração por mútuo acordo aos Acordos de execução de delegação
legal de competências nas Juntas de Freguesia.-------------

9-Revogação

por

mútuo

acordo

dos

Contratos

Interadministrativos de Delegação de Competências
nas Juntas de Freguesia.---------------------------------Presente à reunião uma certidão de parte da ata da reunião do
Executivo Municipal realizada no dia 11 de fevereiro de 2015 sobre o
assunto em título (documento em anexo número sete). ---------------O Senhor Presidente da Mesa colocou o assunto em discussão. ---Não havendo intervenientes na discussão o Senhor Presidente pôs o
assunto a discussão tendo sido deliberado, por unanimidade, aprovar
a revogação por mútuo acordo aos Acordos de execução de delegação
legal de competências nas Juntas de Freguesia.------------------------

10- Renovação de Protocolos de Acordo celebrados
em 1 de abril de 2014.-----------------------------------Presente à reunião uma certidão de parte da ata da reunião do
Executivo Municipal realizada no dia 11 de fevereiro de 2015 sobre o
assunto em título (documento em anexo número oito).---------------O Senhor Presidente da Mesa colocou o assunto em discussão. ---Não havendo intervenientes na discussão o Senhor Presidente pôs o
assunto a discussão tendo sido deliberado, por maioria, com vinte e
quatro votos a favor e um voto contra do Senhor José Bagorro,
aprovar a Renovação de Protocolos de Acordo celebrados em 1 de
abril de 2014. --------------------------------------------------------------

11-Trânsito.-----------------------------------------------Presente à reunião três certidões de parte das atas das reuniões do
Executivo Municipal, realizadas nos dias 26 de novembro de 2014, 19
de dezembro de 2014 e 11 de fevereiro de 2015 em que foi aprovada
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diversa sinalização (documentos em anexo números nove, dez e
onze).----------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa pôs a proposta a discussão.---------Não havendo intervenientes na discussão o Senhor Presidente da
Mesa pôs o assunto a votação tendo a Assembleia Municipal
aprovado,

por

unanimidade,

a

criação

dos

três

lugares

de

estacionamento.-----------------------------------------------------------

12- Delimitação de área de reabilitação urbana no
âmbito do RJRU.------------------------------------------Presente à reunião uma certidão de parte da ata da reunião ordinária
do Executivo Municipal realizada no dia 23 de fevereiro de 2015, em
que foi aprovada a proposta de delimitação de área reabilitação
urbana do concelho de Elvas no âmbito do (RJRU) (documento em
anexo número doze).-----------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa pôs a proposta a discussão.---------Não havendo intervenientes na discussão o Senhor Presidente da
Mesa pôs o assunto a votação tendo a Assembleia Municipal
aprovado, por unanimidade, a proposta de delimitação de área
reabilitação urbana do concelho de Elvas no âmbito do (RJRU).-------

13- Juízes Sociais.----------------------------------------Presente à reunião uma certidão de parte da ata da reunião ordinária
do Executivo Municipal realizada no dia 23 de fevereiro de 2015, em
que foi aprovada a lista de candidaturas de Juízes Sociais (documento
em anexo número treze).------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa pôs assunto a discussão.------------Não havendo intervenientes na discussão o Senhor Presidente da
Mesa pôs a Lista de Candidaturas de Juízes Sociais a votação tendo a
mesma sido aprovada, por maioria, com vinte e quatros 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
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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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