_____________________________________________________

ATA DA ÚNICA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ELVAS, REALIZADA NO
DIA 27 DE ABRIL DE 2015
Aos vinte e sete dias do mês de abril 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, 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
Manuel Carretas Grilo e Líria Maria Cacheirinha Leal Carvão,
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Cláudio José Marmelo Nascimento Carapuça, João Manuel
Restolho Orelhas, José dos Santos Catarrilhas Guerra e
Cláudio Miguel Branca Monteiro.-----------------------------------

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:--------------------------------» Ofício do Tribunal de Contas sobre a 9ª alteração à Lei de
Organização e Processo do Tribunal de Contas – Lei nº 98/97, de 26
de agosto, republicada pela Lei nº 20/2015 de 9 de março.-----------» Da Assembleia Municipal de Viseu enviando uma Moção sobre o
combate à corrupção aprovado por aquele Órgão na Sessão realizada
no dia 27 de fevereiro de 2015.-----------------------------------------» Do Senhor Presidente da Câmara dando conhecimento dos
elementos solicitados pelo Senhor José Manuel Ferreira Bagorro sobre
os Documentos de Prestação de Contas.--------------------------------» Carta do

Senhor

Marco

André Lourenço

Matroca, sobre a

participação dos membros da Assembleia Municipal em Comissões e
pagamento das respetivas senhas.--------------------------------------» Do Executivo Municipal de Elvas enviando cópias das atas das
reuniões ordinárias do executivo municipal realizadas nos dias
23/02/201, 11/03/2015, 25/03/2015, e as minutas das atas das
reuniões dos dias 08/04/2015 e 22/04/2015.--------------------------Seguidamente o Senhor Presidente disse estarem abertas as
inscrições para os membros da Assembleia que quisessem
usar da palavra neste período. ------------------------------------O Senhor José Bagorro usando da palavra esclareceu a Assembleia
do que efetivamente se passou n CIMAA, com ele e com outros
membros desta Assembleia Municipal relativamente pagamento de
deslocações dos membros da Assembleia Municipal de Elvas nas
reuniões da CIMAA. Disse ainda que já esclareceu a situação junto da
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CIMAA e que não foi, quer por ele, quer pelos outros membros desta
Assembleia Municipal e representantes do Partido Socialista, cometida
qualquer fraude.----------------------------------------------------------Terminando apresentou uma carta com o seu pedido de demissão, de
representante da Assembleia Municipal, na Assembleia da CIMAA
(documento em anexo número dois).-----------------------------------O Senhor Marco Matroca usando da palavra disse que subscrevia
as palavras do Senhor José Bagorro.------------------------------------Continuando o Senhor Marco Matroca fez a leitura de um documento
relativamente ao assunto publicado no Jornal Lindas de Elvas a
propósito do pagamento de deslocações dos membros da Assembleia
Municipal de Elvas nas reuniões da CIMAA o qual consta em anexo
com o número três).------------------------------------------------------Os Senhores José Bagorro e Marco Matroca saíram da sala da
reunião.--------------------------------------------------------------O Senhor João Orelhas usando da palavra congratulou-se com a
passagem do 41º aniversário do 25 de abril, que mais uma vez o
Povo saio à rua e oxalá possamos dar um novo rumo ao nosso País.-A Senhora Maria Paula Barradas usando da palavra propôs um
voto de repúdio sobre o pagamento de deslocações dos membros da
Assembleia Municipal de Elvas nas reuniões da CIMAA.----------------O Senhor Presidente da Mesa colocou a votação a aceitação do
mesmo para discussão, tendo sido rejeitado por maioria, com quatro
votos a favor, dezassete votos contra e cinco abstenções a aceitação
do mesmo para discussão.----------------------------------------------O Senhor João Vintém usou da palavra dizendo que a atitude
tomada pelo Senhor José Bagorro em ter pedido a demissão da
CIMMA é de muita dignidade, é um assunto da CIMAA e com a CIMMA
que terá de ser resolvido pelo que não se deverá falar mais do
assunto.-------------------------------------------------------------------Os Senhores José Bagorro e Marco Matroca ocuparam o seu
lugar na sala da reunião.-------------------------------------------3

A Senhora Carla Carvão usou da palavra dizendo que a Câmara
Municipal de Elvas, além da continuidade dos apoios sociais já
existentes, lançou mais duas iniciativas, uma delas a Formação Ativa
e outra o Cartão Smart Jovem. No Programa Formação Ativa já
existem três cursos os quais irão possibilitar aos jovens com o 9º ano
ficarem com a equivalência ao 12º ano. O Cartão Smart Jovem já
conta com cerca de 700 aderentes.-------------------------------------O Senhor Nuno Caldeira Fernandes usou da palavra elogiando a
entrevista do Senhor Presidente da Câmara ao Linhas de Elvas.
Entrevista essa muito importante que vem esclarecer que a Câmara
tem que reduzir despesas, tendo em conta que no momento a
Câmara está a ser gerida com recursos de receitas atuais, não
havendo,

como

há

anos

atrás

as

receitas

provenientes

de

loteamentos e ainda a edução das verbas vindas do Estado e por isso
não se pode ir enganando as pessoas com festas, para ganhar
eleições, esquecendo a redução de custos e das despesas para
manter a sustentabilidade da Câmara.----------------------------------O Senhor Rui Jesuíno usando da palavra destacou alguns eventos
organizados pela Câmara Municipal de Elvas, nomeadamente a
Semana da Juventude, Exposição Canina que irá decorrer em maio,
Seminário

sobre

Turismo

e

Património,

Transmissão

de

um

comentário sobre Elvas numa estação de televisão francesa.---------Destacou ainda a edição de vários livros de Elvenses e a organização
de caminhadas pelo património Elvense, umas organizadas pela
Câmara e outras organizadas por Associações.-------------------------O Senhor José Rato Nunes usou da palavra dizendo que o acordo
celebrado entre o CDS/PP e o PSD, não irá contra o desenvolvimento
do concelho de Elvas, nem irá contra as opções da Câmara, iremos
nesta Assembleia, aprovar tudo o que seja de interesse e benéfico
para o concelho. Temos algumas ideias diferentes, e outras comuns,
por isso iremos estar sempre a favor do desenvolvimento do
Concelho de Elvas.-------------------------------------------------------4

O Senhor Presidente da Câmara usou da palavra pedindo
desculpas por ter chegado um pouco atrasado à reunião.-------------Continuando solicitou aos Senhores José Bagorro e Marco Matroca
que reconsiderassem a sua posição e não se demitissem da CIMAA.-Por último Senhor Presidente da Câmara agradeceu 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: --------------------------------------------

»Projeto

de

Apascentamento

Regulamento
de

Animais

Municipal

e

sua

sobre

Permanência

e

Trânsito em Espaço Público do Município de Elvas.---------

» Trânsito.------------------------------------------------------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: ----------------------------------------------------------------

10-Projeto

de

Apascentamento

Regulamento
de

Animais

e

Municipal
sua

sobre

Permanência

e

Trânsito em Espaço Público do Município de Elvas.---------

» Trânsito incluindo no ponto 9 como alínea (I).-----------------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 fevereiro de 2015 e 15 de abril de 2015
(documento em anexo número quatro).--------------------------------A Assembleia tomou conhecimento.-------------------------------------5

3- Aprovação da Ata de 29/09/2014. -----------------A Ata da sessão realizada no dia 29 de setembro de 2014 foi
aprovada, por maioria, com uma abstenção do Senhor João Vintém e
com a retificação proposta pelo Senhor Marco Matroca e que consta
do documento em anexo número cinco).-------------------------------

4-Autorização e fixação de prazo para apresentação
de

candidaturas

de

um

Procedimento

Concursal

comum para constituição de relação jurídica de
emprego

público

de

um

Técnico

Superior

de

Engenharia eletrotécnica e de computadores – ramo
de energias renováveis e sistemas de potência.------Presente uma certidão de parte da Ata da reunião do Executivo
Municipal realizada dia 8 de abril de 2015, sobre o assunto em título
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 pôs o assunto a votação tendo sido deliberado, por
unanimidade, autorizar a abertura do procedimento concursal comum
para constituição de relação jurídica de emprego público de um
Técnico Superior de Engenharia eletrotécnica e de computadores –
ramo de energias renováveis e sistemas de potência e fixar o prazo
de dez dias para apresentação de candidaturas.------------------------

5- Plano de intervenção em espaço rural, pedreira nº
5469 Stª. Eulália – FM5. ---------------------------------Presente à reunião uma certidão de parte da ata da reunião do
Executivo Municipal realizada no dia 25 de março 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 da
Mesa

pôs

o

assunto

a

votação

tendo

sido

deliberado,

por
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unanimidade, aprovar o Plano de intervenção em espaço rural,
pedreira nº 5469 Stª. Eulália – FM5.------------------------------------O Senhor Rui Jesuíno saiu da reunião quando eram 12,00 horas
por motivos profissionais conforme documento em anexo número
oito). ------------------------------------------------------------------------

6-- Inventário e Documentos de Prestação de Contas
do Ano Económico de 2014.-----------------------------Presente uma certidão de parte da ata da reunião do Executivo
Municipal realizada no dia 8 de abril de 2015, bem como o Inventário
e Documentos de Prestação de Contas do ano económico de 2014
(documento em anexo número nove).----------------------------------Seguidamente

o

Senhor

Presidente

da

Mesa

colocou

os

documentos a discussão.-------------------------------------------------O Senhores José Bagorro, José Rato Nunes e João Paiva
colocaram algumas questões sobre os documentos em discussão
tendo sido esclarecidos pelo Senhor Presidente da Câmara.-----------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 2014 a votação
tendo a Assembleia Municipal deliberado, por maioria, aprovar os
referidos documentos, com vinte votos a favor e sete abstenções dos
Senhores João Orelhas, José Bagorro, Marco Matroca, D. Anabela
Cartas, João Paiva, Nuno Caldeira Fernandes e D. Maria Paula
Barradas.-------------------------------------------------------------------

7- II Revisão orçamental. -------------------------------Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião ordinária
do Executivo Municipal realizada no dia 8 de abril de 2015, em que foi
aprovada a II Revisão Orçamental 2015 (documento em anexo
número dez). --------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa pôs a II Revisão Orçamental a
discussão.- ----------------------------------------------------------------7

Não havendo intervenientes na discussão do assunto, o Senhor
Presidente da Mesa pôs a II Revisão Orçamental a votação tendo sido
aprovada por, maioria, com vinte e três votos a favor e quatro
abstenções dos Senhores João Paiva, Nuno Caldeira Fernandes, José
Rato Nunes e D. Maria Paula Barradas.----------------------------------

8-Reposição do equilíbrio económico-financeiro do
contrato
complexo

de

exploração

funerário

de

do

forno

Elvas

e

crematório
concessão

e
da

exploração do cemitério municipal de Elvas. ---------Presente à reunião uma certidão de parte da ata da reunião do
Executivo Municipal realizada no dia 8 de abril DE 2015, sobre o
assunto em título (documento em anexo número onze).--------------O Senhor Presidente da Mesa pôs o assunto a discussão.----------Não havendo mais intervenientes na discussão o Senhor Presidente
da Mesa pôs o assunto a votação tendo sido deliberado, por maioria,
com vinte e dois votos a favor, um voto contra do Senhor João
Orelhas e quatro abstenções dos Senhores João Paiva, Nuno Caldeira
Fernandes, José Rato Nunes e D. Maria Paula Barradas, aprovar o
seguinte:------------------------------------------------------------------1-Aprovar reposição do equilíbrio económico-financeiro do contrato
de exploração do forno crematório e complexo funerário de Elvas e
concessão da exploração do cemitério municipal de Elvas, nos termos
da alínea 8.2.1 do caderno de;------------------------------------------2-Aprovar a modalidade escolhida para a reposição e a alteração ao
tarifário e que é a seguinte:----------------------------------------------» Não residentes:---------------------------------------------------------Cremação de corpos de: €202,02, para €280,00;----------------Cremação de ossadas de: €124,32 para €135,14;---------------» Residentes:-------------------------------------------------------------Cremação de corpos de: €202,02, para €219,60;----------------Cremação de ossadas de: €124,32 para €135,14;---------------8

Ocupação de Sala de velamento de €150,00 para €168,92;----3-Aprovar

o

tarifário

a

praticar,

o

balanço

provisional

e

a

demonstração previsional.------------------------------------------------

9- Trânsito (A a I). ---------------------------------------Presente à reunião uma certidão de parte das Atas da reunião
ordinária do Executivo Municipal realizada nos dia 11 de março de
2015 e 22 de abril de 2015, que aprovaram várias propostas de
alteração e sinalização de trânsito (documento em anexo número
doze).----------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa colocou as referidas propostas de
alteração e sinalização de trânsito a discussão.------------------------Não

havendo

intervenientes

na

discussão

do

assunto

Senhor

Presidente da Mesa pôs o mesmo a votação tendo a Assembleia
Municipal deliberado, por unanimidade, aprovar as alterações e
sinalização propostas.-----------------------------------------------------

10-Projeto

de

Apascentamento

Regulamento
de

Animais

e

Municipal
sua

sobre

Permanência

e

Trânsito em Espaço Público do Município de Elvas.--------Presente à reunião uma certidão de parte da ata da reunião realizada
no dia 22 de abril de 2015, em que foi aprovado o Regulamento

Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua Permanência
e Trânsito em Espaço Público do Município de Elvas (documento
em anexo número treze). ------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa colocou o referido regulamento a
discussão.-----------------------------------------------------------------Não

havendo

intervenientes

na

discussão

do

assunto

Senhor

Presidente da Mesa pôs o mesmo a votação tendo a Assembleia
Municipal

deliberado,

por

unanimidade,

aprovar

Regulamento

Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua Permanência
e Trânsito em Espaço Público do Município de Elvas ---------------
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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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