_____________________________________________________

ATA DA ÚNICA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ELVAS, REALIZADA NO
DIA 5 DE DEZEMBRO DE 2016
Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e dezasseis, 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 pelo Departamento de
Administração Geral 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:
Matias

Cláudia

Vintém,

Sofia

José

Gamelas Ferreira, João

Manuel

Rato

Nunes,

Marco

Manuel
André

Lourenço Matroca, Paulo Alexandre Bencatel Canhão, Carla
Sofia

Correia

Carvão

Simões,

Francisco

José

Carapinha

Cordeiro Espiguinha, Nuno Miguel Pereira Caldeira Fernandes,
Ana Leonor Reigueira Calado, Ana Maria Demétrio Barrocas
Guerra, Sara Cristina Rosa Chaves, José Domingos Verruga
Laço, João Armando Rondão Almeida, Nuno Alberto Miranda
Madeira,

Joaquim

Manuel

Cabaceira

Feijão,

Luís

Manuel

Carretas Grilo, Líria Maria Cacheirinha Leal Carvão, Cláudio
José Marmelo Nascimento Carapuça, Cláudio Miguel Branca
Monteiro, Rui Eduardo Dores Jesuíno, José Manuel Ferreira
Bagorro, Maria Paula Vitória Pires Antunes Barradas, Fernando

Augusto Morganho Semedo, Anabela da Conceição Costa Tinta
Fina Cartas e João Carlos Matos Rodrigues Lopes.--------------Faltas: faltaram a esta sessão os Senhores: João Manuel Ferreira
de Paiva, 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:--------------------------------» Ofício da Amalentejo, enviando Petição do Projeto de Lei que cria a
Comunidade Regional do Alentejo;--------------------------------------» Da ANMP documentação sobre a Convenção Nacional que assinala
os 40 anos de Poder Local Democrático;--------------------------------» Do Executivo Municipal de Elvas enviando cópias das atas das
reuniões ordinárias do executivo municipal realizadas nos dias
28/09/2016, 12/10/2016, 26/10/2016, 17/10/2016 (extraordinária) e
a minuta da ata da reunião ordinária realizada no dia 23/11/2016.---Seguidamente o Senhor Presidente disse estarem abertas as
inscrições para os membros da Assembleia que quisessem
usar da palavra neste período.------------------------------------O Senhor Cláudio Carapuça usando da palavra, na pessoa do
Senhor Presidente, pela decisão de aumentar o valor em 5%, dos
apoios aos utentes do cartão da Idade de Ouro, tendo em conta que
são uma das classes mais desfavorecidas.------------------------------Continuando deixou um reconhecimento público às gentes de Santa
Eulália que ontem encerraram a III Mostra de Artesanato a qual foi
um sucesso, e que toda a Freguesia estava de parabéns e que sente
muito orgulho em ser representante daquelas gentes.-----------------A Senhora Maria Paula Barradas usando da palavra perguntou ao
Senhor Presidente da Câmara, se não haveria a possibilidade, por

parte da Câmara, de transportar as crianças do pré – escolar,
algumas delas com deficiência ou atraso de desenvolvimento, já que
por dificuldades dos pais não lhes permite fazer esse transporte, nem
frequentar o ensino pré-escolar.-----------------------------------------Continuando sugeriu que se tentasse junto do poder central, no
sentido de serem liquidadas as dívidas do Estado Português ao
Ministério da Saúde Espanhol, no sentido de os Elvense poderem
usufruir de assistência na saúde em Espanha ao abrigo da tão falada
Eurocidade.----------------------------------------------------------------O Senhor José Rato Nunes usando da palavra felicitou a Câmara

Não havendo mais intervenientes no período de antes da ordem do
dia, o Senhor Presidente da Mesa deu a palavra ao Senhor Presidente
da Câmara, para responder às questões colocadas, pelos Senhores
Membros da Assembleia Municipal.--------------------------------------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 considerando, que por lapso não
foram incluídas na Ordem de Trabalhos desta Assembleia as Atas das
sessões realizadas nos dias 12/09/2016 e 4/11/2016, as quais foram
enviadas a todos os Senhores Membros da Assembleia, propôs que as
mesmas fossem incluídas na Ordem de Trabalhos como Ponto 3, o
que foi aceite, por unanimidade.------------------------------------------

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 1 de setembro de 2016 e 18 de novembro de 2016
(documento em anexo número
A Assembleia tomou conhecimento.--------------------------------------

3- Aprovação das Atas de 12/09/2016 e 4/11/2016.- ---» Ata de 12/09/2016.---------------------------------------A Ata da sessão realizada no dia 12 de setembro de 2016 foi
aprovada, por maioria, com vinte e quatro votos a favor e uma
abstenção da Senhora Anabela Cartas em virtude de não ter estado
presente na mesma.-------------------------------------------------------

» Ata de 4/11/2016.------------------------------------------A Ata da sessão realizada no dia 4 de novembro de 2016 foi
aprovada, por unanimidade, com a seguinte retificação:--------------“ Por lapso na referida Ata não consta a presença do Senhor João
Carlos Matos Rodrigues Lopes”, pelo que aqui se faz a necessária
retificação.-----------------------------------------------------------------

4- Taxa municipal de direitos de passagem (TMDP).---Presente á reunião uma certidão de parte da Ata da reunião do
executivo municipal realizada em 23 de novembro de 2016, sobre a
aplicação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (documento em
anexo número
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 aprovado,
por unanimidade, não aplicar a Taxa Municipal de Direitos de
Passagem. ------------------------------------------------------------------

5- Taxa de ocupação de subsolo (TOS).----------------------

Presente á reunião uma certidão de parte da Ata da reunião do
executivo municipal realizada em 23 de novembro de 2016, sobre a
aplicação da Taxa de Ocupação do Subsolo (documento em anexo
número
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 aprovado,
por unanimidade, não aplicar a Taxa de Ocupação do Subsolo. --------

6- Derrama – ano económico 2016.-------------------------Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião ordinária
da Câmara Municipal de Elvas, realizada no dia 23 de novembro de
2016 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 2016 (documento em
anexo número
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, 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 2016.-----------------------------------

7- Participação do município nos impostos do Estado IRS
2017.------------------------------------------------------------Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião ordinária
da Câmara Municipal de Elvas, realizada no dia 23 de novembro de
2016 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
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 2017.----------O Senhor Nuno Caldeira Fernandes usando da palavra dizendo
que na sua condição de trabalhador do Município, pelo respeito que
tinha pela Câmara e pelo seu Partido iria ausentar-se da sala.--------

8- Alteração da Estrutura Orgânica da Câmara Municipal
de Elvas.--------------------------------------------------------nº 82-B/2014, de 31 de dezembro.--------------------------Presente à reunião a certidão de parte da Ata da reunião ordinária da
Câmara Municipal realizada no dia 23 de novembro de 2016 em que
foi aprovada a Alteração da Estrutura Orgânica da Câmara Municipal
de Elvas à Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, alterada pela Lei de
Orçamento de Estado para 2015 (Lei nº 82-B/2014, de 31 de
dezembro (documento em anexo número
Seguidamente o Senhor Presidente da Mesa informou que estava
em discussão o referido documento.------------------------------------Os Senhores José Bagorro, José Rato Nunes e as Senhoras Cláudia
Ferreira e Anabela Cartas, usando da palavra fizeram alguns
considerandos sobre os documentos em discussão.--------------------O Senhor Presidente da Câmara usou da palavra prestando
esclarecimentos sobre os documentos em discussão.------------------Não havendo intervenientes na discussão, o Senhor Presidente da
Mesa colocou a Alteração da Estrutura Orgânica da Câmara Municipal
de Elvas à Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, alterada pela Lei de
Orçamento de Estado para 2015 (Lei nº 82-B/2014, de 31 de
dezembro à votação tendo a mesma sido aprovada, por maioria, com
dezanove votos a favor e cinco abstenções, dos Senhores José Rato
Nunes, Maria Paula Barradas, João Vintém, Marco Matroca e Anabela
Cartas.----------------------------------------------------------------------

9- Proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano
2017, Mapa de Pessoal para 2017 e Autorização prévia
genérica de compromissos plurianuais.---------------------Presente à reunião a certidão de parte da Ata da reunião ordinária da
Câmara Municipal realizada no dia 23 de novembro de 2016 que
aprovou as propostas de Grandes Opções do Plano, Orçamento e
Mapa de Pessoal para 2017 (documento em anexo número
Seguidamente o Senhor Presidente da Mesa informou que
estavam em discussão os referidos documentos.-----------------------Os Senhores Rui Jesuíno, José Bagorro, José Rato Nunes e a Senhora
Cláudia Ferreira, usando da palavra fizeram alguns considerandos
sobre os documentos em discussão.-------------------------------------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 maioria, com dezoito votos a favor e seis
abstenções dos Senhores José Rato Nunes, Maria Paula Barradas,
João Vintém, Marco Matroca, José Bagorro e Anabela Cartas, o
seguinte:------------------------------------------------------------------1º Aprovar a proposta das Grandes Opções do Plano e Orçamento
para 2017.----------------------------------------------------------------2º Aprovar a autorização prévia genérica, favorável à assunção de
compromissos plurianuais, para os efeitos previstos na alínea c) do nº
1 do artº 6 da Lei nº 8/12, de 21 de fevereiro.-------------------------3º Aprovar o Mapa de Pessoal do Município de Elvas para o ano de
2017 que compreende 35 folhas que se anexam.----------------------O Senhor João Vintém apresentou uma declaração de voto a qual
se dá aqui como transcrita (documento em anexo número
O Senhor Nuno Caldeira Fernandes ocupou o seu lugar na
reunião.--------------------------------------------------------------------

10- IV Revisão orçamental.------------------------------------

Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião ordinária
do Executivo Municipal realizada no dia 23 de novembro de 2016, em
que foi aprovada a IV Revisão Orçamental de 2016 (documento em
anexo número
O Senhor Presidente da Mesa pôs a IV 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, por unanimidade.------------------------------------

11- Proposta de isenção de taxas de estacionamento no
Centro Histórico.-----------------------------------------------Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião ordinária
da Câmara Municipal de Elvas, realizada no dia 23 de novembro de
2016 em que foi aprovado por, unanimidade, a Isenção de Taxas de
estacionamento no Centro Histórico (documento em anexo número
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, aprovar a proposta de isenção de Taxas
de estacionamento no Centro Histórico, no período de 12 de
dezembro de 2016 a 15 de janeiro de 2017, inclusive. -----------------

12- Prestação de serviços de certificação legal de contas.Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião realizada
no dia 3 de novembro de 2016 em que foi deliberado remeter à
Assembleia Municipal o procedimento por ajuste direto para Serviços
de Certificação legal das Contas do Município de Elvas – ano de 2016,
para nomeação do auditor externo conforme dispõe o nº 1 do artº
77º da Lei 73/2013 de 3 de setembro (documento em anexo número
O Senhor Presidente da Mesa pôs o assunto a discussão.- --------Não havendo intervenientes na discussão do assunto, o Senhor
Presidente da Mesa pôs a nomeação do Auditor externo a votação
tendo sido deliberado, por unanimidade, nomear a empresa Isabel

Paiva, Miguel Carvão & Associados – SROC. Ldª, como auditor
externo no âmbito do nº 1 do artº 77º da Lei 73/2013 de 3 de
setembro.------------------------------------------------------------------

13- Protocolo celebrado entre a ANMP e a EDP. Alteração
do Anexo I ao contrato tipo de concessão de distribuição
de eletricidade em baixa tensão aprovado pela portaria
n.º 454/2001, de 5 de maio. Iluminação Pública.----------Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião do
Executivo Municipal realizada no dia 3 de novembro de 2016 em que
foi aprovada a Alteração do Anexo I ao contrato tipo de concessão de
distribuição de eletricidade em baixa tensão aprovado pela portaria
n.º 454/2001, de 5 de maio. Iluminação Pública, e celebrado através
de Protocolo entre a ANMP e a EDP (documento em anexo número
O Senhor Presidente da Mesa pôs a discussão a sinalização
proposta.------------------------------------------------------------------Não havendo intervenientes na discussão o Senhor Presidente da
Mesa colocou o assunto a votação tendo sido aprovado, por
unanimidade.--------------------------------------------------------------

14- Trânsito----------------------------------------------------a)Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião do
Executivo Municipal realizada no dia 23 de novembro de 2016, onde
foram aprovadas várias alterações de trânsito (documento em anexo
número
O Senhor Presidente da Mesa pôs a discussão a sinalização
proposta.------------------------------------------------------------------Não havendo intervenientes na discussão o Senhor Presidente da
Mesa colocou as alterações de trânsito a votação tendo sido
aprovadas, 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
Câmara Municipal, conforme determina o número 2 do artigo 57º da
Lei supracitada. ------------------------------------------------------------

O PRESIDENTE DA MESA
________________________
O FUNCIONÁRIO
________________________

