_____________________________________________________

ATA DA ÚNICA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ELVAS, REALIZADA NO
DIA 28 DE ABRIL DE 2016
Aos vinte e oito dias do mês de abril 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:

Cláudia Sofia Gamelas

Ferreira, 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, Sara Cristina Rosa Chaves, José Domingos Verruga
Laço, Luís Manuel Santos Ribeiro em substituição de (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
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Eduardo Dores Jesuíno, e a Senhora Maria Paula Vitória Pires
Antunes Barradas.---------------------------------------------------Faltas: faltaram a esta sessão os Senhores: José Manuel Ferreira
Bagorro, Joaquim Manuel Charruadas e José dos Santos
Catarrilhas Guerra.--------------------------------------------------TOMADA DE POSSE DE MEMBRO DA ASSEMBLEIA
O Senhor Presidente da Mesa chamou a Senhora D. Adília Cristina
Estaca Teixeira, a fim de tomar posse como membro da Assembleia
Municipal de Elvas, em substituição do Senhor João Manuel
Restolho Orelhas, ambos representantes da CDU, 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:--------------------------------» Carta do Senhor Joaquim Manuel Charruadas, justificando as faltas
às sessões de 29 de fevereiro de 2016 e 28 de abril de 2016.--------» Da CIMA- Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, sobre “
O

Poder

Local

Democrático

e

a

Constituição

da

República

Portuguesa”.--------------------------------------------------------------» Do Grupo Parlamentar “ Os Verdes”, dando conhecimento da
algumas propostas de alteração ao Orçamento de Estado de 2016.--» Do Grupo Parlamentar “ Os Verdes”, dando conhecimento do
projeto de resolução que propõe uma nova atualização do Programa
Nacional de Vacinação.----------------------------------------------------
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» Da CIMAA- Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, dando
conhecimento dos Pontos da Ordem de Trabalhas da Assembleia
Intermunicipal a realizar no dia 28 de abril de 2016.-------------------» Carga do Senhor Luís Gago Fernandes, informando que renuncia ao
cargo de membro da Assembleia em substituição do Senhor João
Manuel restolho Orelhas.-------------------------------------------------» Do Senhor Jacinto César solicitando autorização para apresentar
uma petição pública na Sessão da Assembleia Municipal de 28 de
abril de 2016.---------------------------------------------------» Do Executivo Municipal de Elvas enviando cópias das atas das
reuniões ordinárias do executivo municipal realizadas nos dias
22/02/2016, 9/03/2016, 23/03/2016, 13/04/2016.--------------------Seguidamente o Senhor Presidente disse estarem abertas as
inscrições para os membros da Assembleia que quisessem
usar da palavra neste período.------------------------------------O Senhor João Vintém usando da palavra fez a leitura de um
documento o qual faz parte integrante da presente Ata como
documento em anexo número três).------------------------------------O Senhor João Paiva usando da palavra fez a leitura de um
documento o qual faz parte integrante da presente Ata como
documento em anexo número quatro).---------------------------------A Senhora Maria Paula Barradas usou da palavra chamando a
atenção para o estacionamento de caravanas junto ao Aqueduto da
Amoreira, que não considerava o lugar adequado, tratando-se de um
monumento tão importante.--------------------------------------------O Senhor José Rato Nunes usando da palavra felicitou a Câmara e
toda a população de Elvas pelo fato de se ter atingido os 50 mil
visitantes ao Forte da Graça, significando que mais de 30 mil
visitantes serão de fora do concelho de Elvas.--------------------------Continuando felicitou o Senhor Rui Jesuíno pelo lançamento do livro
“Toponímia do Concelho de Elvas”.---------------------------------------
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Para terminar disse que gostaria de saber quais os critérios de
atribuição de apoios a Associações e se é controlada a aplicação das
verbas concedidas.-------------------------------------------------------O Senhor Rui Jesuíno usou da palavra felicitando a Câmara de
Elvas pela diversidade de atividades, quer na área cultural, quer na
área desportiva, ou até mesmo social.----------------------------------Felicitou

ainda

Câmara

pela

abertura

do

procedimento

para

arrendamento jovem de casas do Centro Histórico.--------------------O Senhor Nuno Caldeira Fernandes usou da palavra realçando as
Comemorações do 25 de abril, nomeadamente a condecoração de
Salgueiro Maia pelo Senhor Presidente da República.------------------Continuando felicitou a Câmara pela realização em Elvas de grandes
eventos destinados aos jovens, nomeadamente o Gym for life.-------O Senhor Vereador Comendador Rondão Almeida solicitou
autorização para poder usar da palavra.--------------------------------O Senhor Presidente da Mesa pôs a votação a aceitação ou não,
por parte da Assembleia Municipal do pedido do Senhor Vereador
Comendador Rondão Almeida, para usar da palavra, tendo em conta
que não está previsto no Regimento a intervenção por parte dos
Senhores Vereadores.----------------------------------------------------Terminada a votação verificou-se o seguinte resultado:---------------» Votos a favor – dezasseis.---------------------------------------------» Votos contra – cinco.---------------------------------------------------» Abstenções – quatro.---------------------------------------------------Assim tendo em atenção o resultado da votação, o Senhor Presidente
da Mesa deu a palavra ao Senhor Vereador Comendador Rondão
Almeida.-------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Comendador Rondão Almeida no uso da
palavra referiu-se à intervenção do Senhor João Vintem lendo uma
carta que tinha dirigido ao Partido Socialista e publicada no Jornal
“Linhas de Elvas”.----------------------------------------------------------
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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 informou que recebeu um ofício do
Senhor Presidente da Câmara solicitando a inclusão na Ordem de
Trabalhos do seguinte Pontos: -------------------------------------------

 Pedido

de

autorização

para

assunção

de

Compromissos Plurianuais.---------------------------- Protocolo Intermunicipal de Transportes.-------------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: ---------------------------------------------------------------

9- Pedido

de

autorização

para

assunção

de

Compromissos Plurianuais.-------------------------10- Protocolo Intermunicipal de Transportes.--------

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 16 de Fevereiro de 2016 e 15 de Abril de 2016
(documento em anexo número cinco).---------------------------------A Assembleia tomou conhecimento.--------------------------------------

3- Aprovação da Ata de 29 de fevereiro de 2016. ----5

» Ata de 29/02/2016.----------------------------------------A Ata da sessão realizada no dia 29 de fevereiro de 2016 foi
aprovada, por maioria, com as abstenções do Senhor Luís Manuel
Santos Ribeiro e das Senhoras Maria Paula Vitória Pires Antunes
Barradas e Adília Cristina Estaca Teixeira, por não terem estado
presentes na referida sessão.---------------------------------------------

4- Renovação de Protocolo com o GADICE.------------Presente à reunião uma certidão de parte da ata da reunião do
Executivo Municipal em que foi aprovado a renovação do Protocolo
celebrado com o Gadice – Grupo de Apoio e Dinamização Cultural,
União de Freguesias de Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso,
União de Freguesias de Caia, São Pedro e Alcáçova, União de
Freguesias de Vila Boim e Terrugem, União de Freguesias de
Barbacena e Vila Fernando, Freguesia de Santa Eulália, Freguesia de
São Vicente e Ventosa e Freguesia de São Brás e são Lourenço,
celebrados em 1 de abril de 2014 (documento em anexo número
seis).-----------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa colocou o assunto a discussão.-----Não havendo intervenientes na discussão do assunto, o Senhor
Presidente da Mesa pôs a renovação do Protocolo a votação tendo
sido aprovada, por unanimidade.-----------------------------------------

5- Protocolo a celebrar com a Junta de Freguesia de
Assunção,

Ajuda,

Salvador

e

Santo

Ildefonso

–

polidesportivo.--------------------------------------------Presente à reunião uma certidão de parte da ata da reunião do
Executivo Municipal em que foi aprovado o Protocolo a celebrar com a
Junta de Freguesia de Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso –
polidesportivo (documento em anexo número sete).-------------------O Senhor Presidente da Mesa colocou o assunto a discussão.------
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Não havendo intervenientes na discussão do assunto, o Senhor
Presidente da Mesa pôs o Protocolo a votação tendo sido aprovado,
por unanimidade.----------------------------------------------------------

6- Inventário e Documentos de Prestação de Contas
do Ano Económico de 2015.-----------------------------Presente uma certidão de parte da ata da reunião do Executivo
Municipal realizada no dia 13 de abril de 2015, bem como o
Inventário e Documentos de Prestação de Contas do ano económico
de 2015 (documento em anexo número oito).--------------------------Seguidamente

o

Senhor

Presidente

da

Mesa

colocou

os

documentos a discussão.-----------------------------------------------O Senhores 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 2015 a votação
tendo a Assembleia Municipal deliberado, por unanimidade, aprovar o
Inventário e os Documentos de Prestação de Contas relativo ao ano
económico de 2015.-------------------------------------------------------

7- I- Revisão Orçamental.--------------------------------Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião ordinária
do Executivo Municipal realizada no dia 13 de abril de 2016, em que
foi aprovada a I Revisão Orçamental de 2016 (documento em anexo
número nove). -----------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa pôs a I Revisão Orçamental a
discussão.- ---------------------------------------------------------------Não havendo intervenientes na discussão do assunto, o Senhor
Presidente da Mesa pôs a I Revisão Orçamental a votação tendo sido
aprovada, por unanimidade.----------------------------------------------

8 - Trânsito.-----------------------------------------------7

a)Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião do
Executivo Municipal realizada no dia 9 de março de 2016, onde foi
aprovado a criação de local de estacionamento para cargas e
descargas no Largo 25 de abril (documento em anexo número dez).-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.-------------------------------------------------------------b)Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião do
Executivo Municipal realizada no dia 9 de março de 2016, onde foi
aprovado a colocação de sinalética horizontal de proibição de
estacionamento (listas amarelas) na Rua Dr. Mário António Geraldes
Monteiro (documento em anexo número onze). -----------------------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.-------------------------------------------------------------c)Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião do
Executivo Municipal realizada no dia 9 de março de 2016, onde foi
aprovado a colocação de sinal vertical de aviso de passagem de
animais selvagens nos sentidos Elvas/S. Vicente/Elvas (documento
em anexo número doze).------------------------------------------------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.-------------------------------------------------------------d)Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião do
Executivo Municipal realizada no dia 9 de março de 2016, onde foi
aprovado a criação de um lugar de estacionamento para a Rádio
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Campo Maior na Rua dos Apóstolos (documento em anexo número
treze). --------------------------------------------------------------------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.-------------------------------------------------------------e)Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião do
Executivo Municipal realizada no dia 9 de março de 2016, onde foi
aprovado a colocação de lombas junto à passadeira existente na Rua
Dr. António Tello Barradas (documento em anexo número catorze). -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 maioria,
com vinte votos a favor e cinco abstenções dos Senhores João Paiva,
José Rato Nunes, Rui Jesuíno, Maria Barradas e Cláudia Ferreira.-----f)Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião do
Executivo Municipal realizada no dia 9 de março de 2016, onde foi
aprovado a colocação de lombas junto à passadeira existente na Avª
António Sardinha (documento em anexo número quinze). ------------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.--------------------------------------------------------------

9-Pedido

de

autorização

para

assunção

de

Compromissos Plurianuais.------------------------------Presente à reunião uma certidão de parte da ata da reunião do
Executivo Municipal realizada no dia 27 de abril de 2016 sobre o
assunto em título (documento em anexo número dezasseis).---------O Senhor Presidente da Mesa colocou o assunto em discussão. ---9

Não havendo intervenientes na discussão o Senhor Presidente pôs o
assunto

a

discussão

tendo

sido

deliberado,

por

unanimidade,

autorizar a assunção de compromissos plurianuais.---------------------

10-Protocolo Intermunicipal de Transportes.---------Presente à reunião uma certidão de parte da ata da reunião do
Executivo Municipal em que foi aprovado o Protocolo a celebrar entre
o Município de Elvas e a CIMAA – Comunidade Intermunicipal do Alto
Alentejo (documento em anexo número dezassete).-------------------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
o referido Protocolo.-------------------------------------------------------

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.-- --------------------------------------O Senhor Jacinto César solicitou autorização para entregar ao
Senhor Presidente da Mesa um abaixo-assinado com uma petição
pública de um grupo de cidadãos propondo a alteração do nome da
Biblioteca Municipal Drª Elsa Grilo.--------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa informou o Senhor Jacinto Cesar
que iria receber a petição e remete-la para o Senhor Presidente da
Câmara, tendo em atenção que o proposto não é da competência da
Assembleia Municipal, mas sim da Câmara Municipal.-----------------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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