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______________________________________________________ 

                        Ata nº 24/2017 

Reunião extraordinária do dia 

30 de novembro de 2017. -----  

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezassete, 

nesta cidade de Elvas e Edifício dos Paços do Concelho, pelas dez 

horas, reuniu a Câmara Municipal de Elvas sob a Presidência do 

Senhor Dr. Nuno Miguel Fernandes Mocinha, estando presente os 

Senhores Vereadores Comendador José António Rondão 

Almeida, Drª Vitória Júlia Damião Rita Branco, Engº Cláudio 

José Marmelo Nascimento Carapuça, Engº Tiago Joaquim 

Lopes Afonso e Drª Anabela da Conceição Costa Tinta Fina 

Cartas.—--------------------------------------------------------------- 

FALTAS: Faltou a esta reunião o Senhor Vereador Dr. Sérgio Luís 

Macareno Ventura, por motivos profissionais.------------------------- 

Pelo Departamento de Administração Geral e Recursos Humanos 

esteve presente o Senhor Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha. -  

Pelo Departamento Financeiro e de Desenvolvimento esteve presente 

o Senhor Dr. Paulo Jorge Gomes Dias. ----------------------------------  

Pelo Gabinete Jurídico esteve presente a Senhora Drª Clara Barradas.  

Sendo dez horas, verificando-se haver “quórum” para funcionamento 

do Executivo, pelo Senhor Presidente foi declarada aberta a reunião: -  

1 - Taxa de Ocupação do Subsolo (TOS).--------------------- 

Presente à reunião a informação nº 16104/DF, sobre a aplicação da 

Taxa de Ocupação do Subsolo no Sector do Gás Natural (documento 

em anexo número um).--------------------------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por maioria, aplicar da Taxa de Ocupação do 

Subsolo no Sector do Gás no Concelho de Elvas, de acordo com a 

tabela de taxas em vigor.------------------------------------------------- 

Os Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida e Drª 

Anabela Cartas apresentaram uma declaração de voto a qual consta 

como documento anexo número dois).----------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara ditou para a ata a seguinte 

declaração de voto a qual foi subscrita pelo Senhor Vice – Presidente 

e pelos Senhores Vereadores Engº Tiago Afonso e Drª Vitória Branco. 

“ Recordo–me, porque já estou na Câmara há muitos anos, que todas 

as medidas que foram sendo tomadas, foi em substituição daquilo 

que o governo central  ia fazendo. Ou seja cada vez que o governo ia 

tirando rendimentos aos Elvenses, a Câmara Municipal de Elvas, 

porque o podia fazer, ia dando, ou seja ia compensando. Portanto é 

exatamente o mesmo, à medida que o Governo está a restabelecer 

aquilo que era os rendimentos da pessoas, também a Câmara 

Municipal de Elvas pode restabelecer aquilo que era a sua atitude 

normal e isto porquê, porque se não o fizer, não poderá ter o mesmo 

tipo de atitude que teve antes, que era tentar amealhar para num 

futuro que volte a haver necessidade de deitar a mão amiga, como 

aconteceu atrás e bem, assim o possa fazer e se não houver esses 

recursos não o poderá fazer.---------------------------------------------- 

2 - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP).------ 

Presente à reunião a informação nº 16103/DF, sobre a aplicação da 

Taxa Municipal de Direitos de Passagem (documento em anexo 

número três).-------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor e dois 

votos contra dos Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida 

e Drª Anabela Cartas, propor à Assembleia Municipal a aplicação da 

Taxa Municipal de Direitos de Passagem no Concelho de Elvas de 

0,25%.--------------------------------------------------------------------- 
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Os Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida e Drª 

Anabela Cartas apresentaram uma declaração de voto a qual consta 

como documento anexo número quatro).-------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara ditou para a ata a seguinte 

declaração de voto a qual foi subscrita pelo Senhor Vice – Presidente 

e pelos Senhores Vereadores Engº Tiago Afonso e Drª Vitória Branco. 

“ Recordo–me, porque já estou na Câmara há muitos anos, que todas 

as medidas que foram sendo tomadas, foi em substituição daquilo 

que o governo central  ia fazendo. Ou seja cada vez que o governo ia 

tirando rendimentos aos Elvenses, a Câmara Municipal de Elvas, 

porque o podia fazer, ia dando, ou seja ia compensando. Portanto é 

exatamente o mesmo, à medida que o Governo está a restabelecer 

aquilo que era os rendimentos da pessoas, também a Câmara 

Municipal de Elvas pode restabelecer aquilo que era a sua atitude 

normal e isto porquê, porque se não o fizer, não poderá ter o mesmo 

tipo de atitude que teve antes, que era tentar amealhar para num 

futuro que volte a haver necessidade de deitar a mão amiga, como 

aconteceu atrás e bem, assim o possa fazer e se não houver esses 

recursos não o poderá fazer.---------------------------------------------- 

3 - Derrama – Ano Económico 2017.------------------------- 

Presente á reunião a informação nº 16101/DF, sobre o assunto em 

título (documento em anexo número cinco).----------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o valor de 0,40% a 

cobrar sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre 

rendimento de pessoas coletivas, para o ano de 2017, para ocorrer 

ao financiamento de investimentos.------------------------------------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, submeter o assunto a 

aprovação da Assembleia Municipal.-------------------------------------- 

4 - Participação do Município nos Impostos do Estado – 

IRS – 2018.------------------------------------------------------ 

Presente á reunião a informação nº 16100/DF- Contabilidade, sobre o  

assunto em título (documento em anexo número seis).---------------- 
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A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor e dois 

votos contra dos Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida 

e Drª Anabela Cartas, aprovar, a aplicação de 5% na participação nos 

impostos do Estado IRS para o ano económico de 2018.--------------- 

Os Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida e Drª 

Anabela Cartas apresentaram uma declaração de voto a qual consta 

como documento anexo número sete).----------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara ditou para a ata a seguinte 

declaração de voto a qual foi subscrita pelo Senhor Vice – Presidente 

e pelos Senhores Vereadores Engº Tiago Afonso e Drª Vitória Branco. 

“ Recordo–me, porque já estou na Câmara há muitos anos, que todas 

as medidas que foram sendo tomadas, foi em substituição daquilo 

que o governo central  ia fazendo. Ou seja cada vez que o governo ia 

tirando rendimentos aos Elvenses, a Câmara Municipal de Elvas, 

porque o podia fazer, ia dando, ou seja ia compensando. Portanto é 

exatamente o mesmo, à medida que o Governo está a restabelecer 

aquilo que era os rendimentos da pessoas, também a Câmara 

Municipal de Elvas pode restabelecer aquilo que era a sua atitude 

normal e isto porquê, porque se não o fizer, não poderá ter o mesmo 

tipo de atitude que teve antes, que era tentar amealhar para num 

futuro que volte a haver necessidade de deitar a mão amiga, como 

aconteceu atrás e bem, assim o possa fazer e se não houver esses 

recursos não o poderá fazer.---------------------------------------------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, submeter o assunto a 

aprovação da Assembleia Municipal.--------------------------------------  

5 - Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de 

Pessoal para 2018.--------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 16099/SOF - Contabilidade, as 

Proposta de Orçamento, Grandes Opções do Plano e as Normas de 

Execução Orçamental para o ano económico de 2018, bem como a 

informação - DAGRH e o Mapa de Pessoal para o Ano Económico de 

2018, (documentos em anexo números oito e nove).------------------- 
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 O Senhor Presidente da Câmara usando da palavra informou que 

no cumprimento do estatuto do direito de oposição foram ouvidos os 

partidos da oposição.------------------------------------------------------ 

Seguidamente, o Senhor Presidente da Câmara colocou a votação as 

Proposta de Orçamento, Grandes Opções do Plano e as Normas de 

Execução Orçamental para o ano económico de 2018 e o Mapa de 

Pessoal para 2018, tendo sido deliberado o seguinte:------------------- 

1)Aprovar, por maioria, com quatro votos a favor e dois votos contra 

dos Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida e Drª 

Anabela Cartas a Proposta de Orçamento, Grandes Opções do Plano e 

as Normas de Execução Orçamental para o ano económico de 2018.-- 

2) Aprovar, por maioria, com quatro votos a favor e dois votos contra 

dos Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida e Drª 

Anabela Cartas, o Mapa de Pessoal do Município de Elvas para o ano 

de 2018, que compreende em trinta e cinco folhas que se anexam.--- 

3) Aprovar, por maioria, com quatro votos a favor e dois votos contra 

dos Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida e Drª 

Anabela Cartas, tendo presente as disposições constantes no artigo 

31.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho os montantes máximos para cada 

um dos seguintes encargos:---------------------------------------------- 

a)Com o recrutamento de trabalhadores necessários há ocupação de 

Postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal o 

valor de €450.646,00, na rubrica 01.03.01.01.04.04.------------------ 

b) Encargos com alterações obrigatória de posicionamento 

remuneratório o valor de €40.373,00, na rubrica 01.03.01.01.03.02.- 

4) Aprovar, por unanimidade, submeter a Proposta de Orçamento, 

Grandes Opções do Plano e as Normas de Execução Orçamental para 

o ano económico de 2018 e o Mapa de Pessoal para 2018 a 

aprovação da Assembleia Municipal.-------------------------------------- 

Os Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida e Drª 

Anabela Cartas apresentaram uma declaração de voto a qual consta 

como documento anexo número dez).----------------------------------- 
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O Senhor Presidente da Câmara apresentou uma declaração de 

voto a qual consta como documento em anexo número onze).--------- 

6- Acordos de Execução de Delegação Legal de 

Competências.--------------------------------------------------- 

Presente â reunião a informação nº 16034/DAURH, bem como os 

Acordos de execução de delegação Legal de competências com as 

Juntas/Uniões de Freguesia (documento em anexo número doze).---- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os referidos Acordos 

de execução de delegação legal de competências com as 

Juntas/Uniões de Freguesia e submeter os mesmos a aprovação da 

Assembleia Municipal.----------------------------------------------------- 

7 – Desafetação de Parcela do domínio Público Municipal. 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem como 

uma informação da DAGRH, sobre a desafetação da parcela de 

terreno, constante da referida informação e planta anexa, do domínio 

Público Municipal (documento em anexo número treze).--------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo do disposto na 

alínea ccc) do nº 1 do artº 33º e da alínea q) do nº 1 do artº 25, da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro submeter à apreciação e votação 

da Assembleia Municipal a desafetação do domínio público para o 

domínio privado do Município da parcela de terreno em causa.-------- 

ASSUNTOS POR MINUTA: -----------------------------------  

E nada mais havendo a tratar, foi elaborada a minuta da Ata da 

presente reunião, que depois de lida, foi submetida à aprovação do 

Executivo. -----------------------------------------------------------------   

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta os 

assuntos constantes na ata, nos termos do número 3º do artigo 57º 

da Lei nº75/2013, de 12 de setembro.-----------------------------------  

E, eu, Mariano Trabuco Raminhos Aranhol, Assistente Técnico da 

Subunidade Orgânica Flexível de Atendimento e de Administração 

Geral da Câmara Municipal, redigi e subscrevi a presente ata.--------- 
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E não havendo mais assuntos a tratar, foi encerrada esta reunião, 

pelo Senhor Presidente, da qual, para constar e devidos efeitos, foi 

lavrada a presente ata que vai ser devidamente assinada por todos 

os membros presentes. --------------------------------------------------  

CÂMARA MUNICIPAL 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

O ASSISTENTE TÉCNICO                  

__________________________________________________ 
 

 

 

 

 
 

 


