_____________________________________________________

ATA DA ÚNICA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ELVAS, REALIZADA NO
DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017
Aos catorze dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, em
cumprimento da Convocatória emanada do Presidente da Mesa
Senhor Gaspar Joaquim Carvão Magarreiro, 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: José Manuel Ferreira Bagorro, Francisco José
Carapinha Cordeiro Espiguinha, Carla Sofia Correia Carvão,
Manuel António Carvalho Gomes, José António Chocolate
Contradanças, José Manuel Rato Nunes, Ana Maria Demétrio
Barrocas Guerra, Ana Leonor Reigueira Calado, António da
Conceição Martins de Matos, António José Falé Canoa, Rui
Eduardo
Francisco

Dores

Jesuíno,

Manuel

Gaôcho

José

Manuel

Maroto,

de

Vanda

Abreu
Sofia

Garcia,
Gervásio

Baptista, Joaquim Miguel Cruz Mendes, Cláudio Miguel Branca
Monteiro, Maria José Real dos Santos Ferreira, Raquel Soraia
Guerra Romero Conceição, José Domingos Verruga Laço, João
Armando Rondão Almeida, António Jorge Correia Madeira,
Adriano Manuel Aleixo Carlos, Joaquim Manuel Cabaceira
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Feijão,

João

Ricardo

Serra

Charruadas

e

Líria

Maria

Cacheirinha Leal Carvão.-------------------------------------------Faltas: Faltou a esta reunião o Senhor Carlos Augusto Bonita
Pernas.-------------------------------------------------------------------TOMADA DE POSSE DE MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
O Senhor Presidente da Mesa chamou o Senhor Luís Manuel Mateus
Zagalo, a fim de tomar posse como membro da Assembleia Municipal
de Elvas, em virtude de não ter sido possível tomar posse no dia 21
de outubro 2017, por não se encontrar em Elvas.-----------------------

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 ANMP sobre o XXIII Congresso da Associação Nacional de
Municípios Portugueses.--------------------------------------------------» Ofício do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Elvas enviando
as atas das reuniões ordinárias realizadas nos dias 25/10/2017,
08/11/2017,

22/11/2017,

e

a

minuta

da

ata

da

reunião

extraordinária realizada no dia 30/11/2017.----------------------------Seguidamente o Senhor Presidente disse estarem abertas as
inscrições para os membros da Assembleia que quisessem
usar da palavra neste período.------------------------------------O Senhor José Contradanças usou da palavra apresentando um
voto de pesar pelo falecimento do Senhor Albino João Vilameã Ruas
(documento em anexo número dois).-----------------------------------O Senhor Presidente da Mesa colocou a votação a aceitação do
voto de pesar, para discussão, tendo sido aprovada, a sua aceitação
por unanimidade.---------------------------------------------------------Não havendo interveniente na discussão do voto de pesar o Senhor
Presidente da Mesa colocou o mesmo a votação, tendo sido aprovado,
por unanimidade.----------------------------------------------------------
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Continuando no uso da palavra, o Senhor José Contradanças
informou que esteve presente no XXII Congresso da Associação
Nacional de Municípios Portugueses em representação do Senhor
Presidente da Assembleia Municipal.------------------------------------Por último solicitou a intervenção da Câmara junto da Empresa
Aquaelvas, no sentido de a sensibilizar para as dificuldades e
burocracia que se impõem na contratação e alteração de contratos de
fornecimento de água.----------------------------------------------------O Senhor Miguel Mendes usou da palavra colocando algumas
questões, nomeadamente sobre o site da Câmara Municipal de Elvas,
que

não

funciona

corretamente

e

em

alguns

casos

contêm

informações incorretas.--------------------------------------------------Perguntou, para quando estava prevista a conclusão do Plano de
Gestão de Resíduos Sólidos que se encontra em estudo deste 2014.—
Por último, disse que infelizmente ainda se continua a ver todos os
fins de semanas placas de sinalização derrubadas e nunca aparecem
os responsáveis que deveria ser solicitada a colaboração da PSP.-----O Senhor Manuel Gomes usando da palavra desejou a todos os
eleitos um bom mandato em prol dos Elvenses.------------------------Continuando, disse que tinha tido conhecimento que é intenção da
Câmara facilitar a entrada de autocarros no centro histórico, com o
qual não concorda, no centro histórico não deveriam circular viaturas
pesadas.-------------------------------------------------------------------O Senhor José Rato Nunes usando da palavra colocou algumas
questões nomeadamente o ponto da situação dos concursos de
admissão de pessoal em curso e se era verdade que a Câmara
pretendia vender a Herdade de D. João.--------------------------------O Senhor Cláudio Monteiro usando da palavra felicitou a Câmara
por continuar a apostar na cultura e no turismo.-----------------------Felicitou o Senhor Presidente Nuno Mocinha, pela sua eleição para o
Conselho Diretivo da ANMP.-----------------------------------------------
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O Senhor José Bagorro usando da palavra começou por desejar as
melhoras do Senhor Presidente da Câmara.----------------------------Continuando, felicitou o Senhor Presidente da Câmara pela sua
eleição para o Conselho Diretivo da ANMP e que a sua intervenção
nesse Órgão seja defender as Autarquias de pequena ou média
dimensão como é o caso de Elvas.--------------------------------------O Senhor José Laço, e as Senhoras Leonor Calado, Vanda
Batista e Raquel Guerra no uso da palavra desejaram a todos os
presentes um Bom Natal um Feliz ano e o desempenho de um bom
mandato em prol de todos os Elvenses.--------------------------------O Senhor Francisco Maroto usando da palavra alertou para
necessidade de se construir em Elvas, um lar para casais idosos para
que possam passar os últimos anos da sua vida juntos.---------------A Senhora Maria José Ferreira usando da palavra começou por
saudar todos os presentes e desejar as melhores do Senhor
Presidente da Câmara.---------------------------------------------------Continuando, chamou à atenção para a iluminação de Natal deste ano
que perdeu qualidade em relação ao ano passado, que em sua
opinião deveria haver mais cuidado na apreciação das propostas
apresentadas.--------------------------------------------------------------

Ordem de Trabalhos
1-Ordem de Trabalhos.-----------------------------------O Senhor Presidente da Mesa informou que recebeu um ofício do
Senhor Vice – Presidente da Câmara, no exercício da Presidência,
solicitando a inclusão na Ordem de Trabalhos do seguinte Ponto: ----» Associação Laboratório Colaborativo para a inovação em
proteção

de

Plantas

(InnovPlantProtect)

(deliberação

do

Executivo Municipal de 13 de dezembro de 2017).---------------------Seguidamente o Senhor Presidente da Mesa colocou a votação a
inclusão do referido ponto na Ordem de Trabalhos, tendo sido
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aprovada, por unanimidade, a inclusão do referido ponto com a
seguinte designação:-----------------------------------------------------Ponto 21-Associação Laboratório Colaborativo para a inovação
em proteção de Plantas (InnovPlantProtect).---------------------

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 21 de outubro de 2017 e 30 de novembro de 2017.--(documento em anexo número três).-----------------------------------A Assembleia tomou conhecimento.--------------------------------------

3- Aprovação da Ata de 21/10/2017.------------------A Ata da sessão realizada no dia vinte e um de outubro de dois mil e
dezassete foi aprovada, por maioria, com a abstenção do Senhor Luís
Zagalo, por não ter estado presente na mesma, com a seguinte
retificação:----------------------------------------------------------------A folhas três da referida Ata onde consta:--------------------------

“Eleição de representantes da Assembleia Municipal na
Assembleia

Intermunicipal

da

Comunidade

Intermunicipal do Alto Alentejo. ----------------------------O Senhor Presidente da Mesa informou que foi apresentada uma
proposta única proposta do Partido Socialista, para designação dos
Representantes da Assembleia Municipal de Elvas, que irão integrar a
Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Alto
Alentejo que serão os seguintes:---------------------------------------- Gaspar Joaquim Carvão Magarreiro.------------------------- Rui Eduardo Dores Jesuino.---------------------------------- Carla Sofia Correia Carvão.----------------------------------- Ana Leonor Reigueira Calado.-------------------------------- Cláudio Miguel Branca Monteiro.-----------------------------Terminada a fase anterior, foram distribuídos os boletins de voto a
todos os Deputados Municipais.------------------------------------------5

O Senhor Presidente da Mesa procedeu seguidamente à abertura da
urna tendo-a mostrado a todos os deputados Municipais, voltando a
fechá-la.-------------------------------------------------------------------Procedeu-se de seguida à votação tendo todos os deputados
presentes e com direito a voto introduzido o respetivo boletim de
voto na urna.--------------------------------------------------------------Iniciado o escrutínio, verificou-se que deram entrada na urna 19
boletins de voto, distribuídos da seguinte forma:-----------------------Votos a favor – 10 (dez).-------------------------------------------Votos em branco – 9 (nove). -------------------------------------Terminado o apuramento da votação foi a proposta aprovada, por
unanimidade, com dez votos a favor e nove votos em branco”.-------Deve constar:---------------------------------------------------------

Eleição de representantes da Assembleia Municipal na
Assembleia

Intermunicipal

da

Comunidade

Intermunicipal do Alto Alentejo. ----------------------------O Senhor Presidente da Mesa informou que foi apresentada uma
proposta única proposta do Partido Socialista, para designação dos
Representantes da Assembleia Municipal de Elvas, que irão integrar a
Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Alto
Alentejo que serão os seguintes:---------------------------------------- Gaspar Joaquim Carvão Magarreiro.------------------------- Rui Eduardo Dores Jesuino.---------------------------------- Carla Sofia Correia Carvão.----------------------------------- Ana Leonor Reigueira Calado.-------------------------------- Cláudio Miguel Branca Monteiro.-----------------------------Terminada a fase anterior, foram distribuídos os boletins de voto a
todos os Deputados Municipais.------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa procedeu seguidamente à abertura da
urna tendo-a mostrado a todos os deputados Municipais, voltando a
fechá-la.-------------------------------------------------------------------6

Procedeu-se de seguida à votação tendo todos os deputados
presentes e com direito a voto introduzido o respetivo boletim de
voto na urna.--------------------------------------------------------------Iniciado o escrutínio, verificou-se que deram entrada na urna 19
boletins de voto, distribuídos da seguinte forma:-----------------------Votos a favor – 10 (dez).-------------------------------------------Votos em branco – 9 (nove). -------------------------------------Terminado o apuramento da votação foi a proposta aprovada, por
maioria, com dez votos a favor e nove votos em branco.--------------

4- Representante no Conselho Municipal de Educação.
O Senhor Presidente da Mesa informou que foi apresentada pela
bancada do Partido Socialista uma proposta para designação do
Representante da Assembleia Municipal de Elvas, no Conselho
Municipal de Educação (documento em anexo número quatro).-------O Senhor Presidente da Mesa procedeu seguidamente à abertura da
urna tendo-a mostrado a todos os deputados Municipais, voltando a
fechá-la.-------------------------------------------------------------------Procedeu-se de seguida à chamada, tendo cada um dos Deputados
Municipais introduzido o respetivo boletim de voto na urna.---------Iniciado o escrutínio, verificou-se que deram entrada na urna 27
boletins de voto, distribuídos da seguinte forma:------------------Votos a favor:16-----------------------------------------------------Votos contra: 2.------------------------------------------------------Votos em branco: 9.-------------------------------------------------- Terminado o apuramento da votação, verificou-se que foi aprovado
por maioria, a proposta apresentada pelo Partido Socialista, sendo o
representante da Assembleia Municipal

de Elvas, no Conselho

Municipal de Educação o Senhor João Armando Rondão Almeida.------

5-

Representante

da

Assembleia

Municipal

no

Conselho Cinegético da Fauna Municipal. --------------
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O Senhor Presidente da Mesa informou que foi apresentada pela
bancada do Partido Socialista uma proposta para designação do
Representante da Assembleia Municipal de Elvas, no Conselho

Cinegético da Fauna Municipal (documento em anexo número
cinco).---------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa procedeu seguidamente à abertura da
urna tendo-a mostrado a todos os deputados Municipais, voltando a
fechá-la.-------------------------------------------------------------------Procedeu-se de seguida à chamada, tendo cada um dos Deputados
Municipais introduzido o respetivo boletim de voto na urna.---------Iniciado o escrutínio, verificou-se que deram entrada na urna 27
boletins de voto, distribuídos da seguinte forma:------------------Votos a favor:18-----------------------------------------------------Votos em branco: 9.-------------------------------------------------- Terminado o apuramento da votação, verificou-se que foi aprovado
por maioria, a proposta apresentada pelo Partido Socialista, sendo o
representante da Assembleia Municipal de Elvas, no Conselho

Cinegético da Fauna Municipal o Senhor António José Falé Canoa.--

6-

Representante

da

Assembleia

Municipal

na

Comissão Municipal de Defesa da Floresta. ----------O Senhor Presidente da Mesa informou que foi apresentada pela
bancada do Partido Socialista uma proposta para designação do
Representante da Assembleia Municipal de Elvas, na Comissão
Municipal de Defesa da Floresta (documento em anexo número seis).O Senhor Presidente da Mesa procedeu seguidamente à abertura da
urna tendo-a mostrado a todos os deputados Municipais, voltando a
fechá-la.-------------------------------------------------------------------Procedeu-se de seguida à chamada, tendo cada um dos Deputados
Municipais introduzido o respetivo boletim de voto na urna.---------Iniciado o escrutínio, verificou-se que deram entrada na urna 27
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boletins de voto, distribuídos da seguinte forma:------------------Votos a favor:18-----------------------------------------------------Votos em branco: 9.-------------------------------------------------- Terminado o apuramento da votação, verificou-se que foi aprovado
por maioria, a proposta apresentada pelo Partido Socialista, sendo o
representante da Assembleia Municipal de Elvas, na Comissão
Municipal de Defesa da Floresta o Senhor José Domingos Verruga
Laço.------------------------------------------------------------------------

7-

Representante

da

Assembleia

Municipal

na

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Elvas.
O Senhor Presidente da Mesa informou que foi apresentada pela
bancada do Partido Socialista uma proposta para designação dos
Representantes da Assembleia Municipal de Elvas, Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens de Elvas (documento em anexo
número sete).-------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa procedeu seguidamente à abertura da
urna tendo-a mostrado a todos os deputados Municipais, voltando a
fechá-la.-------------------------------------------------------------------Procedeu-se de seguida à chamada, tendo cada um dos Deputados
Municipais introduzido o respetivo boletim de voto na urna.---------Iniciado o escrutínio, verificou-se que deram entrada na urna 27
boletins de voto, distribuídos da seguinte forma:------------------Votos a favor: 20----------------------------------------------------Votos contra: 1.------------------------------------------------------Votos em branco: 6.-------------------------------------------------- Terminado o apuramento da votação, verificou-se que foi aprovado
por maioria, a proposta apresentada pelo Partido Socialista, sendo os
representantes da Assembleia Municipal de Elvas, na Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens de Elvas, os Senhores:-----------------» Irmã Maria de Fátima Magalhães.-------------------------------» Carlos Augusto Bonita Pernas.----------------------------------» Luís Miguel Mateus Zagalo.--------------------------------------9

» Ana Leonor Regueira Calado.--------------------------------------O Senhor Luís Zagalo ausentou-se da sala, não participando na
discussão e votação do ponto seguinte:---------------------------

8-

Representante

da

Assembleia

na

Comissão

Municipal de Elvas – Licenciamento Comercial. ------O Senhor Presidente da Mesa informou que foi apresentada pela
bancada do Partido Socialista uma proposta para designação do
Representante da Assembleia Municipal de Elvas, na Comissão
Municipal - Licenciamento Comercial (documento em anexo número
oito).-----------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa procedeu seguidamente à abertura da
urna tendo-a mostrado a todos os deputados Municipais, voltando a
fechá-la.-------------------------------------------------------------------Procedeu-se de seguida à chamada, tendo cada um dos Deputados
Municipais introduzido o respetivo boletim de voto na urna.---------Iniciado o escrutínio, verificou-se que deram entrada na urna 26
boletins de voto, distribuídos da seguinte forma:------------------Votos a favor:16-----------------------------------------------------Votos em branco: 10.------------------------------------------------ Terminado o apuramento da votação, verificou-se que foi aprovado
por maioria, a proposta apresentada pelo Partido Socialista, sendo o
representante da Assembleia Municipal de Elvas, no na Comissão
Municipal - Licenciamento Comercial o Senhor Francisco José
Carapinha Cordeiro Espiguinha.--------------------------------------O Senhor Luís Zagalo entrou na sala, ocupando o seu lugar na
reunião.----------------------------------------------------------------

9- Conselho Municipal da Juventude. ------------------O Senhor Presidente da Mesa informou que foi apresentada pela
bancada do Partido Socialista uma proposta para designação dos
Representantes da Assembleia Municipal de Elvas, Conselho Municipal
da Juventude (documento em anexo número nove).-------------------10

O Senhor Presidente da Mesa procedeu seguidamente à abertura da
urna tendo-a mostrado a todos os deputados Municipais, voltando a
fechá-la.-------------------------------------------------------------------Procedeu-se de seguida à chamada, tendo cada um dos Deputados
Municipais introduzido o respetivo boletim de voto na urna.---------Iniciado o escrutínio, verificou-se que deram entrada na urna 27
boletins de voto, distribuídos da seguinte forma:------------------Votos a favor: 25----------------------------------------------------Votos em branco: 2.------------------------------------------------ Terminado o apuramento da votação, verificou-se que foi aprovado
por maioria, a proposta apresentada pelo Partido Socialista, sendo os
representantes da Assembleia Municipal de Elvas, no Conselho
Municipal da Juventude os Senhores:-----------------------------------» Cláudio Miguel Branca Monteiro.--------------------------------» Francisco Manuel Gaôcho Maroto.-------------------------------» José Manuel Abreu Garcia.---------------------------------------» Joaquim Manuel Cruz Mendes.--------------------------------------

10-

Designação

de

representante

na

Comissão

Municipal de Trânsito. -----------------------------------O Senhor Presidente da Mesa informou que foi apresentada pela
bancada do Partido Socialista uma proposta para designação do
Representante da Assembleia Municipal de Elvas, na Comissão
Municipal de Trânsito (documento em anexo número dez).------------O Senhor Presidente da Mesa procedeu seguidamente à abertura da
urna tendo-a mostrado a todos os deputados Municipais, voltando a
fechá-la.-------------------------------------------------------------------Procedeu-se de seguida à chamada, tendo cada um dos Deputados
Municipais introduzido o respetivo boletim de voto na urna.---------Iniciado o escrutínio, verificou-se que deram entrada na urna 27
boletins de voto, distribuídos da seguinte forma:------------------Votos a favor:17-----------------------------------------------------Votos em branco: 10.-----------------------------------------------11

- Terminado o apuramento da votação, verificou-se que foi aprovado,
por maioria, a proposta apresentada pelo Partido Socialista, sendo o
representante da Assembleia Municipal de Elvas, na Comissão
Municipal de Trânsito o Senhor José Domingos Verruga Laço.------

11- IMI – IMI FAMILIAR. --------------------------------Presente à reunião uma certidão de parte da ata da reunião ordinária
da Câmara Municipal de Elvas, realizada no dia 8 de novembro de
2017 em que foi aprovado a tributação do património para o ano de
2017 e a redução da taxa de IMI em função do número de
dependentes, nos termos previstos no nº 13 do artº 112º do Código
do Imposto sobre Imóveis. (documento em anexo número onze).----O Senhor Presidente da Mesa pôs o assunto a discussão.---------Não havendo intervenientes na discussão do assunto, o Senhor
Presidente da Mesa colocou o mesmo a votação tendo sido aprovado,
por, unanimidade, a tributação do património para o ano de 2017 e a
redução da taxa de IMI em função do número de dependentes, nos
termos previstos no nº 13 do artº 112º do Código do Imposto sobre
Imóveis, conforme proposta da Câmara Municipal.----------------------

12- Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP).Presente á reunião uma certidão de parte da Ata da reunião do
executivo municipal realizada em 30 de novembro de 2017, sobre a
aplicação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (documento em
anexo número doze).-----------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa pôs o assunto a discussão. ---------Os Senhores Miguel Mendes, José Bagorro, José Rato Nunes, e José
Contradanças, usando da palavra fizeram alguns considerandos sobre
os documentos em discussão.-------------------------------------------O

Senhor

Vice-Presidente

da

Câmara,

no

exercício

da

Presidência usou da palavra prestando esclarecimentos sobre os
documentos em discussão.-----------------------------------------------Não havendo mais intervenientes na discussão do assunto o Senhor
Presidente da Mesa colocou o mesmo a votação tendo sido aprovado,
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por maioria, com dezoito votos a favor, oito votos contra e uma
abstenção, aplicar a Taxa Municipal de Direitos de Passagem no
concelho de Elvas, de 0,25%. -------------------------------------------O Senhor José Bagorro apresentou, em nome dos eleitos pelo
Movimento

Cívico

Independente

–

Elvas

Nosso

Partido,

uma

declaração de voto a qual faz parte integrante da presente Ata como
documento em anexo número treze).------------------------------------

13- Derrama – Ano Económico 2018.-------------------Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião ordinária
da Câmara Municipal de Elvas, realizada no dia 30 de novembro de
2017 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 2017 (documento em
anexo número catorze).-------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa pôs o assunto a discussão.---------Não havendo intervenientes na discussão do assunto, o Senhor
Presidente da Mesa colocou o mesmo a votação tendo sido deliberado
por maioria, com vinte e dois votos a favor, três votos contra e duas
abstenções, 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 2017.-----------------------------------------------------------O Senhor Luís Zagalo ausentou-se da sala, não participando na
discussão e votação dos pontos seguintes:------------------------

14-

Participação

do

Município

nos

Impostos

do

Estado – IRS.----------------------------------------------Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião ordinária
da Câmara Municipal de Elvas, realizada no dia 30 de novembro de
2017, sobre aplicação 5% na participação nos impostos do estado
IRS para o ano económico de 2018 (documento em anexo número
quinze).-------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa pôs o assunto a discussão.--------13

Os Senhores Miguel Mendes, José Bagorro e José Contradanças,
usando da palavra fizeram alguns considerandos sobre o ponto em
discussão.-----------------------------------------------------------------O

Senhor

Vice-Presidente

da

Câmara,

no

exercício

da

Presidência usou da palavra prestando esclarecimentos sobre o
referido ponto.------------------------------------------------------------Não havendo mais intervenientes na discussão do assunto, o Senhor
Presidente da Mesa colocou o assunto a votação tendo sido
deliberado, por maioria, com dezasseis votos a favor e dez votos
contra, aplicar o valor de 5% na participação nos impostos do estado
IRS para o ano económico de 2018.--------------------------------------

15- Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de
Pessoal para 2018.---------------------------------------Presente à reunião a certidão de parte da Ata da reunião ordinária da
Câmara Municipal realizada no dia 30 de novembro de 2017 que
aprovou as propostas de Grandes Opções do Plano, Orçamento e
Mapa

de

Pessoal

para

2018

(documento

em

anexo

número

dezasseis).----------------------------------------------------------------Seguidamente o Senhor Presidente da Mesa informou que
estavam em discussão os referidos documentos.-----------------------Os Senhores José Contradanças, Manuel Gomes, Miguel Mendes, José
Bagorro, José Rato Nunes e Maria José Ferreira, usando da palavra
fizeram alguns considerandos sobre os documentos em discussão.---O

Senhor

Vice-Presidente

da

Câmara,

no

exercício

da

Presidência 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 dezasseis votos a favor,
nove votos contra e uma abstenção, o seguinte:----------------------1º Aprovar a proposta das Grandes Opções do Plano e Orçamento
para 2018.----------------------------------------------------------------14

2º Aprovar o Mapa de Pessoal do Município de Elvas para o ano de
2017 que compreende 35 folhas que se anexam.----------------------O Senhor José Contradanças apresentou, em nome dos eleitos
pelo Partido Socialista, uma declaração de voto a qual faz parte
integrante da presenta Ata como documento em anexo número
dezassete).----------------------------------------------------------------O Senhor José Bagorro apresentou, em nome dos eleitos pelo
Movimento

Cívico

Independente

–

Elvas

Nosso

Partido,

uma

declaração de voto a qual faz parte integrante da presente Ata como
documento em anexo número dezoito).----------------------------------

16- Acordos de Execução de Delegação Legal de
Competências.---------------------------------------------Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião do
Executivo Municipal realizada no dia 30 de novembro de 2017, na
qual foi aprovado, por unanimidade, os Acordos de execução e o
contrato interadministrativo de delegação de competências com as
Juntas de Freguesia (documento em anexo número dezanove).------Não havendo mais intervenientes na discussão do assunto o Senhor
Presidente da Mesa colocou o mesmo a votação tendo a Assembleia
deliberado, por maioria com vinte e cinco votos a favor e uma
abstenção,

aprovar

os

Acordos

de

execução

e

o

contrato

interadministrativo de delegação de competências com as Juntas de
Freguesia.------------------------------------------------------------------

17- Projeto de Regulamento de Cronista Oficial da
Cidade de Elvas.-------------------------------------------Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião do
Executivo Municipal onde foi aprovado o Projeto de Regulamento de
Cronista Oficial da Cidade de Elvas (documento em anexo número
vinte).---------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa pôs o assunto a discussão.-----------
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Não havendo intervenientes na discussão do assunto, o Senhor
Presidente da Mesa colocou o Projeto de Regulamento de Cronista
Oficial da Cidade de Elvas à votação tendo sido aprovado, por
maioria, com vinte e quatro votos a favor e duas abstenções.---------

18- Alteração ao Regulamento do Conselho Municipal
de Segurança.---------------------------------------------Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico do Município
sobre a Alteração ao Regulamento do Conselho Municipal de
Segurança (documento em anexo número vinte e um).---------------O Senhor Presidente da Mesa pôs o assunto a discussão.----------Não havendo intervenientes na discussão do assunto, o Senhor
Presidente da Mesa colocou a Alteração ao Regulamento do Conselho
Municipal

de

Segurança

à

votação

tendo

sido

aprovado,

por

unanimidade, remeter a presente proposta de alteração ao Conselho
Municipal de Segurança para emissão de parecer.----------------------

19-

Desafetação

de

Parcela

do

domínio

Público

Municipal.--------------------------------------------------Presente à reunião uma certidão de parte da ata da reunião do
Executivo Municipal realizada no dia 30 de novembro de 2017 sobre a
Desafetação de Parcela do domínio Público Municipal (documento em
anexo número vinte e dois).---------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa pôs o assunto a discussão.----------Os Senhores Miguel Mendes, José Bagorro, José Rato Nunes e Maria
José Ferreira, usando da palavra fizeram alguns considerandos sobre
o ponto em discussão.----------------------------------------------------O

Senhor

Vice-Presidente

da

Câmara,

no

exercício

da

Presidência usou da palavra prestando esclarecimentos sobre o
referido ponto.-----------------------------------------------------------Não havendo mais intervenientes na discussão do assunto, o Senhor
Presidente da Mesa colocou o Projeto de Desafetação de Parcela do
Domínio Público Municipal à votação tendo sido aprovado, por
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maioria, com dezasseis votos a favor, nove votos contra e uma
abstenção.----------------------------------------------------------- -----O Senhor José Bagorro apresentou, em nome dos eleitos pelo
Movimento

Cívico

Independente

–

Elvas

Nosso

Partido,

uma

declaração de voto a qual faz parte integrante da presente Ata como
documento em anexo número vinte e três).-----------------------------

20- Seguro de acidentes pessoais – eleitos locais.----Presente à reunião uma certidão de parte da ata da reunião do
Executivo Municipal realizada no dia 8 de novembro de 2017 sobre o
valor do seguro de acidentes pessoais para os eleitos locais
(documento em anexo número vinte e quatro).------------------------O Senhor Presidente da Mesa pôs o assunto a discussão.----------Não havendo intervenientes na discussão do assunto, o Senhor
Presidente da Mesa colocou o mesmo à votação tendo sido aprovado,
por unanimidade,----------------------------------------------------------

21-

Associação

inovação

em

Laboratório

Colaborativo

proteção

de

para

a

Plantas

(InnovPlantProtect).-------------------------------------Presente à reunião uma certidão de parte da ata da reunião do
Executivo Municipal realizada no dia 13 de dezembro de 2017 sobre o
assunto em título (documento em anexo número vinte e cinco).------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 à votação tendo sido aprovado,
por unanimidade, ratificar o compromisso do Município de Elvas na
integração na Associação Laboratório Colaborativo para a inovação
em proteção de Plantas (InnovPlantProtect) e iniciar o estudo
económico – financeiro para definição da sua participação, com vista
à aprovação dos Estatutos.-----------------------------------------------

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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