_____________________________________________________

ATA DA ÚNICA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ELVAS, REALIZADA NO
DIA 24 DE ABRIL DE 2018
Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e dezoito, 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 27º 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.------------------------------------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: Gaspar Joaquim Carvão Magarreiro, José Manuel
Ferreira

Bagorro,

Francisco

José

Carapinha

Cordeiro

Espiguinha, Carla Sofia Correia Carvão, 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

Joaquim

Abreu

Garcia,

Miguel

Cruz

Mendes, Cláudio Miguel Branca Monteiro, Maria José Real dos
Santos Ferreira, Raquel Soraia Guerra Romero Conceição, Luís
Manuel Mateus Zagalo, 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: Faltaram a esta reunião a Senhora Vanda Sofia
Gervásio

Baptista

e

o

Senhor

Manuel

António

Carvalho

Gomes.-----------------------------------------------------------------

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:--------------------------------»

Do

Grupo

Parlamentar

“Os

Verdes”

sobre

parques

de

armazenamento de madeira queimada;---------------------------------» Da Associação Nacional de Assembleias Municipais, sobre o 1º
Congresso Nacional da Associação.--------------------------------------» Do Senhor José Bagorro solicitando algumas informações.----------» Ofício do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Elvas enviando
as atas das reuniões ordinárias realizadas nos dias 28/02/2018,
14/03/2018, 26/03/2018 e as minutas das atas das reuniões
ordinária realizadas nos dias 11/04/2018 e 16/04/2018.--------------Seguidamente o Senhor Presidente disse estarem abertas as
inscrições para os membros da Assembleia que quisessem
usar da palavra neste período.------------------------------------O Senhor Miguel Mendes usou da palavra colocando algumas
questões, nomeadamente:-----------------------------------------------De quem é a responsabilidade da conservação dos Arcos da Amoreira
e se for da Câmara, como se diz por ai, se irá ser prevista alguma
verba no orçamento para o próximo ano para esse efeito.-------------Se a Câmara recebe alguma verba pelos outdoors colocados nas
rotundas da cidade, e que considerava os mesmos uma aberração,
tendo em conta que Elvas é Património Mundial.-----------------------Se a Câmara envidou esforços junto das Escolas e na População em
Geral, para a sensibilização da poupança da água.---------------------2

Relativamente à venda da Herdade de D. João perguntou se o
anúncio da realização da hasta pública tinha sido publicado em algum
Jornal a nível Nacional.---------------------------------------------------A Senhora Maria José Ferreira usou da palavra subscrevendo as
palavras do Senhor Miguel Mendes, relativamente aos Arcos da
Amoreira e perguntou se já forma tomadas as necessárias diligências,
no sentido de apurar a responsabilidade da manutenção dos Arcos da
Amoreira.------------------------------------------------------------------O Senhor António Matos no uso da palavra disse que nas
conversas de rua o Executivo Municipal era muito falado, mas pelos
piores motivos, sendo o assunto principal no momento a fatura da
água.----------------------------------------------------------------------Que os Elvenses nas última eleições autárquicas votaram PS, dandolhes a maioria, convictos que estariam a contribuir para a elevação de
Elvas, no entanto verifica-se que quem votou no PS se sente
enganado, porque o que foi elevado no nosso concelho, foi a fatura
da água dos Elvenses, prejudicando o seu, já fraco, poder de compra,
não contribuindo para a economia do concelho de Elvas.--------------O Senhor José Bagorro usou da palavra referindo de forma positiva
a abertura dos centros comunitários da Boa-Fé e Santa Luzia, que
segundo informações as crianças estão bastantes satisfeitas pelas
instalações e pela qualidade da comida que lhes é servida.-----------Mostrou-se também satisfeito pela decisão da Câmara de alteração
do local de funcionamento de Escola de Artes e Ofícios, que estava
previsto funcionar no antigo Quartel General o qual não tinha as
mínimas condições.-------------------------------------------------------Felicitou ainda a Câmara pela decisão da realização da Semana da
Juventude no Coliseu Comendador Rondão Almeida e que em sua
opinião a Expo – São Mateus deveria também ser realizada no
Coliseu.--------------------------------------------------------------------Por último sugeriu que as instalações do Centro de Negócios fossem
melhor aproveitadas, com a realização de diversos eventos.----------3

O Senhor Francisco Maroto usou da palavra dizendo que os
contentores de lixo existentes no Centro Histórico eram insuficientes
para os fins de semana, o que levava as pessoas a colocar o lixo no
chão junto aos contentores, se não haveria a possibilidade de nos
Domingos ser efetuada recolha de lixo.---------------------------------O Senhor José Rato Nunes usou da palavra chamando a atenção
para o estacionamento de caravanas junto aos Arcos da Amoreira,
que além de não haver condições, para as pessoas, não dignifica o
nosso Património nem transmite uma boa imagem a quem nos
visita.----------------------------------------------------------------------Continuando informou que teve conhecimento através de Munícipes,
residentes em Vila Fernando que a ETAR de Vila Fernando, quando
chove, não tem capacidade para receber as águas residuais e
pluviais, tendo em conta que não há rede de separação de águas,
elas vão juntas fazendo bypass de resíduos para a ribeira.------------Terminou chamando mais uma vez a atenção da Câmara para o
problema do excesso de pombos no Centro Histórico e se estava
prevista alguma ação no sentido de minimizar o problema.-----------O Senhor Rui Jesuino usando da palavra disse que queria aqui
sublinhar um acontecimento que não é de cariz Municipal, mas sim de
cariz Nacional e Internacional, mas que não se faria sem a
intervenção da Câmara Municipal de Elvas, que é a assinatura do
Memorando de Entendimento em Matéria de Logística Fronteiriça e do
Protocolo de Colaboração da Janela Única da Logística, que foi
assinado pelas Administrações dos Portos de Sines, Lisboa e Algarve
o que levará finalmente à criação da Plataforma Logística Comum.---Continuando apresentou, em nome da Bancada do Partido Socialista,
uma Moção sobre a igualdade de género na sociedade em que
vivemos (documento em anexo número dois).-------------------------Seguidamente o Senhor Presidente da Mesa colocou a votação a
aceitação da Moção, tendo sido aprovada a sua aceitação, por
unanimidade.-------------------------------------------------------------4

Não havendo intervenientes na discussão da referida Moção o Senhor
Presidente da Mesa pôs a mesma a votação, tendo sido aprovada, por
unanimidade.-------------------------------------------------------------O Senhor Cláudio Monteiro usando da palavra felicitou o Executivo
Municipal pela sua cooperação para com a Empresa Randstad, na
qual proporcionou a criação de cem postos de trabalho no Concelho
de Elvas.-------------------------------------------------------------------O Senhor José Contradanças usou da palavra perguntado se já
tinham sido formalizados os Órgãos de Gestão da Eurocidade.--------O Senhor Presidente da Câmara usou da palavra agradecendo as
palavras

dos

Senhores

Membros

da

Assembleia

e

prestou

esclarecimentos às questões colocadas pelos mesmos.-----------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1 - Relatório de Atividades. -----------------------------Presente o Relatório de Atividade Municipal, previamente distribuído
aos membros da Assembleia Municipal e que compreende o período
entre 7 de fevereiro de 2018 e 31 de março de 2018.-----------------(documento em anexo número três).-----------------------------------A Assembleia tomou conhecimento.--------------------------------------

2 - Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários. Presente à reunião uma certidão de parte da ata da reunião ordinária
do Executivo Municipal realizada no dia 26 de março de 2018, sobre o
assunto em título (documento em anexo número 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 a

votação tendo sido

deliberado, por unanimidade, aprovar o aditamento ao Mapa de
Pessoal

de 2018 das seguintes 5 vagas, (documento anexo)

correspondentes

às

necessidades

permanentes

reconhecidas

anteriormente, nos termos e para efeitos do disposto conjuntamente
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no artigo 4º nº 2 e no artigo 6º da Lei nº 112/2017, de 29 de
dezembro:-----------------------------------------------------------------a) Subunidade

Orgânica

Flexível

de

Saneamento

Básico

(SOFSAN) 1 vaga: 1 assistente operacional – auxiliar de
limpeza;---------------------------------------------------------b) Subunidade Orgânica Flexível Jardins (SOFJARD) 1 vaga: 1
assistente operacional – jardineiro; e--------------------------c) Subunidade Orgânica Flexível Obras (SOFOBR) 3 vagas:
Assistentes

Operacionais,

Operacional

–

operador

dos
de

quais:

1

máquinas;

1

Assistente
Assistente

operacional – pintor; 1 Assistente Operacional – eletricista.--

3 - Inventário e Documentos de Prestação de Contas
do Ano Económico de 2017.-----------------------------Presente uma certidão de parte da ata da reunião do Executivo
Municipal realizada no dia 16 de abril de 2018, bem como o
Inventário e Documentos de Prestação de Contas do ano económico
de 2017 (documento em anexo número cinco).------------------------Seguidamente

o

Senhor

Presidente

da

Mesa

colocou

os

documentos a discussão.-------------------------------------------------O Senhores António Matos, José Contradanças, José Bagorro,
Carlos Pernas, José Rato Nunes, Miguel Mendes e a Senhora
Maria José Ferreira,

teceram

alguns

considerando 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 2017 a votação
tendo a Assembleia Municipal deliberado, por maioria, com dezasseis
votos a favor e oito votos contra, aprovar o Inventário e os
Documentos de Prestação de Contas relativo ao ano económico de
2017.-----------------------------------------------------------------------
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O Senhor José Contradanças apresentou, em nome dos eleitos
pelo Partido Socialista, uma declaração de voto a qual faz parte
integrante da presente Ata como documento em anexo número seis).
O Senhor José Bagorro apresentou, uma declaração de voto,
subscrita pelos Senhores António Matos, Francisco Maroto, e pelas
Senhoras Maria José Ferreira e Ana Maria Guerra, a qual faz parte
integrante da presente Ata como documento em anexo número sete).

4 – II-Revisão Orçamental.------------------------------Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião ordinária
do Executivo Municipal realizada no dia 16 de abril de 2018, em que
foi aprovada a II Revisão Orçamental (documento em anexo número
oito).----------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa pôs a II Revisão Orçamental a
discussão.-----------------------------------------------------------------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 dezasseis votos a favor, quatro votos
contra dos Senhores José Rato Nunes, Miguel Mendes, José de Abreu
Garcia e António Madeira e três abstenções dos Senhores José
Bagorro, António Matos e Francisco Maroto.-----------------------------

5 - Delimitação da Área de Reabilitação Urbana no Âmbito
do RJRU. -------------------------------------------------------Presente à reunião uma certidão de parte da ata da reunião ordinária
do Executivo Municipal realizada no dia 16 de abril de 2018, em que
foi aprovada a proposta de delimitação de área reabilitação urbana do
concelho de Elvas no âmbito do (RJRU) (documento em anexo
número nove).------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa pôs a proposta a discussão.---------Não havendo intervenientes na discussão o Senhor Presidente da
Mesa pôs o assunto a votação tendo a Assembleia Municipal
aprovado, por unanimidade, a proposta de delimitação de área
reabilitação urbana do concelho de Elvas no âmbito do (RJRU).------7

6- Eleição do Conselho Municipal de Segurança.------O Senhor Presidente da Mesa informou que foi apresentada uma
proposta da Bancada do Partido Socialista, para designação dos três
cidadãos de reconhecida idoneidade, que irão integrar o Conselho
Municipal de Segurança, de acordo com o previsto na alínea k) do nº
1 do Regulamento Municipal de Segurança, que serão os seguintes
(documento em anexo número dez).------------------------------------» Fátima do Céu Carola Moreira Pinto.----------------------------» Francisco Luís Morganho Rodrigues.----------------------------» Cláudia Sofia Gamelas Ferreira.---------------------------------Seguidamente 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.-------------------------------------------------------------------Procedeu-se de seguida à votação tendo todos os deputados
presentes introduzido o respetivo boletim de voto na urna.-----------Iniciado o escrutínio, verificou-se que deram entrada na urna 25
boletins de voto, distribuídos da seguinte forma:-----------------------Votos a favor – 17 (dezassete).------------------------------------Votos Contra – 1 (um).---------------------------------------------Votos em branco – 7 (sete). ---------------------------------------Terminado o apuramento da votação foi a proposta aprovada, por
maioria, com dezassete votos a favor, um voto contra e sete votos
em branco”.----------------------------------------------------------------

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.-- --------------------------------------8

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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