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4 _____________________________________________________ 
 

ATA DA ÚNICA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ELVAS, REALIZADA NO 

DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2016 

Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro 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 tendo-

se verificado haver quórum, deu por aberta a sessão.------------------  

Presenças: Cláudia Sofia Gamelas Ferreira, José Manuel 

Ferreira Bagorro, 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, 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, José dos 
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Santos Catarrilhas Guerra, Cláudio Miguel Branca Monteiro e 

Rui Eduardo Dores Jesuíno.----------------------------------------- 

Faltas: faltaram a esta sessão os Senhores João Manuel Restolho 

Orelhas, Joaquim Manuel Charruadas e a Senhora Maria Paula 

Vitória Pires Antunes Barradas.------------------------------------- 

  

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 Membro desta Assembleia Municipal Senhor João Manuel 

Restolho Orelhas, solicitando a suspensão do Mandato pelo período 

de 6 meses, com inicio em 1 de março de 2016, por motivos de 

saúde;---------------------------------------------------------------------- 

» Ofício do Centro Artístico Elvense, convite para as Comemorações 

do Aniversário daquela coletividade;------------------------------------- 

» E-mail do Senhor Guilherme Gomes solicitando informação sobre a 

data, hora bem como a ordem de trabalhos da sessão da Assembleia 

Municipal a realizar em fevereiro de 2016;------------------------------ 

» Oficio emanado da Inspeção Geral de Finanças, dando 

conhecimento que no dia 28 de janeiro foi reiniciada a Auditoria ao 

Município de Elvas;-------------------------------------------------------- 

» Relatório de Atividades da CPCJ de Elvas de 2015 e Plano de Ação 

para o ano de 2016;------------------------------------------------------- 

» Do Executivo Municipal de Elvas enviando cópias das atas das 

reuniões ordinárias do executivo municipal realizadas nos dias 

11/11/2015, 25/11/2015, 9/12/2015, 18/12/2015, 7/01/2016, 

27/01/2016, 10/02/2016 e a minuta da ata de 22/02/2016.----------- 

Seguidamente o Senhor Presidente disse estarem abertas as 

inscrições para os membros da Assembleia que quisessem 

usar da palavra neste período. -------------------------------------  
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O Senhor Cláudio Carapuça usando da palavra agradeceu a 

colaboração da Câmara na realização do 1º Festival dos Espargos que 

decorreu na Freguesia de Santa Eulália no passado fim de semana, 

sugerindo que se organizasse a semana gastronómica dos espargos 

no concelho de Elvas.------------------------------------------------------ 

O Senhor Cláudio Monteiro usando da palavra felicitou a Câmara 

pela inauguração do Forte da Graça.------------------------------------- 

Continuando congratulou-se com a criação de programas destinados 

aos jovens do nosso concelho.-------------------------------------------- 

O Senhor João Paiva usou da palavra felicitando o Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Santa Eulália pela realização do 

Festival dos Espargos.---------------------------------------------------- 

Continuando felicitou a Câmara Municipal de Elvas na pessoa do 

Senhor Presidente, pela realização em Elvas do Ciclo de Cinema o 

qual alcançou um grande sucesso.---------------------------------------  

Informou que assistiu ao recital de piano que decorreu no Cineteatro 

de Elvas, o que considerou um momento de alta beleza, pena que a 

sala não esteve-se cheia.------------------------------------------------ 

Disse ainda que foi com muita honra que aceitou o desafio feito pela 

Drª Tânia Rico no sentido de fazer uma poesia sobre Elvas para o Dia 

Mundial da Poesia.--------------------------------------------------------- 

Por último congratulou-se pela entrega, por parte da Câmara 

Municipal de Elvas, de novas instalações a Associações da nossa 

cidade.---------------------------------------------------------------------- 

O Senhor José Rato Nunes usando da palavra destacou o trabalho 

que a Câmara tem desenvolvido junto das Associações do Concelho, 

nomeadamente na cedência de instalações para as suas sedes 

sociais.--------------------------------------------------------------------- 

Continuando chamou a atenção da Câmara sobre a situação das 

antigas instalações do Tribunal Militar e da Casa de Reclusão.--------- 

O Senhor José Bagorro usou da palavra dizendo que o Senhor 

Presidente da Câmara numa conferência de imprensa, de entre outras 
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coisas, mencionou um contrato por ele assinado, enquanto Vereador, 

tendo ficado indignado como o Senhor Presidente da Câmara Dr. 

Nuno Mocinha se referiu à sua pessoa.----------------------------------- 

A Senhora Cláudia Ferreira usando da palavra felicitou a Câmara 

pela inauguração do Forte da Graça, bem como a visita ao mesmo 

por parte dos Senhores Membros da Assembleia Municipal, 

estranhando a ausência de alguns nessa visita.------------------------- 

O Senhor Rui Jesuíno no uso da palavra felicitou a Câmara pelo 

restauro dos órgãos da Sé de Elvas, há várias décadas que não 

tocavam. ------------------------------------------------------------------  

Congratulou-se pela atribuição do prémio à coleção António Cachola 

prémio esse que deveria orgulhar todos os Elvenses.------------------- 

O Senhor Nuno Caldeira Fernandes usando da palavra felicitou o 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santa Eulália pela 

realização do Festival dos Espargos naquela Freguesia.----------------- 

Continuando perguntou se a forte adesão de visitantes ao Forte da 

Graça continuava mesmo com as entradas pagas.---------------------- 

A Senhora Anabela Cartas usando da palavra felicitou o Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Santa Eulália pela organização 

naquela freguesia do Festival dos Espargos, lançando o desafio para 

que outras freguesias se juntem no sentido de organizarem uma 

mostra de gastronómica de espargos no Cento de Negócios 

Transfronteiriço.---------------------------------------------------------- 

Continuando e relativamente à criação de emprego, que o Senhor 

Presidente da Câmara prometeu trazer para Elvas, perguntou qual o 

ponto da situação, tendo em conta que vão decorridos três anos de 

mandato.------------------------------------------------------------------- 

Por último colocou algumas questões relacionadas com as obras do 

Forte da Graça, nomeadamente sobre a iluminação, o saneamento e 

placas indicativas dos extintores.----------------------------------------- 
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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 perguntou aos Senhores Membros 

da Assembleia Municipal se concordavam com a ordem de trabalhos 

ou queriam fazer alguma alteração.-------------------------------------- 

Não havendo intervenientes o Senhor Presidente da Mesa colocou a 

Ordem de Trabalhos a votação tendo a mesma sido aprovada, 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 24 de outubro de 2015 e 16 de fevereiro de 2016 

(documento em anexo número dois).------------------------------------ 

A Assembleia tomou conhecimento.-------------------------------------- 

3- Aprovação das Atas de 07/09/2015 e 09/11/15. -  

» Ata de 07/09/2015.----------------------------------------------- 

A Ata da sessão realizada no dia 7 de setembro de 2015 foi aprovada, 

por unanimidade.----------------------------------------------------------  

» Ata de 09/11/2015.----------------------------------------------- 

A Ata da sessão realizada no dia 9 de novembro de 2015 foi 

aprovada, por maioria, com uma abstenção do Senhor Rui Jesuíno em 

virtude de não ter estado presente.-------------------------------------- 

4-Propostas de Abertura de Procedimentos 

Concursais para dois cargos de Direção Intermédia 

de 1º grau – Diretor de Departamento de 

Administração Geral e Recursos Humanos e Diretor 
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de Departamento Financeiro e Desenvolvimento e um 

cargo de Direção intermédia de 2º grau – Chefe de 

Divisão Financeira.---------------------------------------- 

Presente uma certidão de parte da Ata da reunião do Executivo 

Municipal realizada dia 10 de fevereiro de 2016, sobre a nomeação 

dos Júris dos procedimentos em título documento em anexo número 

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

O Senhor Presidente da Mesa pôs o assunto a discussão.-----------

Não havendo intervenientes na discussão o Senhor Presidente da 

Mesa pôs o assunto a votação tendo sido deliberado, por 

unanimidade, aprovar a composição dos Júris propostos e aprovados 

em reunião da Câmara Municipal de 10 de fevereiro de 2016.--------- 

5 - Compromissos plurianuais.--------------------------- 

Presente à reunião uma certidão de parte da ata da reunião do 

Executivo Municipal realizada no dia 27 de janeiro de 2016 sobre o 

dando conhecimento dos compromisso plurianuais assumidos ao 

abrigo da autorização prévia no âmbito da Lei dos Compromissos, 

aprovada na sessão da Assembleia Municipal realizada no dia 26 de 

fevereiro de 2015 (documento em anexo número quatro).------------- 

A Assembleia tomou conhecimento.-------------------------------------- 

6 - Plano de Urbanização de Elvas - Aprovação.-------- 

Presente à sessão uma certidão de parte da Ata da reunião do 

Executivo Municipal realizada no dia 18 de dezembro de 2015, que 

aprovou o Plano de Urbanização de Elvas, bem como a informação nº 

576/2015/DAU e o Plano de Urbanização de Elvas (documento em 

anexo número cinco).----------------------------------------------------- 

O Senhor João Paiva usando da palavra colocou várias questões, 

sobre o Plano em discussão, tendo sido esclarecido, com a devida 

autorização do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, pelo 

Senhor Arqº Correia Dias, na qualidade de responsável da equipa que 

o elaborou e presente na sala.-------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente da Mesa pôs o assunto a discussão.----------- 

Não havendo mais intervenientes na discussão o Senhor Presidente 

da Mesa pôs o assunto a votação tendo sido deliberado, por maioria 

com vinte e quatro votos a favor e uma abstenção do Senhor Marco 

Matroca, aprovar o Plano de Urbanização de Elvas. -------------------- 

O Senhor João Paiva ditou para a Ata a seguinte declaração de 

voto: O PSD aprova o Plano de Urbanização de Elvas, por o mesmo 

estar muito bem elaborado, com a ressalva de não ter tido 

conhecimento das reclamações existentes.------------------------------ 

7- Plano de Pormenor de Salvaguarda do Centro 

Histórico de Elvas – Aprovação.-------------------------- 

Presente à sessão uma certidão de parte da Ata da reunião do 

Executivo Municipal realizada no dia 18 de dezembro de 2015, que 

aprovou o Plano Pormenor de Salvaguarda do Centro Histórico de 

Elvas bem como a informação nº 578/2015/DAU e o Plano Pormenor 

de Salvaguarda do Centro Histórico de Elvas (documento em anexo 

número seis).-------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Mesa pôs o assunto a discussão.----------- 

Não havendo mais intervenientes na discussão o Senhor Presidente 

da Mesa pôs o assunto a votação tendo sido deliberado, por 

unanimidade, aprovar o Plano Pormenor de Salvaguarda do Centro 

Histórico de Elvas.--------------------------------------------------------- 

8 - Plano de Pormenor de Salvaguarda e Valorização 

das Fortificações de Elvas – Aprovação.----------------- 

Presente à sessão uma certidão de parte da Ata da reunião do 

Executivo Municipal realizada no dia 18 de dezembro de 2015, que 

aprovou o Plano Pormenor de Salvaguarda e Valorização das 

Fortificações de Elvas, bem como a informação nº 577/2015/DAU e o 

Plano Pormenor de Salvaguarda e Valorização das Fortificações de 

Elvas (documento em anexo número sete).------------------------------ 

O Senhor Presidente da Mesa pôs o assunto a discussão.----------- 
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Não havendo mais intervenientes na discussão o Senhor Presidente 

da Mesa pôs o assunto a votação tendo sido deliberado, por 

unanimidade, aprovar o Plano Pormenor de Salvaguarda e 

Valorização das Fortificações de Elvas.----------------------------------- 

9 - Trânsito.------------------------------------------------ 

a)Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião do 

Executivo Municipal realizada no dia 11 de novembro de 2015, onde 

foi aprovado diversa sinalização de trânsito (documento em anexo 

número oito).-------------------------------------------------------------- 

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 dezembro de 2015, onde foi 

aprovado diversa sinalização de trânsito (documento em anexo 

número nove).------------------------------------------------------------- 

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,-------------------------------------------------------------- 

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 
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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 

 

________________________ 

 

 

 

 


