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_____________________________________________________ 
 

ATA DA ÚNICA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ELVAS, REALIZADA NO 

DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e dezassete, 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: Paulo Alexandre Bencatel Canhão, Cláudia Sofia 

Gamelas Ferreira, João Manuel Matias Vintém, José Manuel 

Rato Nunes, 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 Eduardo Dores Jesuíno, José Manuel Ferreira 

Bagorro, Fernando Augusto Morganho Semedo, Anabela da 

Conceição Costa Tinta Fina Cartas, João Carlos Matos 
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Rodrigues Lopes, João Manuel Ferreira de Paiva, João Manuel 

Restolho Orelhas ----------------------------------------------------- 

Faltas: faltaram a esta sessão os Senhores: Maria Paula Vitória 

Pires Antunes Barradas, (apresentou justificação da falta), 

José dos Santos Catarrilhas Guerra, e Marco André Lourenço 

Matroca.--------------------------------------------------------------- 

 

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:--------------------------------- 

» Relatório da Atividade da CPCJ de Elvas e Plano de Ação para o ano 

de 2017;------------------------------------------------------------------- 

» Da ANAM enviando documentação sobre a reunião geral daquela 

Associação a realizar no dia 25 de Março de 2017, em Lisboa;--------- 

» Do Movimento pelo Tejo enviando documentação sobre a 2ª 

Manifestação contra a poluição do Rio Tejo e seus afluentes;---------- 

» Do PCP, envia cópia do documento/pergunta, dirigido ao Senhor 

Presidente da Assembleia da República, sobre a situação de abandono 

do extinto Centro Educativo de Vila Fernando;-------------------------- 

» Da Assembleia Municipal de Portalegre enviado uma moção pela 

instalação em Portalegre da fábrica da Tesla em Portalegre;----------- 

» E-mail do Senhor Marco Matroca justificando a sua falta a esta 

sessão.--------------------------------------------------------------------- 

» Do Executivo Municipal de Elvas enviando cópias das atas das 

reuniões ordinárias do executivo municipal realizadas nos dias 

14/12/2016, 28/12/2016, 04/01/2017, 25/01/2017 E 06/02/2017.--- 

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 Nuno Caldeira Fernandes usou da palavra dizendo que 

ultimamente se tem falado muito sobre o ex – Instituto de Vila 

Fernando e que gostaria de saber qual o destino que se irá dar ao 

mesmo.--------------------------------------------------------------------- 

O Senhor José Laço usando da palavra solicitou informação se 

poderá haver acumulação entre o Programa MTS e o rendimento 

social de inserção.--------------------------------------------------------- 

O Senhor José Rato Nunes usou da palavra colocando várias 

questões, nomeadamente:------------------------------------------------ 

» Para onde irão as crianças que frequentam o Ciclo Preparatório de 

Elvas, quando começar as obras do referido Ciclo;---------------------- 

» Qual o ponto da situação da obra de construção da linha ferroviária 

Sines – Caia;--------------------------------------------------------------- 

» Com a criação de várias empresas em Elvas, quantos postos de 

trabalham se criaram no concelho;--------------------------------------- 

» O Problema da Segurança na Cidade de Elvas.------------------------ 

O Senhor Frenando Semedo usando da palavra congratulou-se 

pela eleição do Engº António Guterres para Secretário-Geral da ONU.- 

O Senhor João Paiva usando da palavra perguntou ao Senhor 

Presidente da Câmara, o que levou a Câmara a contratar as 

empresas de segurança Aprombvio e Prevele, para prestação de 

serviços de segurança.---------------------------------------------------- 

O Senhor Cláudio Monteiro usou da palavra felicitando a Câmara 

por continuar a apostar no Turismo, pela realização do Festival de 

Cinema de guerra da raia e pela realização de mais um Carnaval 

Internacional de Elvas, este ano Carnaval Sustentável.----------------- 

O Senhor Rui Jesuino usou da palavra realçando a obra de 

construção linha ferroviária Sines – Caia.-------------------------------- 

Realçou ainda a aprovação de candidaturas do Alentejo 2020 

destinadas a recuperação de vários edifícios e iluminação de 

monumentos.-------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Francisco Espiguinha usou da palavra realçando a obra 

de construção da linha ferroviária Sines – Caia felicitando o PS, o 

Executivo Municipal e o Senhor Presidente da Câmara.----------------- 

Destacou também o esforço do Senhor Presidente para conseguir a 

recuperação do ex-Instituto de Vila Fernando e as obras no Ciclo 

Preparatório de Vila Fernando.-------------------------------------------- 

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.----------------- 

O Senhor José Manuel Rato Nunes saiu da sala não participando 

na discussão e votação dos pontos seguintes.--------------------------- 

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 dos seguintes Pontos: -----------------------------------------  

» Trânsito (deliberação do Executivo Municipal de 22 de fevereiro 

de 2017).------------------------------------------------------------------- 

» ITI – PI 10,5 Minuta de Acordo de Colaboração 

(deliberação do Executivo Municipal de 22 de fevereiro de 2017).----- 

Seguidamente o Senhor Presidente da Mesa colocou a votação a 

inclusão dos referidos pontos na Ordem de Trabalhos, tendo sido 

aprovada a sua inclusão por unanimidade.------------------------------- 

2- Relatório de Atividades. ------------------------------------  

Presente à sessão o Relatório de Atividade Municipal, previamente 

distribuído aos membros da Assembleia Municipal e que compreende 
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o período entre 19 de dezembro de 2016 e 3 de fevereiro de 2017 

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

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

3- Aprovação da Ata de 05/12/2016.------------------------ 

A Ata da sessão realizada no dia cinco de dezembro de dois mil e 

dezasseis foi aprovada, por maioria, vinte e um votos a favor e três 

abstenções dos Senhores João Paiva, João Orelhas e Luís Ribeiro, em 

virtude de não terem estado presentes na mesma.--------------------- 

4- I Revisão orçamental.-------------------------------------- 

Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião ordinária 

do Executivo Municipal realizada no dia 25 de janeiro de 2017, em 

que foi aprovada a I Revisão Orçamental de 2017 (documento em 

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

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.---------------------------------------------- 

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

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

Executivo Municipal realizada no dia 25 de janeiro de 2017 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 9 de 

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

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

6- ROC - Relatório de auditoria.------------------------------- 

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

Executivo Municipal realizada no dia 6 de fevereiro de 2017, bem 

como o relatório semestral sobre a situação económica e financeira 

do Município elaborado pelo Revisor Oficial de Contas (documento em 

anexo número cinco).----------------------------------------------------- 
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A Assembleia tomou conhecimento.-------------------------------------- 

7- Voto de Pesar pelo falecimento do Dr. Mário Soares.---- 

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

Executivo Municipal realizada no dia 25 de janeiro de 2017, bem com 

o Voto de Pesar pelo falecimento do Dr. Mário Soares (documento em 

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

O Senhor Presidente da Mesa pôs o Voto de pesar a discussão.- --- 

Não havendo intervenientes na discussão do assunto, o Senhor 

Presidente da Mesa pôs a votação o Voto de Pesar, tendo sido 

aprovado, por maioria, com vinte e três votos a favor e uma 

abstenção, do Senhor Nuno Caldeira Fernandes------------------------- 

8- Conselho Municipal de Segurança.------------------------- 

8. 1. Número de presidentes das juntas de freguesia, que 

integram o Conselho Municipal de Segurança.-------------- 

Este ponto foi retirado da ordem de trabalhos a pedido do 

proponente Senhor João Paiva.------------------------------------- 

8. 2. Designação de cidadãos de reconhecida idoneidade, 

no máximo de 20.----------------------------------------------- 

O Senhor João Paiva, proponente do ponto em discussão, usando 

da palavra deu uma explicação sobre o mesmo.------------------------ 

O Senhor João Vintém usando da palavra propôs ao Senhor João 

Paiva, como proponente do ponto, que em conjunto com outros 

membros da Assembleia se arranjasse uma solução no sentido de 

aumentar o número de membros do órgão dando-lhe assim mais 

qualidade, tendo em conta dentro de sensivelmente seis meses 

haverá eleições e possivelmente o Conselho realizará uma única 

reunião.-------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara usou da palavra solicitando ao 

Senhor Presidente da Mesa da Assembleia que interrompe-se a 

reunião, por alguns minutos, no sentido dos Senhores João Paiva e 

João Vintém poderem reunirem e em conjunto preparar uma 
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proposta com nomes de pessoas para integrarem o Conselho 

Municipal de Segurança.-------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Mesa da propôs um interrupção dos trabalhos 

por cinco minutos o que foi aceite por todos os presentes.------------- 

Decorrido que foi o tempo de interrupção dos trabalhos o Senhor 

Presidente da Mesa perguntou aos Senhores João Paiva e João 

Vintém se tinha alguma proposta para submeter à aprovação da 

Assembleia.---------------------------------------------------------------- 

Os Senhores João Paiva e João Vintém propuseram os seguintes 

cidadãos para integrarem o Conselho Municipal de Segurança:-------- 

 Cláudia Sofia Gamelas Ferreira.------------------------------------ 

 Líria Maria Cacheirinha Leal Carvão.------------------------------- 

 João Manuel Ferreira Paiva.----------------------------------------- 

 João Manuel Restolho Orelhas.------------------------------------- 

 Nuno Alberto Miranda Madeira.------------------------------------- 

 Cláudio José Marmelo Nascimento Carapuça.---------------------- 

 Joaquim Manuel Cabaceira Feijão.---------------------------------- 

 Luís Manuel Carretas Grilo.----------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Mesa colocou a votação a aceitação para 

discussão e votação dos cidadãos propostos.---------------------------- 

Terminada a votação foi a proposta aceite por maioria, com vinte e 

dois votos a favor, um voto contra do Senhor José Bagorro e uma 

abstenção da Senhora Anabela Cartas.----------------------------------- 

Não havendo intervenientes na discussão do assunto, o Senhor 

Presidente da Mesa mandou proceder à distribuição dos 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.------------
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Iniciado o escrutínio, verificou-se que deram entrada na urna vinte e 

quatro boletins de voto, distribuídos da seguinte forma:---------------- 

Votos a favor – vinte.------------------------------------------------ 

Votos em branco - quatro. ------------------------------------------ 

Terminado o apuramento da votação foi aprovado por maioria, a 

integração no Conselho Municipal de Segurança dos seguintes 

cidadãos:------------------------------------------------------------------- 

 Cláudia Sofia Gamelas Ferreira.------------------------------------ 

 Líria Maria Cacheirinha Leal Carvão.------------------------------- 

 João Manuel Ferreira Paiva.----------------------------------------- 

 João Manuel Restolho Orelhas.------------------------------------- 

 Nuno Alberto Miranda Madeira.------------------------------------- 

 Cláudio José Marmelo Nascimento Carapuça.---------------------- 

 Joaquim Manuel Cabaceira Feijão.---------------------------------- 

 Luís Manuel Carretas Grilo.----------------------------------------- 

8.3. Tomada de posse do Conselho Municipal de 

Segurança.------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Mesa no seguimento da deliberação do 

Ponto 8.2, os novos membros do Conselho Municipal de Segurança, 

tomarem posse, conforme termo de posse em anexo com o número 

sete).----------------------------------------------------------------------- 

8. 4. Regulamento do Conselho Municipal de Segurança.--  

Este ponto foi retirado da ordem de Trabalhos a pedido do 

proponente Senhor João Paiva.------------------------------------- 

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

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

Executivo Municipal realizada no dia 28 de dezembro de 2016, onde 

foram aprovadas várias alterações de trânsito (documento em anexo 

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

O Senhor Presidente da Mesa pôs a discussão a sinalização 

proposta.------------------------------------------------------------------- 
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Não havendo intervenientes na discussão o Senhor Presidente da 

Mesa colocou as alterações de trânsito a votação tendo sido 

aprovadas, por unanimidade.--------------------------------------------- 

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

Executivo Municipal realizada no dia 25 de janeiro de 2017, onde 

foram aprovadas várias alterações 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 as alterações de trânsito a votação tendo sido 

aprovadas, por unanimidade.--------------------------------------------- 

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

Executivo Municipal realizada no dia 22 de fevereiro de 2017, onde foi 

aprovada uma alterações de trânsito (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 a alteração de trânsito a votação tendo sido aprovada, 

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

10- ITI – PI 10.5 Minuta de Acordo de Colaboração.------ 

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

Executivo Municipal realizada no dia 22 de fevereiro de 2017, em que 

foi aprovada a minuta de Acordo de Colaboração em título 

(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 pôs o mesmo a votação tendo sido deliberado, 

por unanimidade, autorizar a celebração do referido Acordo de 

Colaboração.--------------------------------------------------------------- 
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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 

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 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


