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_____________________________________________________ 
 

ATA DA ÚNICA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ELVAS, REALIZADA NO 

DIA 27 DE ABRIL DE 2017 

Aos vinte e sete dias do mês de abril 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, 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 Rodrigues Lopes, João Manuel Ferreira de Paiva, João 



 

2 

 

Manuel Restolho Orelhas Maria Paula Vitória Pires Antunes 

Barradas.-------------------------------------------------------------- 

Faltas: faltaram a esta sessão os Senhores: José dos Santos 

Catarrilhas Guerra e Marco André Lourenço Matroca, tendo 

ambos justificado as suas faltas.--------------------------------------- 

 

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 enviado documentação sobre o 

Projeto de Lei nº 486/XIII/2ª, sobre a desmaterialização de manuais 

e de outros materiais escolares;------------------------------------------ 

» Um e-mail do Senhor Marco Matroca, justificando a sua falta a esta 

sessão;------------------------------------------------------------------- 

» Do Senhor José Guerra justificando as faltas a várias sessões por 

motivos de saúde.--------------------------------------------------------- 

» Do Executivo Municipal de Elvas enviando cópias das atas das 

reuniões ordinárias do executivo municipal realizadas nos dias 

22/02/2017, 13/03/2017, 22/03/2017 e a minuta da ata da reunião 

ordinária realizada no dia 12/04/2017.----------------------------------- 

Seguidamente o Senhor Presidente disse estarem abertas as 

inscrições para os membros da Assembleia que quisessem 

usar da palavra neste período.-------------------------------------  

O Senhor João Orelhas usou palavra assinalando a passagem do 

43º Aniversário do 25 de abril de 1974, data importantíssima para 

todos os Portugal, pelos valores que trouxe para os Portugueses. 

Valores esses que deveriam passar para as novas gerações, 

nomeadamente, nas escolas e na sociedade em geral, aprofundando 

os valores da democracia e da liberdade, valores esses 

importantíssimos na nossa sociedade.----------------------------------- 
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Assinalou também a passagem dos 504 anos da elevação de Elvas a 

cidade o que muito o orgulha, pois Elvas continua a ser uma 

referência, não só a nível Nacional, mas também a nível 

Internacional, pelos seus valores culturais e patrimoniais.-------------- 

Perguntou o que se passava em concreto no canil municipal, tem-se 

falado muito nas redes sociais e na comunicação social.---------------- 

Felicitou a Câmara pela colocação de equipamentos desportivos em 

diversos pontos da cidade e que deveriam ser colocados também em 

outros locais da cidade.--------------------------------------------------- 

Por último felicitou a Câmara pela organização do excelente concerto 

do Rui Represas em Elvas, foi uma manifestação cultural de grande 

nível.------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor João Paiva usou da palavra dizendo que tem 

acompanhado nas redes sociais as notícias sobre a ocorrência no 

canil municipal, assunto este que não tem sido tratado corretamente, 

pelo que quer manifestar a sua solidariedade para com o Senhor 

Vereador Tiago Afonso em toda esta matéria, pois os valores que nos 

movem na vida, não são os insultos nem a chantagem emocional 

sobre as pessoas, como se pode ver nas redes sociais.----------------- 

A Senhora Maria Paula Barradas usou da palavra dizendo que 

concordava com as palavras proferidas pelo Senhor João Paiva.------- 

Continuou dizendo que as pessoas que trabalham como auxiliares nas 

escolas e que vigiam as crianças no recreio deveriam ter alguma 

formação sobre as tarefas que desempenham.-------------------------- 

Disse ainda que também no pessoal que trabalha nas igrejas, se nota 

uma falta de formação, formação essa, que seria muito útil para 

quem visita as igrejas.---------------------------------------------------- 

O Senhor Cláudio Monteiro usando da palavra felicitou a Câmara 

pela realização de diversas iniciativas, nomeadamente o maravilhoso 

cartaz de espetáculos da Semana da Juventude, pela entrega de fatos 

de treino aos utentes das Universidades Seniores, pela comoração 
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dos 504 anos da Cidade de Elvas, pela realização do Mega sprint em 

Elvas e pela realização do filme sobre Elvas do Senhor Leonel de 

Brito.----------------------------------------------------------------------- 

Por último felicitou o Executivo Municipal e os Senhores Presidentes 

de Juntas de Freguesia pelo trabalho desenvolvido em prol da 

população elvense.-------------------------------------------------------- 

O Senhor José Rato Nunes usando da palavra colocou algumas 

questões, nomeadamente, sobre a limpeza na cidade, há munícipes 

que se queixam da falta de limpeza.------------------------------------- 

Perguntou porque não foram incluídos na isenção no Regulamento de 

Estacionamento no centro histórico os trabalhadores do comércio 

situados no centro histórico.---------------------------------------------- 

Para quanto está prevista a reunião do Conselho Municipal de 

Juventude.----------------------------------------------------------------- 

Relativamente a situação do canil municipal e sobre o que se 

escreveu nas redes sociais deixou uma palavra de solidariedade e 

amizade ao Senhor Vereador Tiago Afonso e que poderá contar com 

ele para o que necessite.-------------------------------------------------- 

O Senhor Rui Jesuino usou da palavra sublinhando aquilo que vem 

sendo a imagem de Elvas, tanto a nível nacional como a nível 

internacional.—------------------------------------------------------------ 

Continuando felicitou a Câmara pelo restauro da Fonte da 

Misericórdia.---------------------------------------------------------------- 

A Senhora Cláudia Ferreira usou da palavra felicitando a Câmara 

pela excelente organização do Carnaval Internacional de Elvas, e pela 

realização da Semana da Juventude.------------------------------------- 

Relativamente à questão do Canil Municipal disse que subscrevia as 

palavras do Senhor João Paiva.------------------------------------------- 

O Senhor João Rondão usou da palavra e relativamente à questão 

do Canil Municipal disse que subscrevia as palavras do Senhor João 

Paiva.----------------------------------------------------------------------- 
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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 informou que recebeu do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal um oficio solicitando que fosse 

anexado ao ponto nº 5 da Ordem de Trabalhos a certidão e 

respetivos documentos da deliberação tomada, sobre o referido 

ponto, na reunião do Executivo Municipal ontem realizada.-------------

O Senhor Presidente da Mesa colocou o assunto a votação tendo sido 

aprovado, 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 4 de fevereiro de 2017 e 6 de abril de 2017.----------- 

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

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

3-Aprovação das Atas de 23/02/2017 e 30/03/2017.----- 

» Ata de 23/02/2017.----------------------------------------------- 

A Ata da sessão realizada no dia vinte e três de fevereiro de dois mil 

e dezassete foi aprovada, por maioria, com vinte e três votos a favor 

e uma abstenção da Senhora Maria Paula Vitória Pires Antunes 

Barradas, por não ter estado presente na mesma.---------------------- 

» Ata de 30/03/2017.----------------------------------------------- 

A Ata da sessão realizada no dia trinta de março de dois mil e 

dezassete foi aprovada, por unanimidade, com a seguinte 

retificação:----------------------------------------------------------------- 
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“ Por lapso na referida Ata não consta a presença do Senhor João 

Carlos Matos Rodrigues Lopes”, pelo que aqui se faz a necessária 

retificação.----------------------------------------------------------------- 

4- Alteração à Tabela de Taxas.------------------------------- 

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

Executivo Municipal realizada no dia 12 de abril de 2017, onde foi 

aprovada a alteração à Tabela de Taxas (documento em anexo 

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

Seguidamente o Senhor Presidente da Mesa colocou os 

documentos a discussão.------------------------------------------------ 

Não havendo intervenientes na discussão do assunto o Senhor 

Presidente da Mesa colocou a votação tendo a Assembleia Municipal 

deliberado, por unanimidade, aprovar a referida Alteração à Tabela 

de Taxas.------------------------------------------------------------------- 

5-Proposta de adenda ao Contrato – Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Urbano (PEDU).---------------------------- 

Presentes à reunião uma certidão de parte das atas da reunião do 

Executivo Municipal realizadas no dia 12 de abril de 2017 e 26 de 

abril de 2017, bem como a Adenda ao Contrato e o Anexo I à 

proposta de Adenda ao Contrato (quadro financeiro), Plano 

Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU).------------------------ 

(documentos em anexo números quatro e cinco).-----------------------  

Seguidamente o Senhor Presidente da Mesa colocou os 

documentos a discussão.------------------------------------------------ 

Não havendo intervenientes na discussão do assunto o Senhor 

Presidente da Mesa colocou o assunto a votação tendo a Assembleia 

Municipal deliberado, por unanimidade, aprovar a referida adenda ao 

Contrato e o Anexo I à proposta de Adenda ao Contrato (quadro 

financeiro) – Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU).- 

6- Inventário e Documentos de Prestação de Contas do 

Ano Económico de 2016.--------------------------------------- 
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Presente uma certidão de parte da ata da reunião do Executivo 

Municipal realizada no dia 12 de abril de 2017, bem como o 

Inventário e Documentos de Prestação de Contas do ano económico 

de 2016 (documento em anexo número seis).--------------------------- 

Seguidamente o Senhor Presidente da Mesa colocou os 

documentos a discussão.------------------------------------------------ 

Não havendo 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 2016 a votação 

tendo a Assembleia Municipal deliberado, por unanimidade, aprovar o 

Inventário e os Documentos de Prestação de Contas relativo ao ano 

económico de 2016.------------------------------------------------------- 

7- Prestação de serviços.-------------------------------------- 

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

Executivo Municipal realizada no dia 12 de abril de 2017, sobre o 

assunto em título (documento em anexo número sete).---------------- 

Seguidamente o Senhor Presidente da Mesa colocou os 

documentos a discussão.------------------------------------------------ 

Não havendo intervenientes na discussão do assunto o Senhor 

Presidente da Mesa colocou o assunto a votação tendo a Assembleia 

Municipal deliberado, por maioria, com vinte e três votos a favor e 

uma abstenção do Senhor João Vintem, ratificar os atos de dispensa 

praticados pelo Senhor Presidente da Câmara, constantes da referida 

informação.---------------------------------------------------------------- 

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

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


