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_____________________________________________________ 
 

ATA DA ÚNICA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ELVAS, REALIZADA NO 

DIA 29 DE JUNHO DE 2017 

Aos vinte e nove dias do mês de junho 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.--------- 
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Faltas: faltaram a esta sessão os Senhores: José dos Santos 

Catarrilhas Guerra, Nuno Miguel Pereira Caldeira Fernandes, 

Maria Paula Vitória Pires Antunes Barradas, Marco André 

Lourenço Matroca e João Manuel Restolho Orelhas.------------- 

O Senhor Presidente da Mesa usou da palavra informando que 

acabara de ter conhecimento do falecimento do Membro desta 

Assembleia Municipal Dr. José Guerra, pelo que propunha um minuto 

de silêncio pelo seu falecimento e pelas vítimas de Pedrogão Grande.- 

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

» Email do Senhor João Orelhas justificando a falta a esta sessão por 

motivos de ordem profissional.------------------------------------------- 

» Do Executivo Municipal de Elvas enviando cópias das atas das 

reuniões ordinárias do executivo municipal realizadas nos dias 

12/04/2017, 26/04/2017, 10/05/2017, 24/05/2017 e 14/06/2017.---  

Seguidamente o Senhor Presidente disse estarem abertas as 

inscrições para os membros da Assembleia que quisessem 

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

A Senhora Carla Carvão usando da palavra felicitou a Câmara na 

pessoa do Senhor Presidente pela realização em Elvas da 1ª Cimeira 

Mundial de Turismo Militar que terá lugar em 2018.-------------------- 

Felicitou ainda a Câmara pelo esforço desenvolvido para no sentido 

de trazer para Elvas um Centro de Competências Especializado, que 

irá criar cerca de cem postos de trabalho.------------------------------- 

O Senhor José Bagorro usou da palavra chamando a atenção para 

a situação do derrube de casas no Centro Histórico o que pode dar 

origem a outros casos de demolição.------------------------------------- 

Disse ainda que em sua opinião, considera o derrube das casas junto 

à Cisterna uma intenção de beneficiar a Empresa que irá construir o 

Hotel.----------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor João Paiva usando da palavra congratulou-se com a 

realização da reunião do Conselho Municipal de Segurança, do qual 

faz parte, onde solicitou, informação sobre os dados estatísticos da 

criminalidade no Concelho de Elvas.-------------------------------------- 

Continuando perguntou qual o ponto da situação do Regulamento 

Municipal da Juventude.--------------------------------------------------- 

O Senhor Cláudio Monteiro usando da palavra felicitou a Câmara 

pela realização de vários eventos no nosso concelho, nomeadamente 

a Semana da Juventude, o Mundialito de Futebol, o Torneio de 

Futebol Lopes da Silva e Festival Medieval que hoje se inicia.---------- 

Felicitou ainda a Câmara por se terem criado condições para a 

instalação em Elvas do Pingo Doce.-------------------------------------- 

A Senhora Cláudia Ferreira usou da palavra dizendo que 

subscrevia as palavras do Senhor Cláudio Monteiro.------------------- 

Continuando e relativamente à questão da demolição de casas junto 

à Faceira da Cisterna para possibilitar o acesso aquela zona, não se 

destinará só ao Hotel que ali irá ser construído, nas também 

possibilitar o acesso aos Bombeiros para qualquer intervenção que 

seja necessário naquela zona, como aconteceu aquando do incêndio 

que houve nas instalações onde irá ser construído o Hotel.------------ 

Referiu ainda que as referidas demolições estavam previstas no Plano 

de Salvaguarda do Centro Histórico.------------------------------------- 

O Senhor José Rato Nunes entrou na sala da reunião quando eram 

10,35 horas.--------------------------------------------------------------- 

O Senhor Rui Jesuíno usando da palavra felicitou a Câmara pela 

realização de vários eventos que têm elevado o nome de Elvas, quer 

q nível nacional que a nível internacional, deixando os Elvenses 

orgulhosos da sua cidade e da sua Câmara.----------------------------- 

O Senhor João Carlos Lopes saiu da sala quando eram onze 

horas.------------------------------------------------------------------ 

Ordem de Trabalhos 
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1-Ordem de Trabalhos. ----------------------------------------  

O Senhor Presidente da Mesa informou que recebeu do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal um oficio solicitando que fossem 

incluídos na Ordem de Trabalhos os seguintes pontos:----------------- 

» Propostas de Abertura de Procedimentos Concursais para 

dois cargos de Direção intermédia de 2º grau – Chefe de 

Divisão de Desenvolvimento e Chefe de Divisão de Serviços 

Urbanos.--------------------------------------------------------------- 

» Conferência Mundial de Turismo Militar.------------------------ 

» Pedido de autorização para assunção de compromissos 

plurianuais.----------------------------------------------------------- 

» Requerimento de Augusto José Escarduça Miguéns - pedido 

de reconhecimento de interesse público para o prédio 

denominado “Herdade das Amimoas” – Elvas.-------------------- 

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

aprovado, por unanimidade, a inclusão dos referidos pontos na 

Ordem de Trabalhos.----------------------------------------------------- 

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 7 de abril de 2017 e 1 de junho de 2017.-------------- 

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

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

3-Aprovação das Atas de 27/04/2017.---------------------- 

» Ata de 27/04/2017.----------------------------------------------- 

A Ata da sessão realizada no dia vinte e sete de abril de dois mil e 

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

um voto contra do Senhor João Paiva.----------------------------------- 

4- Concessão da Exploração e Gestão dos Sistemas de 

Distribuição de Água para Consumo Público e de Recolha 

de Efluentes do Concelho de Elvas (2º aditamento).------- 
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Presente à reunião uma certidão de parte da Ata da reunião do 

Executivo Municipal realizada no dia 10 de maio de 2017 em que foi 

aprovado o 2º Aditamento da Concessão da Exploração e Gestão dos 

Sistemas de Distribuição de Água para Consumo Público e de Recolha 

de Efluentes do Concelho de Elvas (documento em anexo número 

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

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

Os Senhores João Paiva e José Rato Nunes usando da palavra 

solicitaram ao Senhor Presidente da Câmara que desse uma 

explicação sobre o Ponto em discussão.---------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara no uso da palavra esclareceu a 

Assembleia sobre o referido Ponto.--------------------------------------- 

Não havendo mais intervenientes na discussão do assunto o Senhor 

Presidente da Mesa colocou o assunto a votação tendo a Assembleia 

Municipal deliberado, por maioria, com quinze votos a favor e seis 

abstenções dos Senhores João Vintém, João Paiva, José Rato Nunes. 

José Bagorro, Anabela Cartas e Ana Maria Guerra, aprovar o 

seguinte:------------------------------------------------------------------- 

a) O Parecer sobre a proposta para revisão do Contrato de 

Concessão dos Serviços de Abastecimento de Água e de 

Saneamento de Águas Residuais do Município de Elvas; -------- 

b) A Minuta de Segundo Adicional ao “Contrato de Concessão da 

exploração e Gestão dos Sistemas de Distribuição de Água para 

Consumo Público e de Recolha de Efluentes do Concelho de 

Elvas”, excetuando a alínea o) da cláusula 23ª, cuja redação 

aprovada, por unanimidade, é a seguinte: “o) Suportar os 

custos relativos à exploração do sistema, incluindo os custos de 

compra de água e de tratamento de efluentes “em alta”, 

pagando esses custos diretamente à “Águas de Lisboa e Vale do 

Tejo, S.A.”, não merecendo acolhimento a redação proposta 

pela concessionária;------------------------------------------------ 
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c) A Nota Técnica sobre a Revisão do Contrato de Concessão da 

Exploração e Gestão dos Sistemas de Distribuição de Água para 

Consumo Público e de Recolha de Efluentes do Concelho de 

Elvas; --------------------------------------------------------------- 

d) 0 Anexo 1A – Caso Base Revisto; ---------------------------------- 

e) 0 Anexo 2A – Tarifário Revisto; ------------------------------------ 

f) 0 Anexo 3A – Processo de Revisão de Tarifas Anual Ordinário; -- 

g) 0 Anexo 4A – Plano de Investimentos Revisto; ------------------- 

5- Trânsito.------------------------------------------------------ 

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

Executivo Municipal realizada no dia 24 de maio de 2017, onde foram 

aprovadas várias alterações de trânsito (documento em anexo 

número quatro).-----------------------------------------------------------  

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

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

Executivo Municipal realizada no dia 14 de junho de 2017, onde 

foram aprovadas várias alterações de trânsito (documento em anexo 

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

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

6- Propostas de Abertura de Procedimentos Concursais 

para dois cargos de Direção intermédia de 2º grau – 

Chefe de Divisão de Desenvolvimento e Chefe de Divisão 

de Serviços Urbanos.------------------------------------------- 
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Presente uma certidão de parte da Ata da reunião do Executivo 

Municipal realizada dia 28 de junho de 2017, sobre a nomeação dos 

Júris dos procedimentos em título documento em anexo número 

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

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 28 de junho de 2017.------------- 

7- Conferência Mundial de Turismo Militar.------------------ 

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

Executivo Municipal realizada no dia 28 de junho de 2017 em que foi 

aprovada a III Revisão Orçamental de 2017 (documento em anexo 

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

O Senhor Presidente da Mesa pôs a III Revisão Orçamental a 

discussão.- ----------------------------------------------------------------- 

Não havendo intervenientes na discussão do assunto, o Senhor 

Presidente da Mesa pôs a III Revisão Orçamental a votação tendo 

sido aprovada, por unanimidade.----------------------------------------- 

8- Pedido de autorização para assunção de compromissos 

plurianuais.------------------------------------------------------ 

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

Executivo Municipal realizada no dia 28 de junho de 2017 onde foi 

deliberado solicitar à Assembleia Municipal autorização prévia para 

assunção de compromissos plurianuais (documento em anexo oito).-- 

O Senhor Presidente da Mesa colocou o assunto em discussão. ----  

Não havendo interveniente na discussão o Senhor Presidente pôs o 

assunto a votação tendo sido deliberado, por unanimidade, autorizar 

a assunção de compromissos plurianuais.-------------------------------- 
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9- Requerimento de Augusto José Escarduça Miguéns - 

pedido de reconhecimento de interesse público para o 

prédio denominado “Herdade das Amimoas” – Elvas.------ 

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

do Executivo Municipal realizada no dia 28 de junho de 2017, sobre o 

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

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

Não havendo intervenientes na discussão do assunto, o Senhor 

Presidente da Mesa pôs o assunto em votação tendo sido deliberado, 

por unanimidade, reconhecer o interesse Público Municipal na na 

legalização da exploração Agropecuária com cunicultura intensiva, 

existente na Herdade das Amimoas, na freguesia de Caia e São Pedro 

e Alcáçova, no Concelho de Elvas, propriedade de Augusto José 

Escarduça Miguéns.-------------------------------------------------------- 

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 

________________________ 


