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_____________________________________________________ 

 

ATA DA ÚNICA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ELVAS, REALIZADA NO 

DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018 

Aos quinze dias do mês de fevereiro 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 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: 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 Dores Jesuíno, José Manuel de Abreu Garcia, 

Francisco Manuel Gaôcho Maroto, Vanda Sofia Gervásio 

Baptista, Joaquim 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, 
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Joaquim Manuel Cabaceira Feijão, João Ricardo Serra 

Charruadas e Líria Maria Cacheirinha Leal Carvão.-------------- 

Faltas: Faltou a esta reunião o Senhor Manuel António Carvalho 

Gomes, por razões profissionais, conforme justificação enviada por 

mail.----------------------------------------------------------------------- 

TOMADA DE POSSE DE MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

O Senhor Presidente da Mesa chamou o Senhor Carlos Augusto 

Bonita Pernas, a fim de tomar posse como membro da Assembleia 

Municipal de Elvas, em virtude de não ter sido possível tomar posse 

no dia 21 de outubro 2017, por naquela data não se encontrar em 

Elvas.----------------------------------------------------------------------- 

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

» Oficio emanado Grupo Parlamentar Os Verdes sobre “Parques de 

armazenamento de madeira queimada nos incêndios de 2017”.------- 

» Convite da Associação Nacional de Assembleias Municipais para 

estar presente no 2º Encontro de Presidentes de Assembleia 

Municipal.------------------------------------------------------------------ 

» Ofício do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Elvas enviando 

as atas das reuniões ordinárias realizadas nos dias 13/12/2017, 

27/12/2017, 10/01/2018, 24/01/2018 e a minuta da ata da reunião 

ordinária realizada no dia 05/02/2018.-----------------------------------  

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

»Sobre várias obras que estão em curso no Bairro de São Pedro, se 

têm sido fiscalizadas por parte da Câmara.----------------------------- 

»O problema dos assaltos na cidade de Elvas, que cada dia são mais. 
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»Para quando se prevê a inauguração da cantina da Boa-Fé.---------- 

»Sobre a lei dos Compromissos e pagamentos em atraso.-------------

»Se a Câmara tem algum plano para sensibilizar a população a 

poupar água tendo em atenção o problema da seca.-------------------- 

O Senhor José Bagorro usando da palavra colocou as seguintes 

questões:------------------------------------------------------------------

» Se existe algum projeto previsto para recuperação das antigas 

instalações do Instituto de Vila Fernando.------------------------------ 

» Qual o ponto da situação do projeto de 16 mil milhões de euros que 

foi anunciado durante a campanha eleitoral.----------------------------- 

» Se já foi elaborado o projeto relacionado com a prevenção de 

incêndios.------------------------------------------------------------------ 

Continuado o Senhor José Bagorro propôs um Voto de Pesar 

pelo falecimento do Senhor Mário Mirante (documento em anexo 

número dois).-------------------------------------------------------- 

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 unanimidade.--------------------------------------------- 

O Senhor António Matos usou da palavra perguntando se é 

verdade que o Executivo pretende vender a Herdade de D. João.------ 

Perguntou ainda qual o ponto da situação dos centros comunitários 

de Santa Luzia e da Boa-Fé e para quando se prevê a sua 

inauguração.--------------------------------------------------------------- 

A Senhora Maria José Ferreira usando da palavra perguntou qual 

a intenção da Câmara para resolver a situação de alguns prédios 

degradados que existem no Centro Histórico.--------------------------- 

O Senhor Francisco Maroto usando da palavra perguntou o que 

levou a Câmara a reduzir o valor dos apoios às Associação, o que irá 

prejudicar a realização de algumas atividades quer culturais, quer 

desportivas.---------------------------------------------------------------- 
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Disse ainda que a Câmara deveria reduzir a despesa com a realização 

da Expo São Mateus e Semana da Juventude e apostar mais no 

Carnaval e Feira Medieval.------------------------------------------------ 

A Senhora Carla Carvão usando da palavra felicitou a Câmara pela 

realização de mais um excelente Carnaval Internacional de Elvas, que 

trouxe imensos visitantes e imensos foliões à cidade e que não 

passou desapercebido à comunicação social, nomeadamente à TVI, 

que transmitiu o Carnaval de Elvas.-------------------------------------- 

O Senhor Rui Jesuino sublinhou as palavras da Senhora Carla 

Carvão relativamente ao Carnaval Internacional de Elvas e felicitou a 

Câmara de Elvas, pelo início dos trabalhos do Museu de Etnografia e 

Arqueologia de António Tomás Pires e também pela recuperação do 

troço da Muralha Fernandina da Rua dos Lagares.---------------------- 

O Senhor Cláudio Monteiro usou da palavra sublinhando as 

palavras da Senhora Carla Carvão e do Senhor Rui Jesuino 

relativamente ao Carnaval.----------------------------------------------- 

Salientou também a realização do Festival de Cinema de Guerra da 

Raia e terminou felicitando a Câmara por continuar a apostar na 

cultura e nas tradições elvenses.----------------------------------------- 

O Senhor José Rato Nunes usou da palavra chamando a atenção 

sobre os prédios degradados existentes na Avª do Dia de Portugal, 

dando uma imagem horrível a quem nos visita.------------------------- 

Continuando disse que ultimamente têm-se notado a ausência do 

Município de Elvas em alguns certames internacionais de divulgação 

do turismo.----------------------------------------------------------------- 

Por último disse que gostaria de saber qual o ponto da situação dos 

concursos de admissão de pessoal para a Câmara Municipal de 

Elvas.—--------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara usou da palavra agradecendo as 

palavras dos Senhores Membros da Assembleia e prestou 

esclarecimentos às questões colocadas pelos mesmos.----------------- 
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Ordem de Trabalhos 

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

 

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

Presente o Relatório de Atividade Municipal, previamente distribuído 

aos membros da Assembleia Municipal e que compreende o período 

entre 1 de dezembro de 2017 e 31 de janeiro de 2018.---------------- 

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

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

3- Aprovação da Ata de 14/12/2017.------------------- 

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

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

uma abstenção do Senhor Carlos Pernas, por não ter estado presente 

na referida reunião e com a seguinte retificação:----------------------- 

Na página 4, no período de antes da ordem do dia, na intervenção da 

Senhora Maria José Ferreira, onde consta:------------------------------- 

“A Senhora Maria José Ferreira usando da palavra começou por 

saudar todos os presentes e desejar as melhores do Senhor 

Presidente da Câmara.---------------------------------------------------- 

Continuando, chamou à atenção para a iluminação de Natal deste ano 

que perdeu qualidade em relação ao ano passado, que em sua 

opinião deveria haver mais cuidado na apreciação das propostas 

apresentadas.-------------------------------------------------------------- 

Deve constar:-------------------------------------------------------------- 

“A Senhora Maria José Ferreira usando da palavra começou por 

saudar todos os presentes e desejar as melhores do Senhor 

Presidente da Câmara.---------------------------------------------------- 

Continuando, chamou à atenção para a iluminação de Natal deste ano 

que perdeu qualidade, tendo em conta que não houve grande 

aumento de custos em relação a 2016 que o justificassem. Mais 
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referiu que em sua opinião deveria haver mais cuidado na apreciação 

das propostas apresentadas”.--------------------------------------------- 

4 – I-Revisão Orçamental.-------------------------------- 

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

do Executivo Municipal realizada no dia 5 de fevereiro de 2018, em 

que foi aprovada a I Revisão Orçamental (documento em anexo 

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

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 5 de fevereiro de 2018 sobre os 

Compromissos Plurianuais (documento em anexo número cinco).----- 

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 aprovado, 

por unanimidade, o seguinte:--------------------------------------------- 

1-Tomar conhecimento dos compromissos plurianuais assumidos ao 

abrigo de autorização prévia genérica (quadro I) e da reprogramação 

dos projetos/ações constantes do quadro II----------------------------- 

2- Autorizar a assunção dos compromissos plurianuais constantes do 

quadro III.----------------------------------------------------------------- 

6 - Revisor Oficial de Contas.----------------------------- 

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

no dia 10 de janeiro de 2018 em que foi deliberado remeter à 

Assembleia Municipal o procedimento por ajuste direto para Serviços 

de Certificação legal das Contas do Município de Elvas – ano de 2017, 

2018 e 2019, para nomeação do auditor externo, conforme dispõe o 
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nº 1 do artº 77º da Lei 73/2013 de 3 de setembro (documento em 

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

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

Não havendo intervenientes na discussão do assunto, o Senhor 

Presidente da Mesa pôs a nomeação do Auditor externo a votação 

tendo sido deliberado, por maioria, com vinte votos a favor e sete 

abstenções dos Senhores José Bagorro, Ana Maria Guerra, António 

Matos, Francisco Maroto, Maria José Ferreira, José Rato Nunes e 

Miguel Mendes, nomear a empresa Isabel Paiva, Miguel Carvão & 

Associados – SROC. Ldª, como auditor externo no âmbito do nº 1 do 

artº 77º da Lei 73/2013 de 3 de setembro.------------------------------ 

7 - Conselho Municipal de Educação.-------------------- 

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

Executivo Municipal realizada no dia 5 de fevereiro de 2018 em que 

foi aprovada a constituição do Conselho Municipal de Educação 

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

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

Não havendo intervenientes na discussão o Senhor Presidente da 

Mesa pôs a constituição do Conselho Municipal de Educação a votação 

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

8 – Alteração do Regulamento do Conselho Municipal 

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

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico do Município 

sobre a Alteração ao Regulamento do Conselho Municipal de 

Segurança (documento em anexo número oito).------------------------ 

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

Não havendo intervenientes na discussão do assunto, o Senhor 

Presidente da Mesa colocou a Alteração ao Regulamento do Conselho 

Municipal de Segurança à votação tendo sido aprovado, por 

unanimidade.--------------------------------------------------------------  

9 - Comissão de Trânsito.--------------------------------- 



8 

 

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

Executivo realizada no dia 24 de janeiro de 2018, na qual foi 

deliberado propor a Assembleia Municipal a Constituição da Comissão 

Municipal de Trânsito (documento em anexo número nove).----------- 

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

Não havendo intervenientes na discussão o Senhor Presidente da 

Mesa colocou a votação a Comissão Municipal de Trânsito proposta 

pelo Executivo, tendo sido aprovada, por unanimidade.----------------  

10 - Terreno do domínio Público junto ao Jardim 

Municipal.--------------------------------------------------- 

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

Executivo realizada no dia 24 de janeiro de 2018, sobre o assunto em 

título (documento em anexo número dez).------------------------------ 

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

Os Senhores Miguel Mendes, José Bagorro, José Contradanças e 

Maria José Ferreira usaram da palavra colocando algumas questões 

sobre o assunto em discussão tendo sido esclarecidos pelo Senhor 

Presidente da Câmara.---------------------------------------------------- 

Não havendo mais intervenientes na discussão o Senhor Presidente 

da Mesa colocou o assunto à votação, tendo sido aprovado, por 

unanimidade, revogar a deliberação tomada na sua reunião realizada 

no dia 14 de dezembro de 2017, no Ponto 19.-------------------------- 

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 

 

________________________ 

 

 


