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____________________________________________________ 

               Ata nº 1/2016. 

Reunião Ordinária do dia 07 de 

janeiro 2016.--------------------  

Aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezasseis, no 

edifício dos Paços do Concelho, pelas nove horas, reuniu a Câmara 

Municipal de Elvas sob a Presidência do Senhor Dr. Nuno Miguel 

Fernandes Mocinha, estando presente o Senhor Vice-Presidente 

Engº Manuel Joaquim Silva Valério e os Senhores Vereadores Drª 

Elsa da Purificação Ambrósio Grilo, Comendador José António 

Rondão Almeida, Drª Vitória Júlia Damião Rita Branco, Tiago 

Patrício Monteiro Telo de Abreu e Engº Tiago Joaquim Lopes 

Afonso.—-------------------------------------------------------------- 

Pelo Departamento de Obras e Serviços Urbanos esteve presente o 

Senhor Engenheiro Mário Luís Amante Batista. -------------------------  

Pela Divisão de Administração, Urbanismo e Recursos Humanos 

esteve presente o Senhor Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha. -  

Pela Divisão Financeira e Desenvolvimento esteve presente o Senhor 

Dr. Paulo Jorge Gomes Dias. ---------------------------------------------  

Pelo Gabinete Jurídico esteve presente a Senhora Drª Cláudia 

Ferreira.- ------------------------------------------------------------------  

Sendo nove horas, verificando-se haver “quórum” para 

funcionamento do Executivo, pelo Senhor Presidente foi declarada 

aberta a reunião: ---------------------------------------------------------  

1 – Período Antes da Ordem do Dia --------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara leu para a Ata um documento 

contendo informações ao executivo as quais se dão aqui como 

transcritas (documento em anexo número um).-------------------------- 
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A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------- 

A Senhora Vereadora Vitória Branco leu para a Ata um documento 

contendo informações ao executivo as quais se dão aqui como 

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

A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Tiago Abreu leu para a Ata um documento 

contendo informações ao executivo as quais se dão aqui como 

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

A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara usando da palavra respondeu ao 

Senhor Tiago Abreu que, na sua conferência de impressa não fez, 

nem insinuou, qualquer acusação de gestão danosa ao mandato do 

Executivo anterior, nem tinha conhecimento que houvesse qualquer 

queixa ou denuncia nesse sentido.-------------------------------------- 

O Senhor Vereador Comendador Rondão Almeida solicitou a 

palavra dizendo que o Senhor Tiago Abreu, disse e disse muito bem, 

no seu papel de oposição, tendo sido brando demais na análise que 

fez à conferência de impressa de um socialista criticando a gestão de 

outro socialista. Que o Senhor Tiago Abreu deveria ir ainda mais 

longe, poderia pedir uma auditoria ao mandato anterior e ao mandato 

atual.---------------------------------------------------------------------- 

No que diz respeito ao convite para um debate entre ele e o Senhor 

Presidente da Câmara disse que estará disponível para prestar todos 

os esclarecimentos sempre e quando o entenderem, para que os 

menos informados possam ficar esclarecidos da gestão de Rondão 

Almeida e também para que aqueles que nada sabem de regras de 

contabilidade possam ficar esclarecidos de que um encargo assumido, 

não é mais uma divida.---------------------------------------------------- 

Disse ainda que corrupção na vida politica não é só beneficiar de 

qualquer negócio que se possa fazer e tirar proveito dele. Corrupção 

é servir-se da política e de algumas palavras para corromper os 

menos esclarecidos.------------------------------------------------------- 
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Continuando disse que não era normal um Vereador solicitar no início 

do mandato informação sobre o estado das contas do município e a 

resposta ser sempre a mesma, não tem havido tempo, tem tido uma 

agenda muito ocupada, e passados dois anos e meio consegue-se 

colocar os serviços e os meios para dar essa resposta no local errado, 

uma conferência de imprensa, onde o local certo seria na reunião de 

Câmara para dar a possibilidade de haver debate e não vir para 

público usando e abusando do dinheiro público em festas de Natal, 

aproveitando essas pessoas humildes, que estão nas suas festas 

natalícias para criticar a gestão da qual fez parte e ainda a gestão de 

alguns colegas de outros mandatos, nomeando até o nome de 

algumas pessoas.---------------------------------------------------------- 

Era de lamentar que situações destas aconteçam e mais ainda se 

passem entre membros eleitos do mesmo partido revelando que não 

querem dialogar, não querem debater os assuntos em locais próprios, 

querendo fazer deste mandado um mandato, que ficará na história, 

no Partido Socialista em Elvas e no Distrito de Portalegre, como um 

Deputado do Distrito de Portalegre e um Presidente da Câmara 

passaram por cima de uma petição com cerca de doze mil 

assinaturas, para ser entregue ao Ministro da Saúde, para defesa do 

Hospital de Elvas, o que considera uma falta de respeito, o que o 

levará um dia a ter que pedir desculpas à população pela forma que 

esses que eles elegeram se têm vindo a comportaram.----------------- 

O Senhor Presidente da Câmara usou da palavra dizendo que irá 

pedir o extrato da ata com tudo o que o Senhor Vereador 

Comendador Rondão Almeida acabara de dizer e considerando que o 

que disse são palavras insustentáveis, não as irá comentar.----------- 

2– Aprovação da Ata de 09/12/2015 e 18/12/2015. 

Este ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos.------------------ 

3– Expediente Geral.-------------------------------------- 
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3.1– Divisão de Administração, Urbanismo e Recursos 

Humanos.--------------------------------------------------- 

 Análises de águas.---------------------------------------- 

Presente à reunião os resultados das análises efetuadas ao 

abastecimento público do concelho, bem como a informação nº 52 de 

23 de dezembro de 2015, da Eng.ª Técnica Química dando 

conhecimento de que a água do abastecimento público não apresenta 

risco para a saúde. -------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------ 

 Processo de Publicidade nº 2/2007.---------------------- 

Presente à reunião o pedido de suspensão do pagamento de taxas 

referentes a dois painéis publicitários, colocados junto à rotunda das 

piscinas municipais e rotunda junto à instalações da RDP, cujo 

requerente é Media capital Outdoor, S.A.-------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar o pedido de cedência do 

painel publicitário para uso da própria Câmara Municipal por mais um 

ano e isentar o pagamento das respetivas taxas.-------------------------  

 Processo de Publicidade nº 7/2007.--------------------- 

Presente à reunião o pedido de suspensão do pagamento de taxas 

referentes a dois painéis publicitários, colocados junto à rotunda das 

piscinas municipais e rotunda junto à instalações da RDP, cujo 

requerente é Media capital Outdoor, S.A.-------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar o pedido de cedência do 

painel publicitário para uso da própria Câmara Municipal por mais um 

ano e isentar o pagamento das respetivas taxas.------------------------- 

Processos despachados de acordo com a delegação de 

competências.---------------------------------------------------- 

 Direito de preferência do prédio sito na Parada do 

Castelo nº 6, 6-A e 6-B – Elvas.---------------------------- 
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Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Parada do Castelo nº 6, 

6-A e 6-B – Elvas.--------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho.— 

 Direito de preferência do prédio sito no Largo da 

Senhora das Dores nº 7 – Elvas.--------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito no Largo da Senhora das 

Dores nº 7 – Elvas.-------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho.— 

 Direito de preferência do prédio sito na Rua de 

Alcamim nº 25 a 25-B - Elvas.------------------------------ 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Alcamim nº 25 a 

25-B - Elvas.-.------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho.— 

 Processo de Obras nº 29/15.------------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração do prédio existente na Rua 

da Horta, nº 4, em Terrugem, para o destinar a turismo em espaço 

rural, casa de campo, cujo requerente é Hiperbolic Blue, Ldª.---------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto em 

deliberação final.------------------------------------------------------------ 

 Processo de Obras nº 30/15.------------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração do prédio existente na Rua 

da Igreja, nº 69, em Terrugem, para o destinar a turismo em espaço 

rural, casa de campo, cujo requerente é Hiperbolic Blue, Ldª.---------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto em 

deliberação final.------------------------------------------------------------ 

 Processo de Obras nº 31/15.------------------------------- 
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Presente à reunião o projeto de alteração do prédio existente na Rua 

da Igreja, nº 12, em Terrugem, para o destinar a turismo em espaço 

rural, casa de campo, cujo requerente é Hiperbolic Blue, Ldª.---------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto em 

deliberação final.------------------------------------------------------------ 

 Processo de Obras nº 37/15.------------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração e legalização da moradia 

existente na Rua Martim Lopes, nº 7 em Santa Eulália, cujo requerente 

é Maria do Rosário Ameixa Fortalezas Clemente.------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto em 

deliberação final.------------------------------------------------------------ 

 Processo de Obras nº 53/15.------------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de uma moradia, no lote nº 

2 do Olival à Quinta do Bispo, em Elvas, cujo requerente é Ana Maria 

Nunes Ramalho Chaparro.-------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto de 

arquitetura.------------------------------------------------------------------ 

3.2– Divisão Financeira e de Desenvolvimento.-------- 

 Resumos diários de Tesouraria dos dias 31/12/2015 e 

06/01/2016.------------------------------------------------- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 31/12/2015.------ 

Em Bancos €943.740.77.---------------------------------------

Aplicações de Tesouraria: €85.000,00.-----------------------

Em dinheiro: €33.232,59.-------------------------------------- 

Em documentos: €98.785,11----------------------------------- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 06/01/2016.------ 

Em Bancos €1.046.502,90.------------------------------------

Aplicações de Tesouraria: €85.000,00.-----------------------

Em dinheiro: €37.266,92.-------------------------------------- 

Em documentos: €98.785,11----------------------------------- 
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O Senhor Vereador Comendador Rondão Almeida pediu a palavra 

e solicitou esclarecimentos sobre a questão financeira da Autarquia até 

ao dia 6 de janeiro de 2016, no resumo do diário de tesouraria que é 

apresentado ficamos com a ideia da existência financeira que a Câmara 

tem, até à data, mas por vezes essa existência financeira não 

corresponde à situação financeira da Autarquia. Por isso gostaria de 

saber que tipo de encargos financeiros, assumidos ou executados tem 

a Autarquia neste momento.----------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara usou da palavra dizendo que o 

Senhor Vereador estava desatualizado na matéria, o que o Senhor 

Vereador gostaria era de esclarecer estes assuntos à sua maneira, mas 

estava enganado, pois o Senhor Comendador não dominava os novos 

termos contabilísticos, compromissos é diferente de dotação e dotação 

é diferente de cabimento e cabimento é diferente de compromisso, 

seria melhor ir para a universidade novamente e poderia aproveitar 

agora a Universidade Sénior e entreter-se por lá pois aqui o seu 

contributo, vai-se resumindo a ouvir coisas sem nexo.-------------- 

E considerando que a intervenção do Senhor Vereador Comendador 

Rondão Almeida é extemporânea, uma vez que se está a analisar o 

resumo de diário de tesouraria do dia 6 de janeiro de 2016 e não a 

atual situação financeira da Câmara, deu o assunto como encerrado e 

deu a palavra ao Senhor Dr. Paulo Dias, a fim de continuar a 

apresentação dos pontos da sua divisão.---------------------------------- 

Considerando que o Senhor Vereador Comendador Rondão Almeida 

continuava no uso da palavra não possibilitando o bom funcionamento 

dos trabalhos o Senhor Presidente interrompeu a reunião quando eram 

9,30 horas.------------------------------------------------------------------ 

Quando eram 9,50 horas o Senhor Presidente reiniciou a reunião com 

a presença de todos os membros do Executivo.--------------------------- 

 Alteração orçamental.------------------------------------ 
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Presente à reunião os despachos que aprovaram a 74ª alteração 

orçamental e a 74ª alteração às Grandes Opções do Plano do 

corrente ano. ------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar os despachos.--------- 

 Preços de produtos.--------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1843/SOF-Contabilidade, sobre a 

inserção de produtos na tabela de preços (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a inclusão na Tabela 

de Preços dos produtos constantes da referida informação.------------ 

 Cancelamento de contas bancárias.--------------------- 

a)Presente à reunião a informação nº 1836/SOF – Planificação e 

Controlo, sobre o cancelamento da conta bancária com o NIB 

003602910001941454, referente ao Projeto financiado pelo 

INALENTEJO “ Circular à Cidade – 3ª fase entre o Aqueduto da 

Amoreira e as Portas de S. Vicente” - ----------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

cancelamento da referida conta bancária.-------------------------------- 

b)Presente à reunião a informação nº 1835/SOF – Planificação e 

Controlo, sobre o cancelamento da conta bancária com o 

NIB001800032630327102007, referente ao Projeto financiado pelo 

INALENTEJO “ Sinalética Informativa e Turística”.----------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

cancelamento da referida conta bancária.-------------------------------- 

c)Presente à reunião a informação nº 1833/SOF – Planificação e 

Controlo, sobre o cancelamento da conta bancária com o 

NIB001800032736471002074, referente ao Projeto financiado pelo 

INALENTEJO “Microclimatização na Zona Comercial do Centro 

Histórico”.------------------------------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

cancelamento da referida conta bancária.-------------------------------- 
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d)Presente à reunião a informação nº 1832/SOF – Planificação e 

Controlo, sobre o cancelamento da conta bancária com o NIB 

001800032531599502034, referente ao Projeto “Construção do 

Centro Interpretativo do Património.------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

cancelamento da referida conta bancária.-------------------------------- 

 Prémios Turismo do Alentejo 2015 – 6ª edição.------- 

Presente à reunião a informação nº 1845/SOF-Candidaturas, sobre a 

participação nos Prémios Turismo do Alentejo 2015 (documento em 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, participar nos Prémios 

Turismo do Alentejo 2015 – 6ª edição.----------------------------------- 

 Projeto UNITE.-------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1824/SOF-Candidaturas, sobre o 

projeto em título (documento em anexo número seis).----------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

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

 Ata da reunião da “Concessão da exploração e 

gestão dos sistemas de distribuição de água para 

consumo público e de recolha de efluentes do 

concelho de Elvas”.--------------------------------------- 

Presente à reunião a Ata nº 29 de 23 de julho de 2015 da Concessão 

da Exploração e Gestão dos Sistemas de Distribuição de Água para 

Consumo Publico e de Recolha de Efluentes do Concelho de Elvas.---- 

A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------ 

 Auto de licitação dos lotes de terreno n.º 31 e 38 da 

Zona Industrial das Fontainhas------------------------- 

a)Presente à reunião o Auto de Licitação do lote de terreno n.º 31 o 

qual foi adjudicado pela empresa Alempack – Comércio Consumíveis 

para a Indústria Alimentar, Ldª pelo valor de €23.376,00 maior lanço 

oferecido.------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara deliberou por unanimidade, homologar o referido Auto.---- 

b)Presente à reunião o Auto de Licitação do lote de terreno n.º 38 o 

qual foi adjudicado pela Empresa Argo Baum TECH Precision, Ldª, 

pelo valor de €230,10 maior lanço oferecido.---------------------------- 

A Câmara deliberou por unanimidade, homologar o referido Auto.----- 

3.3- Departamento de Obras e Serviços Urbanos.------ 

 “Concessão da exploração e gestão dos sistemas de 

distribuição de água para consumo público e de 

recolha de efluentes do Concelho de Elvas”- Plano de 

Investimentos.-------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação DOSU nº 157/2015, sobre o assunto 

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

A Câmara com o fundamento expresso na Informação deliberou, por 

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

1 – Aprovar uma alteração ao Plano de Investimentos, suprimindo o 

investimento relativo à Remodelação da rede de abastecimento de 

água do Bairro de S. Pedro, no valor de €200.809,74 e executando 

em sua substituição o Coletor Pluvial da Rua do Matadouro ao Lagar 

dos Frades, no valor de 147.508,41 € e aumentando o valor do 

investimento antes aprovado da Remodelação do intercetor da 

Ribeira do Can-Cão e do Jardim, passando de €506.037,58 para 

€559.338,92.--------------------------------------------------------------- 

2 – Aprovar os projetos referidos e mandar executar as obras nos 

seguintes prazos.---------------------------------------------------------- 

 Remodelação do intercetor da Ribeira do Can-Cão e do Jardim: 

Até 29 de Fevereiro de 2016.-------------------------------------- 

 Coletor Pluvial da Rua do Matadouro ao Lagar dos Frades: De 1 

de Março de 2016 a 31 de Maio de 2016.------------------------- 

4- Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

Senhor Vice – Presidente e Senhores Vereadores.----- 

4.1- Ocupação Municipal de Jovens – OMTJ e OMTL.------- 
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a)Presente à reunião a informação nº 932/SOF – Sócio Educativa, 

sobre a Ocupação Municipal Temporária de Jovens (OMTJ) 

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

A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor 

Vereador Tiago Abreu, que a bolsa será no valor de €250,00 mensais, 

para o ano económico 2016.---------------------------------------------- 

b)Presente à reunião a informação nº 932/SOF – Sócio Educativa, 

sobre o Ocupação Municipal de Tempos Livres (OMTL) (documento 

em anexo número nove).------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor 

Vereador Tiago Abreu, que a bolsa será no valor de €2,00/hora, no 

programa de longa duração e €2,50, para o programa de curta 

duração, para o ano económico de 2016.------------------------------- 

O Senhor Vereador Tiago Abreu disse que se absteve porque o 

ponto não vinha formalmente bem apresentado e por considerar que 

os valores das bolsas deveriam ser atualizados.------------------------- 

4.2- Isenção de Pagamento de entrada no Forte da Graça 

– Comércio Tradicional.---------------------------------------- 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Tiago Abreu 

sobre o assunto em título (documento em anexo número dez).-------- 

A Câmara tomou conhecimento da proposta, não tendo a mesma sido 

votada ficando o Senhor Vereador Tiago Abreu encarregado de 

melhorar o teor da mesma e ser presente em próxima reunião.------- 

4.3- Constituição de fundo de maneio do DFD.-------------- 

Presente à reunião a informação nº 1842/15/SOF - Contabilidade, 

sobre o assunto em título (documento em anexo número onze).------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, constituir um Fundo de Maneio 

para fazer face a pequenas despesas, a favor do Senhor Dr. Ricardo 

José Macareno Ventura, ficando o mesmo desde já autorizado a 

satisfazer essas despesas.----------------------------------------------

Mais foi deliberado por unanimidade aprovar os seguintes valores.---- 

Valor inicial - €1.500,00 (mil e quinhentos euros).---------------------- 
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Valor Máximo a Movimentar Anualmente - €18.000,00 (dezoito mi 

euros).---------------------------------------------------------------------- 

4.4- Constituição de fundo de maneio do DOMSU.---------- 

Presente à reunião a informação nº 1842/15/SOF - Contabilidade, 

sobre o assunto em título (documento em anexo número doze).------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, constituir um Fundo de Maneio 

para fazer face a pequenas despesas, a favor do Chefe de Divisão de 

Obras Municipais, Senhor Engº Gilberto Hernâni Ferreira Gama, 

ficando o mesmo desde já autorizado a satisfazer essas despesas.----  

Mais foi deliberado por unanimidade aprovar os seguintes valores.---- 

Valor inicial - €1.500,00 (mil e quinhentos euros).---------------------- 

Valor Máximo a Movimentar Anualmente - €18.000,00 (dezoito mil 

euros).---------------------------------------------------------------------- 

4.5- Contrato Comodato Rubgy de Elvas.-------------------- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem como 

o Contrato de Comodato a celebrar entre o Município de Elvas e o 

Rugby Clube de Elvas (documento em anexo número treze).---------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido contrato de 

comodato.----------------------------------------------------------------- 

ASSUNTOS POR MINUTA:-------------------------------------- 

E nada mais havendo a tratar, foi elaborada a minuta da Ata da 

presente reunião, que depois de lida, foi submetida à aprovação do 

Executivo. -----------------------------------------------------------------   

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar em minuta os assuntos 

constantes na ata, nos termos do número 3º do artigo 57º da Lei 

nº75/2013, de 12 de setembro.------------------------------------------  

E, eu, Mariano Trabuco Raminhos Aranhol, Assistente Técnico da 

Subunidade Orgânica Flexível de Atendimento e de Administração 

Geral da Câmara Municipal, redigi e subscrevi a presente ata.  --------  

E não havendo mais assuntos a tratar, foi encerrada esta reunião, 

pelo Senhor Presidente, da qual, para constar e devidos efeitos, foi 
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lavrada a presente ata que vai ser devidamente assinada por todos 

os membros presentes. --------------------------------------------------  

CÂMARA MUNICIPAL 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

O ASSISTENTE TÉCNICO  
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