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____________________________________________________ 

                 Ata nº 02/2015. 

Reunião Ordinária do dia 27 de 

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

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 

dezasseis, no edifício dos Paços do Concelho, pelas dezasseis horas, 

reuniu a Câmara Municipal de Elvas sob a Presidência do Senhor 

Vice-Presidente Engº Manuel Joaquim Silva Valério, estando 

presentes 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.—------------ 

Faltas: Faltou a esta reunião o Senhor Presidente Dr. Nuno Miguel 

Fernandes Mocinha, em virtude de estar em representação do 

Município.------------------------------------------------------------------ 

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 Clara 

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

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

funcionamento do Executivo, pelo Senhor Presidente foi declarada 

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

1 – Período Antes da Ordem do Dia --------------------------  
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O Senhor Vereador Comendador Rondão Almeida leu para a Ata 

um documento o qual se dá aqui como transcrito (documento em 

anexo número um). ------------------------------------------------------  

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 Vice – Presidente propôs um voto de pesar pelo 

falecimento do Senhor João Gama Guerra, ex-autarca do Município de 

Campo Maior, onde exerceu as funções de Vereador e de Presidente, 

o qual foi aprovado, por unanimidade.----------------------------------- 

O Senhor Vereador Comendador Rondão Almeida propôs um 

voto de pesar pelo falecimento do Senhor António de Almeida Santos 

ex-Presidente da Assembleia da República, o qual foi aprovado, por 

maioria, com uma abstenção do Senhor Vereador Tiago Abreu, que 

ditou para a ata a seguinte declaração de voto:------------------------- 

Abstenho-me, por considerar que não é pelo fato de uma pessoa 

falecer que passa a ser boa pessoa, mais entendo que não é assunto 

que deva vir a uma reunião de Câmara, uma vez que todos os 

partidos já se manifestaram pela morte de Almeida Santos na 

Assembleia da República.------------------------------------------------- 

2– Aprovação das Atas de 09/12/2015, 18/12/2015 

e 07/01/2016.--------------------------------------------- 

 Ata de 09/12/2015.---------------------------------- 
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Os Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida e Drª 

Elsa Grilo, apresentaram uma proposta, com três correções a Ata da 

reunião realizada no dia nove de dezembro de 2015.------------------- 

1ª Correção – pagina 3 - posta a votação a correção à página três 

foi a mesma rejeitada por maioria, com três votos contra, do Senhor 

Vice – Presidente e dos Senhores Vereadores Tiago Afonso e Vitória 

Branco, dois votos a favor, dos Senhores Vereadores Comendador 

Rondão Almeida e Elsa Grilo e uma abstenção do Senhor Vereador 

Tiago Abreu.--------------------------------------------------------------- 

2ª e 3ª Correção – pagina 5 posta a votação as correção à página  

5 constatou-se o seguinte: três votos contra, do Senhor Vice – 

Presidente e dos Senhores Vereadores Tiago Afonso e Vitória Branco 

e 3 votos a favor, dos Senhores Vereadores Comendador Rondão 

Almeida, Elsa Grilo e Tiago Abreu.---------------------------------------- 

Verificando-se que houve empate na votação o Senhor Vice- 

Presidente no exercício da Presidência usando o voto de qualidade, 

votou contra pelo que as propostas de correção foram rejeitadas, por 

maioria.-------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente o Senhor Vice – Presidente colocou a Ata da reunião 

realizada no dia nove de dezembro de 2015 a votação tendo a 

mesma sido aprovada, por maioria, com três votos a favor do Senhor 

Vice – Presidente e dos Vereadores Senhores Tiago Afonso e Vitória 

Branco, dois votos contra dos Senhores Vereadores Comendador 

Rondão Almeida e Elsa Grilo e uma abstenção do Senhor Vereador 

Tiago Abreu.--------------------------------------------------------------- 

Os Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida e Elsa Grilo 

apresentaram uma declaração de voto a qual consta como 

documento em anexo número quatro).---------------------------------- 

 Ata de 18/12/2015.---------------------------------- 

Ata da reunião ordinária realizada no dia dezoito de dezembro de dois 

mil e quinze foi aprovada, por unanimidade, ------------------------- 

 Ata de 07/01/2015.---------------------------------- 
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Os Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida e Drª 

Elsa Grilo apresentaram uma proposta, com cinco correções a Ata da 

reunião realizada no dia nove de dezembro de 2015.---------------- 

1ª Correção – pagina 2 (ponto 1) - posta a votação a correção à 

página dois foi a mesma aprovada por unanimidade, e que consta do 

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

“Na página 2, referente ao ponto 1 – PERÍODO ANTES DA ORDEM 

DO DIA – onde consta “O Senhor Presidente da Câmara usando da 

palavra respondeu ao Senhor Tiago Abreu que, na sua conferência de 

Imprensa 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.”.----------- 

deve constar o seguinte: “O Senhor Presidente da Câmara usando 

da palavra respondeu ao Senhor Vereador Tiago Abreu que, na sua 

conferência de Imprensa não fez, nem insinuou, qualquer acusação 

de gestão danosa ao mandato do Executivo anterior, nem tinha 

conhecimento que houvesse qualquer queixa ou denúncia nesse 

sentido e nem tinha conhecimento de nada que merecesse qualquer 

queixa ou denúncia.”------------------------------------------------------ 

2ª Correção – pagina 2 (ponto 1) - posta a votação a correção à 

página dois foi a mesma aprovada por unanimidade, e que consta do 

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

Na mesma página 2, referente ao mesmo ponto 1 - PERÍODO 

ANTES DA ORDEM DO DIA – na minha intervenção que inicia por: “O 

Senhor Vereador Comendador Rondão Almeida solicitou a palavra 

dizendo que (…)”:---------------------------------------------------------  

- no terceiro parágrafo, que inicia por “ Disse ainda que corrupção na 

vida política (…)”, para além do que está transcrito: “Terminou dando 

o exemplo concreto da sua mãe em relação aos políticos nacionais, -

em que alguns vinham para as televisões dizer que iam aumentar as 

reformas, mas tal não era verdade, e a sua mãe acreditava e dizia 
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que queria votar nesses partidos. Quem dizia essas coisas estava a 

corromper a mente da sua mãe.” ---------------------------------------- 

 3ª Correção – pagina 7 (ponto 3.2) - posta a votação a correção 

à página sete foi a mesma aprovada por unanimidade, e que consta 

do seguinte:---------------------------------------------------------------- 

Na página 7, referente ao ponto 3.2. – DFD – RESUMOS DIÁRIOS 

DE TESOURARIA DOS DIAS 31/12/2015 E 05/01/2016, onde conta 

“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 diário de tesouraria que é 

apresentado ficamos com a ideia da existência financeira que a 

Câmara tem até à data, mas por vezes a existência financeira não 

corresponde à situação financeira da Autarquia. Por isso gostaria de 

saber que tipo de encargos financeiros, assumidos ou executados, 

por pagar, tem a autarquia neste momento.----------------------------- 

4ª Correção – pagina 7 - posta a votação a correção à página sete 

foi a mesma rejeitada, por maioria, com três votos contra, do Senhor 

Vice – Presidente e dos Senhores Vereadores Tiago Afonso e Vitória 

Branco, dois votos a favor, dos Senhores Vereadores Comendador 

Rondão Almeida e Elsa Grilo e uma abstenção do Senhor Vereador 

Tiago Abreu.--------------------------------------------------------------- 

5ª Correção – pagina 11 (ponto 4.1) - posta a votação a correção 

à página sete foi a mesma rejeitada, por maioria, com três votos 

contra, do Senhor Vice – Presidente e dos Senhores Vereadores Tiago 

Afonso e Vitória Branco, dois votos a favor, dos Senhores Vereadores 

Comendador Rondão Almeida e Elsa Grilo e uma abstenção do Senhor 

Vereador Tiago Abreu.----------------------------------------------------- 

Seguidamente o Senhor Vice – Presidente colocou a Ata da reunião 

realizada no dia sete de janeiro de 2015, a votação tendo a mesma 

sido aprovada, por maioria, com três votos a favor do Senhor Vice – 

Presidente e dos Vereadores Senhores Tiago Afonso e Vitória Branco, 

dois votos contra dos Senhores Vereadores Comendador Rondão 
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Almeida e Elsa Grilo e uma abstenção do Senhor Vereador Tiago 

Abreu.---------------------------------------------------------------------- 

Os Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida e Elsa Grilo 

apresentaram uma declaração de voto a qual consta como 

documento em anexo número cinco).------------------------------------ 

O Senhor Vereador Comendador Rondão Almeida solicitou que 

lhe fosse entregue a cópia da gravação das duas reuniões de 9 de 

dezembro de 2015 e 7 de janeiro de 2016.------------------------------ 

3– Expediente Geral.--------------------------------------  

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 3 de 

20 de janeiro de 2016, da Eng.ª Técnica Química dando 

conhecimento de que a água do abastecimento público não apresenta 

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

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

 Despachos nº 41/2015, 42/2015, 43/2015 e 

44/2015. ------------------------------------------------- 

Presentes à reunião os despachos números 41/2015, 42/2015, 

43/2015 e 44/2015 (documentos em anexo números seis, sete, oito 

e nove).------------------------------------------------------------------ 

A Câmara tomou conhecimento dos referidos despachos.------------ 

 Alteração de contrato de arrendamento loja nº 3 do 

Centro Comercial dos 102 fogos da Boa-Fé 

adjudicada a Cidália Montanha Gago.----------------- 

Presente à reunião a informação nº 32/SOFAA, sobre Alteração de 

contrato de arrendamento loja nº 3 do Centro Comercial dos 102 

fogos da Boa-Fé adjudicada a Cidália Montanha Gago em 28 de 
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outubro de 2015, para Vitor Manuel Pepe Caeiro (documento em 

anexo número dez).----------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido.------------- 

 Processo Disciplinar/Prorrogação de prazos.-------- 

Presente à reunião dois ofícios emanados do Instrutor dos 

Processos Disciplinares instaurados a dois Assistentes Técnicos da 

União de Freguesia de Assunção, Ajuda, Salvados e Santo 

Ildefonso, solicitando a prorrogação do prazo de instrução dos 

mesmos.----------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação dos 

prazos.-------------------------------------------------------------------  

 Processos de obras nº 65/15.--------------------------- 

Presente à reunião o pedido de isenção do pagamento de taxas 

referente à ampliação e beneficiação do prédio sito na Rua dos 

Fagundes, nºs 10-a e 10-B e Rua dos Lagares, nº 5, em Elvas, 

cujo requerente é Fundação António Gonçalves.------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido.---------- 

 Casa degradada sita na Rua do Espirito Santo, nº 33-

A – Elvas.-------------------------------------------------- 

Presente à reunião uma informação da Fiscalização sobre uma casa 

degradada situada na Rua do Espirito Santo, nº 33-A, em Elvas.------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar efetuar a necessária 

vistoria.--------------------------------------------------------------------- 

 Alteração ao Loteamento da Quinta do Paraíso.------- 

Presente à reunião a informação nº 30/DAU, sobre a alteração ao 

Loteamento da Quinta do Paraíso, a qual foi submetida a discussão 

pública, pelo período de 30 dias, tendo terminado o prazo no dia 27 

de dezembro de 2015, não tendo havido quaisquer reclamações ou 

sugestões, bem como a informação do Gabinete Jurídico acerca da 

competência da Câmara Municipal para autorizar a desafetação do 

domínio publico (documento em anexo número onze).----------------- 
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A Câmara tomou conhecimento acerca do despacho de aprovação 

datado de 21 de janeiro de 2016, do Senhor Vice – Presidente que 

aprovou a quarta alteração ao Alvará de Loteamento nº 1/1999, de 

26 de março de 1999, que titula a aprovação de uma operação de 

loteamento para o prédio rustico sito no Lugar do “Paraíso”, 

Freguesia de Caia, São Pedro e Alcáçova, Município de Elvas, inscrito 

na respetiva matriz cadastral rustica, sob o artigo 190 da secção L, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Elvas sob o número 

01222/941214, que consiste que a parte do prédio afeto ao domínio 

publico com a área de 8.635,90m2, como área de equipamento, 

passe a estar afeto ao domínio privativo sob o número de lote 28, 

destinado a equipamento desportivo com as seguintes áreas e 

confrontações: ------------------------------------------------------------ 

- Equipamento do âmbito desportivo: 8.635,90m2; --------------------

- Índice de Implantação: 0.40 = 3.454,36m2; -------------------------- 

- Índice de construção: 0.80 = 6.908,72m2; ----------------------------

- Pisos: 2; -----------------------------------------------------------------

- Cércea: 10m; ------------------------------------------------------------ 

Confrontações: a Norte: Antiga Estrada Nacional 4, Pias; Nascente: 

com os lotes números 19 a 27 do loteamento; a Sul: Herdeiros de 

João José Duque; a Poente: Herdeiros de José Nunes da Silva e 

Albergue Elvense dos Inválidos do Trabalho. ---------------------------- 

 Rede de distribuição de gás natural na Cidade de 

Elvas Plano de Trabalhos 2016.------------------------- 

Presente à reunião o plano de trabalhos/2016 da rede de distribuição 

de gás natural na cidade de Elvas.--------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Trabalhos 

para 2016.----------------------------------------------------------------- 

 Propriedade horizontal nº 4/15 - Pedido de 

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

Presente à reunião o requerimento de Ana Rita Vicente, advogada, 

com a cédula profissional número quarenta e seis mil trezenos e 
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quinze-L, no interesse do seu cliente, O Banco Comercial Português, 

contribuinte número quinhentos e um milhões quinhentos e vinte e 

cinco mil oitocentos e oitenta e dois, com sede na Praça Dom João I, 

número vinte e oito, no Porto, solicitando a retificação da propriedade 

horizontal, instituída por deliberação camarária de oito de julho do 

ano dois mil e quinze, ao prédio inscrito nos artigos números 

quinhentos e trinta e quatro e quinhentos e sessenta e seis e descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Elvas sob os números cento e 

cinco, trezentos e onze e trezentos e quarenta e dois da Freguesia de 

Barbacena / Vila Fernando, deste Concelho, situado na Rua José 

Augusto Vaz, números dez e dez-A e a passagem da respetiva 

certidão.--------------------------------------------------------------------

O referido prédio é composto por frações autónomas que além de 

constituírem unidades independentes, são distintas e isoladas entre 

si, com saída própria para a via pública, distribuídas como a seguir se 

descreve: ------------------------------------------------------------------ 

FRAÇÃO A: Constituída em rés-do-chão por duas salas, três quartos, 

uma cozinha e duas instalações sanitárias, correspondendo a 

permilagem de seiscentos e cinquenta do valor total do prédio, com 

entrada pelo número dez de polícia da Rua José Augusto Vaz, com 

destino a habitação. ------------------------------------------------------ 

FRAÇÃO B: Constituída em rés-do-chão por sala, cozinha e escadas 

e acesso ao primeiro andar; primeiro andar composto por três 

quartos, duas instalações sanitárias e circulação, correspondendo a 

permilagem de trezentos e cinquenta do valor total do prédio, com 

entrada pelo número dez-A de polícia da Rua José Augusto Vaz, com 

destino a habitação. ------------------------------------------------------ 

São partes comuns as indicadas no número um do artigo mil 

quatrocentos e vinte e um. ----------------------------------------------- 

A Câmara, de harmonia com a informação junto ao processo, 

deliberou por unanimidade autorizar a retificação solicitada.----------- 
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 Pedido de parecer para negócio de compropriedade, 

no prédio rústico denominado “Carrascal”, freguesia 

de S. Brás e S. Lourenço. --------------------------------  

Presente à reunião o requerimento de João Manuel Baptista Martins, 

contribuinte número 160459702, residente na Rua Nova da Baixa, 

lote 10, Calçadinha, Freguesia de São Brás e São Lourenço, em Elvas, 

solicitando a emissão de parecer nos termos do artigo 54º da Lei 

número 91/95 de 2 de setembro, alterada pela Lei número 165/99 de 

14 de setembro e pela Lei número 64/2003 de 23 de agosto, relativo 

à compra a Maria Pilar Hortas Sequeira, em que ele, João Manuel 

Baptista Martins comprará o usufruto vitalício e a nua propriedade em 

compropriedade a favor de Paulo Sérgio Guerra Martins e Flávio 

Manuel Guerra Martins de 1/2 indiviso para cada um deles, do prédio 

rústico, inscrito na matriz cadastral rústica da Freguesia de São Brás 

e São Lourenço, sob o artigo 197º, Secção E, denominado Carrascal e 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Elvas sob o número 

1279/20080905.----------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável, uma 

vez que esse negócio não visa nem dele resulta parcelamento físico 

em violação do regime legal dos loteamentos urbanos. ---------------- 

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Direito de preferência do prédio sito no Largo da 

Senhora das Dores, nºs 13 e 13-A – 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, nºs 13 e 13-A – Elvas.---------------------------------------------- 

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

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

 Resumo diário de Tesouraria do dia 26/01/2015.-----  
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Em Bancos €1.088.338,59.------------------------------------

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

Em dinheiro: €10.808,27.-------------------------------------- 

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

 Alteração orçamental.------------------------------------ 

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª, 

alteração orçamental e a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª, alteração às Grandes 

Opções do Plano do corrente ano. --------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião a informação nº 46/SOFcom, dando conhecimento 

dos compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da Autorização 

Prévia Genérica no âmbito da Lei dos Compromissos, aprovada na 

sessão da Assembleia Municipal realizada no dia 26 de fevereiro de 

2015 (documento em anexo número doze).----------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade remeter 

o assunto para Assembleia Municipal para conhecimento.-------------- 

 Subdelegação de competências.------------------------- 

Presente à reunião as informações nºs 40/SOFcom e 41/SOFcom, 

sobre a delegação e subdelegação de competências. -------------------  

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

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

a)Presente à reunião a informação nº 1841/SOF – Planificação e 

Controlo, sobre o cancelamento da conta bancária com o 

NIB003602939910002082686, referente ao Projeto financiado pelo 

INALENTEJO – Requalificação Paisagística, Ambiental e Urbana da 

Encosta Sudoeste às Muralhas – Viaduto.-------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

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

b)Presente à reunião a informação nº 3/SOF – Planificação e 

Controlo, sobre o cancelamento da conta bancária com o 
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NIB001800032631190202090, referente ao Projeto financiado pelo 

INALENTEJO – Estudo sobre Espaços Verdes Urbanos.------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

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

c)Presente à reunião a informação nº 4/SOF – Planificação e 

Controlo, sobre o cancelamento da conta bancária com o 

NIB001800032630547402005, referente ao Projeto financiado pelo 

INALENTEJO –Criação de Roteiros e Circuitos Urbanos.----------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

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

 Libertação de cauções.----------------------------------- 

a)Libertação da Garantia bancária - BP Portuguesa, S.A.------- 

Presente à reunião o pedido de libertação da garantia bancária 

número 125-02-0333961, no valor de €1.975,12, referente ao 

fornecimento de gás propano para os complexos de Atletismo e 

Piscinas Municipais de Elvas, cujo adjudicatário foi a BP Portuguesa, 

S.A.------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder à libertação 

da referida Garantia Bancária.-------------------------------------------- 

b) Substituição de retenções por garantia bancária Ramalho 

Rosa Cobertar, S.A.--------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 56/SOF-Contabilidade, sobre o 

pedido de substituição de retenções pela garantia bancária nº 

125021994139, no valor de €130.508,16, referente à Empreitada de 

Recuperação e Adaptação do Forte da Graça para Desenvolvimento 

de Atividades Culturais, cujo adjudicatário foi a empresa Ramalho 

Rosa Cobertar, S.A..------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a garantia bancária 

para substituição das verbas retidas e proceder à devolução das 

mesmas.-------------------------------------------------------------------- 

 Utilização do saldo de gerência de 2015 no cálculo 

dos fundos disponíveis.---------------------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 39/DFD, sobre a utilização 

do saldo de gerência de 2015 no cálculo dos fundos disponíveis 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 

Senhor Presidente do dia 11 de janeiro de 2016, que aprovou a 

utilização do saldo de gerência de 2015 no cálculo dos fundos 

disponíveis.----------------------------------------------------------- 

 Hastas públicas de alienação de lotes de terreno.----- 

a)Lote de terreno, nº 21, sito no Loteamento Camarário do 

Zambujeirinho.-------------------------------------------------------- 

Presente à reunião o processo da hasta pública para alienação do lote 

de terreno nº 21, sito no Loteamento Camarário do Zambujeirinho, 

bem como a informação dos Serviços dando conhecimento que a 

mesma ficou deserta.------------------------------------------------------ 

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

b)Lote de terreno, nº 1, sito no Loteamento Camarário da 

Abóboda em Varche.------------------------------------------------- 

Presente à reunião o processo da hasta pública para alienação do lote 

de terreno nº 1, sito no Loteamento Camarário da Abóboda em 

Varche, bem como a informação dos Serviços dando conhecimento 

que a mesma ficou deserta.----------------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião a informação nº 5/MACE, sobre a inserção de 

produtos na tabela de preços (documento em anexo número 

catorze).-------------------------------------------------------------------- 

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

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

 Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de 

Energia Elétrica (2013-2014) – “Luz Certa no seu 
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Município” – Parque de Estacionamento Comendador 

Rondão Almeida.------------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 55/SOF – Candidatura, bem como 

a minuta do Protocolo de Cooperação entre RNAE, ARENATejo e o 

Município de Elvas, sobre o Plano de Promoção em título (documento 

em anexo número quinze).------------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do 

Protocolo.------------------------------------------------------------------ 

 Candidatura ao Interreg V-A-1ª Convocatória – “ 

Território EUROBIRD.------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 49/SOF – Candidatura, sobre a 

candidatura em título (documento em anexo número dezasseis).------ 

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

Presidente da Câmara que aproou a Carta de Compromisso de 

Declaração de Minimis.--------------------------------------------------- 

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

 Empreitada de: Ampliação do Cais da Piscina da 

Terrugem.-------------------------------------------------- 

o Libertação de caução.------------------------------- 

Presente à reunião a informação da Fiscalização nº 44/2015 para 

efeitos de libertação de caução.------------------------------------------ 

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 25% do valor da caução 

prestada pelo Empreiteiro.------------------------------------------------ 

 Empreitada de: Reabilitação de casas degradadas 

Centro Histórico de Elvas – Edifício habitacional Rua 

do Tabolado nº 6, 6-A e 6-B – Cobertura.------------- 

o Libertação de caução.------------------------------- 

Presente à reunião a informação DOSU nº 2/2016 para efeitos de 

libertação de caução.------------------------------------------------------ 
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A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 25% do valor da caução 

prestada pelo Empreiteiro.------------------------------------------------ 

 Empreitada de: Pavilhão desportivo de Vila Boim.---- 

o Libertação de caução.------------------------------- 

Presente à reunião a informação DOSU nº 5/2015 para efeitos de 

libertação de caução.------------------------------------------------------ 

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 25% do valor da caução 

prestada pelo Empreiteiro.------------------------------------------------ 

 Empreitada de: Requalificação do PM083/Quarteis 

da Faceira da Cisterna – Redente do Cascalho.-------- 

o Receção provisória.--------------------------------- 

Presente à reunião o auto de vistoria para receção provisória e auto 

de receção provisória da empreitada em título.-------------------------- 

A Câmara com o fundamento expresso nos referidos documentos 

deliberou, por unanimidade, receber a obra a título provisório.-------- 

 Empreitada de: Manutenção da cobertura do coliseu 

– Comendador Rondão Almeida.------------------------ 

o Receção provisória.--------------------------------- 

Presente à reunião o auto de vistoria para receção provisória e auto 

de receção provisória da empreitada em título.-------------------------- 

A Câmara com o fundamento expresso nos referidos documentos 

deliberou, por unanimidade, receber a obra a título provisório.-------- 

 Empreitada de: Centro interpretativo do património 

de Elvas.--------------------------------------------------- 

o Receção definitiva.---------------------------------- 

Presente à reunião o auto de vistoria para receção definitiva e auto 

de receção definitiva da empreitada em título.-------------------------- 
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A Câmara com o fundamento expresso nos referidos documentos 

deliberou, por unanimidade, receber a obra a título definitivo e 

mandar libertar as garantias.---------------------------------------------------- 

 Empreitada de: Manutenção preventiva da instalação 

da nave da piscina coberta e aquecida e respetivos 

balneários.------------------------------------------------- 

o Libertação de caução.------------------------------- 

Presente à reunião a informação DOMSU nº 10/2015 para efeitos de 

libertação de caução.------------------------------------------------------ 

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 25% do valor da caução 

prestada pelo Empreiteiro.------------------------------------------------ 

4- Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- Transporte – Ato Eleitoral Presidente da Republica.-- 

Presente à reunião o despacho do Senhor Vice- Presidente, do dia 20 

de janeiro de 2016, que determinou a mobilização de viaturas 

ligeiras de passageiros, para o transporte de ida e volta de munícipes 

à seções de voto, no dia 24 de janeiro, para permitir o cumprimento 

desse direito e dever cívicos (documento em anexo número 

dezassete).---------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido 

despacho.—---------------------------------------------------------------- 

4.2- Participação na Exposição “ A Circulação do Direito 

na Europa Medieval: Manuscritos Jurídicos Europeus em 

Bibliotecas Portuguesas”, promovida pela Biblioteca 

Nacional Portugal e Instituto de Estudos Medievais.------- 

Presente à reunião a informação nº 54/15/SOFBA, sobre a 

Participação na Exposição “ A Circulação do Direito na Europa 

Medieval: Manuscritos Jurídicos Europeus em Bibliotecas 
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Portuguesas”, promovida pela Biblioteca Nacional Portugal e Instituto 

de Estudos Medievais (documento em anexo número dezoito).-------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, participar na referida 

exposição.------------------------------------------------------------------ 

4.3- Arrendamento Jovem – Abertura de Propostas.------- 

Presente à reunião a informação nº 881/15/SOF – Sócio Educativa, 

sobre a Abertura de propostas do procedimento de arrendamento 

jovem de fogos do Município de Elvas (documento em anexo número 

dezanove).----------------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

remeter as propostas para a Comissão de Avaliação, designada para 

o efeito.--------------------------------------------------- 

4.4- Contrato de Patrocínio entre o Município de Elvas e a 

Companhia de Seguros Fidelidade – Mecenas do MACE.---- 

Presente à reunião a informação nº 6/MACE bem como o Protocolo a 

celebrar entre o Município de Elvas e Companhia de Seguros 

Fidelidade - Mecenas do MACE (documento em anexo número vinte).- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido Protocolo.— 

4.5- Universidade Sénior de Elvas – Protocolo de Acordo.- 

Presente à reunião a informação nº 1/SOF – Sócio Educativa, bem 

como a alteração ao Protocolo de Acordo celebrado com o Clube de 

Futebol “ Os Elvenses “ sobre a Universidade Sénior de Elvas 

(documento em anexo número vinte e um).----------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida alteração 

ao Protocolo.--------------------------------------------------------------- 

4.6- Proposta de Programação do Carnaval Internacional 

de Elvas 2016.--------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 7/SOF-Cultura e Desporto sobre a 

programação do Carnaval Internacional de Elvas 2016 (documento 

em anexo número vinte e dois).----------------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização Carnaval 

bem como o programa do mesmo.---------------------------------------  

4.7- Carnaval Infantil.------------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 7/SOF-Sócio - Educativa sobre a 

programação do Carnaval Infantil (documento em anexo número 

vinte e três).--------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização do 

Carnaval Infantil.---------------------------------------------------------- 

4.8- Apoio ao Comércio, Industria e Serviços.--------------- 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Tiago Abreu, 

sobre o assunto em título (documento em anexo número vinte e 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta, com a 

seguinte alteração: “ a produção do livro será da responsabilidade da 

Associação Empresarial de Elvas”.---------------------------------------- 

4.9-Apoios:------------------------------------------------------ 

 a) Rugby Clube de Elvas.--------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 58/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número vinte e 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a ação de interesse 

municipal e de acordo com os critérios gerais do artº 14º do RAAME, 

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €36.704,84, a processar da seguinte forma: 

€3.059,70, para aquisição de mobiliário, €27.645,14, para aquisição 

de um veículo de 9 lugares, e €6.000,00 a pagar em duodécimos.---- 

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

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, 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 

lavrada a presente ata que vai ser devidamente assinada por todos 

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

CÂMARA MUNICIPAL 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

O ASSISTENTE TÉCNICO                  

__________________________________________________ 
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