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\ ____________________________________________________ 

                Ata nº 3/2016. 

Reunião Ordinária do dia 10 de 

fevereiro 2016. -----------------  

Aos dez dias do mês de fevereiro 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 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 Engº Mário Luís Amante Batista. --------------------------------  

Pelo Departamento de Administração Geral e Recursos Humanos 

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

Pelo Departamento Financeiro e Desenvolvimento esteve presente o 

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

Pelo Gabinete Jurídico esteve presente a Senhora Drª Cláudia 

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

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 --------------------------  

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

Continuando o Senhor Vereador Tiago Abreu, apresentou um voto de 

louvor, subscrito por todos os Eleitos, ao Senhor Luís Romão, tendo 

sido aprovado, por unanimidade (documento em anexo número três).- 

O Senhor Presidente da Câmara usando da palavra, respondeu às 

questões colocadas pelo Senhor Vereador Tiago Abreu, nomeadamente 

sobre o sumidouro das águas na rua da carreira, a situação do 

Hospital de Santa Luzia de Elvas e a situação da TV no Centro 

Histórico.-------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à alteração da data da reunião de 24, para 22 de 

fevereiro, solicitada pelo Senhor Vereador Tiago Abreu, informou que 

não via inconveniente, só que devido à sua agenda só poderá ser 

realizada às 9,00, horas.---------------------------------------------------  

Continuado o Senhor Presidente e relativamente a duas 

recomendações apresentadas pelo Senhor Vereador Comendador 

Rondão Almeida informou o seguinte:------------------------------------- 

»Recomendação apresentada em 17 de agosto de 2015, sobre a 

distribuição de casas devolutas a famílias que aguardam por habitação 

social, esta situação ficou resolvida, tendo em conta que as propostas 

para atribuição das referidas moradias foram abertas em reunião de 

27 de janeiro de 2016.----------------------------------------------------- 

»Recomendação apresentada em 11 de fevereiro de 2015, sobre a 

prestação de serviços para elaboração do estudo dos R.S.U., a 

Empresa terminou o referido estudo e o que ficou apurado por esse 

estudo é que existe um deficit tarifário e que entretanto foi aprovado 

pela Câmara Municipal de Elvas, mais do que uma deliberação 

corrigindo esse deficit tarifário, o qual se encontra no momento 

salvaguardado, o que quer dizer que desse estudo adveio essa questão 

que está resolvida.---------------------------------------------------------- 
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Relativamente às outras questões que foram formuladas, 

atempadamente e logo que os serviços lhe derem essas informações, 

as transmitirá aos eleitos e à Câmara Municipal.------------------------- 

2– Aprovação da Ata de 27/01/2016.------------------- 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia vinte e sete de janeiro de 

dois mil e dezasseis foi aprovada, por maioria, com a abstenção do 

Senhor Presidente em virtude de não ter estado.----------------------- 

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

3.1– Departamento de Administração Geral e 

Recursos Humanos.---------------------------------------- 

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

Presente à reunião os resultados das análises efetuadas ao 

abastecimento público do concelho, bem como a informação nº 5 de 

2 de fevereiro 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 nºs 45/15, 46/15 e 47/15.--------------- 

Presentes à reunião os despachos números 45/2015, 46/2015, e  

47/2015 (documentos em anexo números quatro, cinco e seis).----- 

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

 Tolerância de Ponto – Carnaval.------------------------- 

Presente à reunião o despacho nº 9 do Senhor Presidente do dia 28 

de janeiro do corrente ano que concede tolerância de ponto aos 

trabalhadores do município no dia 9 de fevereiro de 2016 (terça Feira 

de Carnaval) durante todo o dia (documento em anexo número sete). 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido 

despacho.---------------------------------------------------------------- 

 Atribuição de Hortas Comunitárias.------------------- 
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Presente à reunião a Ata do Júri nomeado para análise das 

Candidaturas das Hortas Comunitárias (documento em anexo número 

oito).------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, homologar a referida Ata e 

aprovar a atribuição de hortas comunitárias aos munícipes constantes 

na mesma.----------------------------------------------------------------- 

 Pedidos de Estágios Profissionais – Centro de 

Emprego e Formação Profissional de Portalegre.---- 

Presente à reunião o e-mail emanado Centro de Emprego e Formação 

Profissional de Portalegre solicitando o estágio dos formandos do 

Curso de Programação e Sistemas de Informação, Paula Cristina 

Caeiro, Sérgio Manuel Caracol e Vando Daniel Zacarias.--------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os referidos 

estágios, tendo em conta que não terá encargos para o Município.----  

 Concurso Público de Cessão de Exploração do Bar 

Exterior nº 1 do Coliseu José Rondão Almeida.------ 

Presente à reunião a informação nº 31/SOFAA, sobre o Concurso 

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

 A Câmara com o fundamento expresso na referida informação 

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

1) Proceder à Abertura do Concurso Público de Cessão de Exploração 

do Bar Exterior nº 1 do Coliseu José Rondão Almeida;------------------ 

2º- Aprovar o Anuncio, o Programa de Concurso e o Caderno de 

Encargos;------------------------------------------------------------------ 

3º - Nomear o Júri o qual terá a seguinte constituição:----------------- 

Presidente: Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha (Diretor de 

Departamento);------------------------------------------------------------ 

Vogais: Drª Sandra Cristina Cardoso Almeida Domingos (Técnica 

Superior e Mariano Trabuco Raminhas Aranhol (Assistente Técnico).— 

Suplentes: Maria Carlos Toricas Curvelo Silva (Assistente Técnico) e 

Isabel Emília Lopes Conceição (Assistente Técnico).--------------------  
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 Processos de reclamação nº 61/14.-------------------- 

Presente à reunião o processo de reclamação sobre infiltrações no 

prédio sito na Rua António Tomás Pires, nº 9, em Elvas, cujo 

requerente é Santos e Figueira, Ldª.------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar efetuar a necessária 

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

 Pedido de isenção do pagamento de taxas, para o 

prédio sito no Largo do Conde, nº 14 – Barbacena.---   

Presente à reunião o pedido de isenção do pagamento de taxas para 

remodelação, alteração e ampliação do edifício existente no Largo do 

Conde, nº 14, em Barbacena, cujo requerente é Fundação Centro 

Social Nossa Senhora do Paço.------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de acordo 

com a informação do Gestor.--------------------------------------------- 

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Processo de obras nº 22/15.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de um pavilhão agrícola, 

na Herdade da Amada, São Brás e São Lourenço, em Elvas, cujo 

requerente é Cesário Manuel Romero Reis e o despacho que aprovou 

o projeto de arquitetura.------------------------------------------------- 

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

 Processo de obras nº 26/15.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de ampliação do Centro de Inspeção de 

Automóveis, sito no Olival das Pias, E.N.4, em Elvas, cujo requerente 

é Fernando Tavares Pereira e o despacho que aprovou o projeto de 

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

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

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

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

número 2 do Olival do Bispo, cujo requerente é Ana Maria Nunes 
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Ramalho Chaparro e o despacho que aprovou o projeto de 

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

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

 Processo de obras nº 64/15. ---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de um muro na Rua de 

Itália, lote 17, em Elvas, cujo requerente é Jorge Fernando Comprido 

Silva Painho e o despacho que aprovou o projeto de arquitetura.------ 

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

 Processo de obras nº 66/15. ---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de legalização da ampliação do edifício 

existente na Rua Mário Cidrais, lote de 17, em São Vicente, cujo 

requerente é Junta de Freguesia de São Vicente e Ventosa e o 

despacho que aprovou o projeto de arquitetura.------------------------ 

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

 Processo de obras nº 6/16.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de remodelação, alteração e ampliação 

do edifício existente, no largo do Conde, nº 14, em Barbacena, cujo 

requerente é a Fundação Centro Social Nossa Senhora do Passo e o 

despacho que aprovou o projeto de arquitetura.------------------------ 

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

3.2–Departamento Financeiro e Desenvolvimento.- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 07/12/2015.-----  

Em Bancos €985.190,74.---------------------------------------

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

Em dinheiro: €15.462,64.-------------------------------------- 

Em documentos: €98.784,36----------------------------------- 

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 5ª, e 6ª alteração 

orçamental e a 5ª, e 6ª alteração às Grandes Opções do Plano do 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar os despachos.--------- 
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 Prestação de serviços.------------------------------------ 

1)Presente à reunião a informação nº 102/SOFCOM, sobre a 

ratificação de pedido de parecer prévio no âmbito das Prestações de 

Serviços ao abrigo do artigo 75º da LOE 2015 e Portaria nº 149/2015 

de 25 de maio (documento em anexo número dez).-------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o pedido de parecer 

prévio, das prestações de serviço constantes da referida informação.- 

2)Presente à reunião a informação nº 125/SOFCOM, sobre o pedido 

de parecer prévio no âmbito das Prestações de Serviços ao abrigo do 

artigo 75º da LOE 2015 e Portaria nº 149/2015 de 25 de maio 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio às 

prestações de serviço constantes da referida informação.-------------- 

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

Presente à reunião as informações nºs 136/SOFcom e 137/SOFcom, 

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

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

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

Presente à reunião a informação nº 134/Divisão Financeira, sobre a 

inserção de produtos na tabela de preços (documento em anexo 

número doze).------------------------------------------------------------- 

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

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

 Provere Inmotion – 2ª geração.------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 85/SOF – Candidaturas, sobre o 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a manifestação de 

interesse.------------------------------------------------------------------ 

3.3- Departamento de Obras e Serviços Urbanos.------ 
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 Empreitada de: Requalificação ambiental e 

paisagística da envolvente às muralhas – Iluminação 

monumental 2ª fase.------------------------------------- 

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

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

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

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: Quarteis da faceira da cisterna – 

Cobertura e interiores.----------------------------------- 

 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.-------- 

4- Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- Alteração à minuta de projeto de Protocolo de 

Cooperação “Eurocidade Badajoz Elvas”.-------------------- 

Presente à reunião a informação nº 96/SOF-Candidaturas, bem como 

a alteração à minuta de projeto de Protocolo de Cooperação 

“Eurocidade Badajoz Elvas” (documento em anexo número catorze).-- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a alteração à referida 

minuta.--------------------------------------------------------------------- 

4.2 Propostas de Abertura de Procedimentos Concursais 

para dois cargos de Direção Intermédia de 1º grau – 

Diretor de Departamento de Administração Geral e 

Recursos Humanos e Diretor de Departamento Financeiro 
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e Desenvolvimento e um cargo de Direção intermédia de 

2º grau – Chefe de Divisão Financeira.----------------------- 

a)Diretor de Departamento de Administração Geral e Recursos 

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

Presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, o seguinte:--------------------- 

1) Aprovar a Abertura do procedimento concursal para um lugar 

vago de direção intermedia 1º grau - Diretor de Departamento 

de Administração Geral e Recursos Humanos de acordo com a 

proposta do Senhor Presidente da Câmara; e-------------------- 

2) Propor à Assembleia Municipal a aprovação do Júri constante da 

proposta do Senhor Presidente da Câmara.---------------------- 

b)Diretor de Departamento Financeiro e de Desenvolvimento.- 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, o seguinte:--------------------- 

1) Aprovar a Abertura do procedimento concursal para um lugar 

vago de direção intermedia 1º grau - Diretor de Departamento 

Financeiro e Desenvolvimento de acordo com a proposta do 

Senhor Presidente da Câmara; e---------------------------------- 

2) Propor à Assembleia Municipal a aprovação do Júri constante da 

proposta do Senhor Presidente da Câmara.---------------------- 

c)Chefe de Divisão Financeira.-------------------------------------- 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, o seguinte:--------------------- 

1) Aprovar a Abertura do procedimento concursal para um lugar 

vago de direção intermedia 2º grau – Chefe de Divisão 

Financeira de acordo com a proposta do Senhor Presidente da 

Câmara; e---------------------------------------------------------- 
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2) Propor à Assembleia Municipal a aprovação do Júri constante da 

proposta do Senhor Presidente da Câmara.---------------------- 

4.3- Protocolo de Cooperação entre o Município de Elvas e 

a Federação Portuguesa de Rugby – ratificação.------------ 

Presente à reunião a Protocolo de Cooperação entre o Município de 

Elvas e a Federação Portuguesa de Rugby (documento em anexo 

número dezoito).---------------------------------------------------------- 

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

Presidente da Câmara que aprovou o referido protocolo.--------------- 

4.4- Jogo da Seleção Nacional sub/18.----------------------- 

Presente à reunião uma Proposta do Senhor Vice – Presidente sobre 

realização do jogo da Seleção Nacional de Futebol sub/18, em Elvas 

no próximo dia 3 de março de 2016, pelas 11,00 horas, no Estádio 

Municipal de Atletismo (documento em anexo número dezanove).---- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.------------ 

4.5- 21º Torneio da Malha do Concelho de Elvas “João 

Brioso”.---------------------------------------------------------- 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Manuel Valério 

sobre a realização do Torneio da Malha (documento em anexo 

número vinte). ------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta bem como 

o valor dos prémios. ------------------------------------------------------  

4.6- Candidatura das Fortalezas Abaluartadas da Raia à 

Lista Indicativa de Património Mundial da Unesco.--------- 

Presente à reunião a informação nº 1/SOFMP, sobre a Candidatura 

conjunta das Fortalezas Abaluartadas da Raia à Lista Indicativa de 

Património Mundial da Unesco (documento em anexo número vinte e 

um).------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por maioria, cinco votos a favor e duas 

abstenções, dos Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida e 

Tiago Abreu, aprovar a candidatura.------------------------------------- 
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4.7- Visitas ao Forte da Graça – reformados do Concelho.- 

Presente à reunião a informação nº 2/2015, sobre a isenção do 

pagamento aos reformados com mais de 50 anos, na visita ao Forte 

da Graça (documento em anexo número vinte e dois).----------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção proposta.--- 

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 

lavrada a presente ata que vai ser devidamente assinada por todos 

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

CÂMARA MUNICIPAL 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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O ASSISTENTE TÉCNICO                  

__________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


