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____________________________________________________ 

                Ata nº 4/2016. 

Reunião Ordinária do dia 22 de 

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

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro 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 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 a Senhora Vereadora Drª Elsa da 

Purificação Ambrósio Grilo.----------------------------------------- 

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. Ricardo Ventura, Chefe de Divisão Financeira. -------------  

Pelo Gabinete Jurídico esteve presente a Senhora Drª Clara 

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

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 --------------------------  
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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). ------------------------  

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).------------------------- 

2– Aprovação da Ata de 10/02/2016.------------------- 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia dez de fevereiro de dois 

mil e dezasseis foi aprovada, por unanimidade.------------------------- 

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

3.1– Departamento 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 7 de 

15 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.------------------------------------------ 

 Despacho nº 10/2016.---------------------------------- 

Presentes à reunião o despacho número 10/2016, datado de três de 

fevereiro de 2016, do Senhor Vereador Engº Tiago Joaquim Lopes 

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

A Câmara tomou conhecimento do referido despacho.---------------- 

 Atribuição de nome de Ruas.--------------------------- 

a)Presente à reunião o Despacho nº 12/2016, do Senhor Presidente da 

Câmara do dia 10 de fevereiro de 2016, sobre a denominação de uma 

Rua situada na Freguesia de Caia e São Pedro e Alcáçova (documento 

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

A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------- 
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b)Presente à reunião o Despacho nº 13/2016, do Senhor Presidente da 

Câmara do dia 10 de fevereiro de 2016, sobre a denominação de uma 

Rua situada na Freguesia de Caia e São Pedro e Alcáçova (documento 

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

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

 Pedido de parecer para negócio de compropriedade 

dos prédios rústicos denominados “Herdade de S. 

Romão”, “Herdade da Alcarapinha”, “Courela do 

Regato das Pias”, “Courela da Eira”, “Courela do Nini”, 

“Courela da Assumada”, “Herdade das Casas Velhas e 

Atalaia” e “Herdade das Casas Velhas e Atalaia”, das 

freguesias de Barbacena / Vila Fernando e Terrugem / 

Vila Boim – Elvas.------------------------------------------- 

Presente à reunião o requerimento de Manuel Rovisco Pais Lopes 

Marquez, contribuinte número 153872209, residente na Rua de 

Juromenha, número 8 – 3º direito, em Elvas, no interesse de sua 

mãe, Rosa Maria Caldeira Rovisco Pais Lopes Marquez, 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, relativamente á doação 

dos prédios acima referidos aos seu três filhos e o despacho do 

Senhor Presidente da Câmara datado de 11 de fevereiro de 2016, que 

por motivo de urgência emitiu parecer favorável à referida doação a 

seus filhos, Miguel Rovisco Pais Lopes Marquez, Francisco Rovisco 

Pais Lopes Marquez e Rosa Maria Rovisco Pais Marquez de 1/3 

indiviso para cada um deles, dos seguintes prédios: Prédio rústico, 

inscrito na matriz cadastral rústica da Freguesia de Barbacena e Vila 

Fernando, sob o artigo 4º, Secção C, denominado Herdade de São 

Romão e descrito na Conservatória do Registo Predial de Elvas sob o 

número 265/20090407. -------------------------------------------------- 

Prédio rústico, inscrito na matriz cadastral rústica da Freguesia de 
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Barbacena e Vila Fernando, sob o artigo 5º, Secção A1 (parte), 

denominado Herdade da Alcarapinha e descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Elvas sob o número 217/20030331. ---------------- 

Prédio rústico, inscrito na matriz cadastral rústica da Freguesia de 

Terrugem e Vila Boim, sob o artigo 19º, Secção B, denominado 

Courela do Regato das Pias e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Elvas sob o número 347/19880624. ------------------- 

Prédio rústico, inscrito na matriz cadastral rústica da Freguesia de 

Terrugem e Vila Boim, sob o artigo 221º, Secção A, denominado 

Courela do Eira e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Elvas sob o número 345/19880624. ------------------------------------- 

Prédio rústico, inscrito na matriz cadastral rústica da Freguesia de 

Terrugem e Vila Boim, sob o artigo 223º, Secção A, denominado 

Courela do Nini e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Elvas sob o número 352/19880624. ------------------------------------- 

Prédio rústico, inscrito na matriz cadastral rústica da Freguesia de 

Terrugem e Vila Boim, sob o artigo 233º, Secção A, denominado 

Courela da Assumada e descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Elvas sob o número 353/19880624. ---------------------------------- 

Prédio rústico, inscrito na matriz cadastral rústica da Freguesia de 

Barbacena e Vila Fernando, sob o artigo 1º, Secção AA1 (parte), 

denominado Herdade das Casas Velhas e Atalaia e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Elvas sob o número 

174/20000113. ------------------------------------------------------------ 

Prédio misto, inscrito na matriz cadastral rústica da Freguesia de 

Barbacena e Vila Fernando, sob o artigo 1º, Secção AA1 (parte), 

denominado Herdade das Casas Velhas e Atalaia e na matriz urbana 

sob os artigos 658º e 660º e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Elvas sob o número 130/19951219.-------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho que 

emitiu parecer favorável, uma vez que esse negócio não visa nem 
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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 na Rua Manuel 

Gomes Estela, nº 11 – Elvas.----------------------------  

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Manuel Gomes 

Estela, nº 11 – Elvas.------------------------------------------------------- 

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

 Processo de obras nº 81/14.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração ao projeto inicial de 

construção de uma moradia, situada no lote nº 12, da Quinta do 

Morgadinho, cujo requerente é BFR, Sociedade de Construção e 

Imobiliária, Ldª.------------------------------------------------------------ 

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

3.2–Departamento Financeiro e Desenvolvimento.---- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 19/02/2015.-----  

Em Bancos €1.258.065,02.------------------------------------

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

Em dinheiro: €29.364,95.-------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 7ª, alteração 

orçamental e a 7ª, alteração às Grandes Opções do Plano do corrente 

ano. ----------------------------------------------------------------------- 

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

 Prestação de serviços.------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 152/SOFCOM, sobre o pedido de 

parecer prévio no âmbito das Prestações de Serviços ao abrigo do 
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artigo 75º da LOE 2015 e Portaria nº 149/2015 de 25 de maio 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio, das 

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

 Antecipação de fundos disponíveis.--------------------- 

Presente à reunião a informação da Divisão Financeira nº 134/16, 

sobre a antecipação de Fundos Disponíveis (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 

Senhor Presidente do dia 5 de fevereiro de 2016, que aprovou a 

antecipação dos fundos disponíveis.-------------------------------- 

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

 

4- Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- Proposta de Cedência do Centro de Negócios 

Transfronteiriço – Jornadas Transfronteiriças de Medicina 

Interna – de 2 a 6 de março de 2016.------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 2/2016/CNT, sobre a Cedência do 

Centro de Negócios Transfronteiriço – Jornadas Transfronteiriças de 

Medicina Interna – de 2 a 6 de março de 2016 (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência do CNT 

nas condições constantes da referida informação.----------------------- 

4.2- Proposta de Cedência do Centro de Negócios 

Transfronteiriço – Evento da Casa do Benfica – 8 e 9 de 

outubro de 2016.----------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 3/2016/CNT, sobre a Cedência do 

Centro de Negócios Transfronteiriço, para realização de um Evento da 
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Casa do Benfica – 8 e 9 de outubro de 2016. (documento em anexo 

número nove).------------------------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência do CNT 

nas condições constantes da referida informação.----------------------- 

4.3- Proposta de Cedência do Centro de Negócios 

Transfronteiriço – Encontro de Segurança 2016 da EDP.-- 

Presente à reunião a informação nº 1/2016/CNT, sobre a Cedência do 

Centro de Negócios Transfronteiriço, realização do Encontro de 

Segurança 2016 da EDP. (documento em anexo número dez).--------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência do CNT 

nas condições constantes da referida informação.----------------------- 

4.4- Cedência do Coliseu Comendador Rondão Almeida – 

Direto Pró Palco, Ldª – Espetáculo Musical Ana Moura – 

19 de março de 2016, 22 horas.------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 1/2016/CCRA, sobre a Cedência 

do Coliseu Comendador Rondão Almeida à Empresa Direto Pró Palco, 

Ldª, para realização do Espetáculo Musical Ana Moura – 19 de março 

de 2016, 22 horas (documento em anexo número onze).-------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência do Coliseu 

Comendador Rondão Almeida nas condições constantes da referida 

informação.---------------------------------------------------------------- 

4.5- Proposta de Cedência do Coliseu Comendador 

Rondão Almeida – Corrida de Touros – 14 de maio e 17 de 

setembro de 2016.---------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2/2016/CCRA, sobre a Cedência 

do Coliseu Comendador Rondão Almeida à Empresa Luís Pires dos 

Santos, Unipessoal, Ldª, para realização de duas Corridas de Touros 

– 14 de maio e 17 de setembro de 2016. (documento em anexo 

número doze).------------------------------------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência do Coliseu 

Comendador Rondão Almeida nas condições constantes da referida 

informação.---------------------------------------------------------------- 

4.6- Proposta de Espetáculo Comemorativo do Dia 

Internacional da Mulher – 5 de março de 2016.------------- 

Presente à reunião a informação nº 24/SOF – Cultura e Desporto 

sobre a realização do espetáculo comemorativo do Dia Internacional 

da Mulher, no Cine Teatro, no dia 5 de março de 2016, pelas 21,30 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização do 

referido espetáculo.-------------------------------------------------------- 

4.7- Proposta de Atividades para “ março mês das 

leituras” a decorrer na Biblioteca Municipal de Elvas Drª 

Elsa Grilo.-------------------------------------------------------- 

Presente á reunião a informação nº 5/SOFBA, bem como a Proposta 

de Atividades para “ março mês das leituras” a decorrer na Biblioteca 

Municipal de Elvas Drª Elsa Grilo (documento em anexo número 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de 

Atividades.----------------------------------------------------------------- 

4.8- Apoio à Alimentação – informações.-------------------- 

a) Presente à reunião a informação nº 38/SOF- Sócio Educativa sobre 

o Apoio à Alimentação, relativo aos Munícipes constantes da mesma 

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

A Câmara com o fundamento expresso na referida informação 

deliberou, por unanimidade, determinar o cumprimento do nº 1 do 

artº 156º do Regulamento de Apoios Sociais do Município de Elvas.--- 

b) Presente à reunião a informação nº 38/SOF- Sócio Educativa sobre 

o Apoio à Alimentação, relativo aos Munícipes constantes da mesma 

(documento em anexo número dezasseis).------------------------------ 
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A Câmara com o fundamento expresso na referida informação 

deliberou, por unanimidade, determinar o cumprimento do nº 1 do 

artº 156º do Regulamento de Apoios Sociais do Município de Elvas.--- 

4.9- Arrendamento Jovem – Relatório de Avaliação de 

Proposta.-------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 115/SOF-Sócio Educativa sobre o 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a informação 

da análise das propostas efetuada pela Comissão designada para o 

efeito.----------------------------------------------------------------------- 

4.10- Apoios:---------------------------------------------------- 

 a) Associação Ciclotur de Elvas.------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 158/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

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

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 €1.000,00.---------------------------------------------- 

b) Associação Cultural e Desportiva Belhó Raposeira.  

Presente à reunião a informação nº 156/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

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

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 €360,00.---------------------------------------------- 

c) Associação dos Trabalhadores da Câmara 

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

Presente à reunião a informação nº 154/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número vinte). 
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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 €7.000,00.---------------------------------------------- 

d) ARKUS – Associação Juvenil.------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 159/DFD, sobre a atribuição de 

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

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

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 €15.000,00, a pagar €.3.000,00, de imediato e os 

restantes €12.000,00 a pagar em duodécimos, de janeiro a dezembro 

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

e) Confraria do Senhor Jesus da Piedade.-------------- 

Presente à reunião a informação nº 155/DFD, sobre a atribuição de 

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

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

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 €6.000,00.---------------------------------------------- 

f) Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Nossa 

Senhora da Assunção.------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 162/DFD, sobre a atribuição de 

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

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

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 €3.000,00.---------------------------------------------- 
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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.------------------------------------------  

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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