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____________________________________________________ 

                                            Ata nº 9/2016. 

Reunião Ordinária do dia 11 de 

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

Aos onze dias do mês de maio 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 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 --------------------------  

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

A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------- 
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O Senhor Vereador Comendador Rondão Almeida entregou um 

documento ao Senhor Presidente da Câmara, solicitando-lhe que o 

fizesse chegar ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal.---------- 

O Senhor Vereador Tiago Abreu usando da palavra deu 

conhecimento, resumidamente, da sua atividade enquanto vereador.— 

O Senhor Vice- Presidente Manuel Valério apresentou um voto de 

louvor, subscrito por todos os Eleitos, ao Senhor José Luís Vidigal, 

tendo sido aprovado, por unanimidade (documento em anexo número 

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

2– Aprovação da Ata de 27/04/2016.------------------- 

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

dois mil e dezasseis foi aprovada, por maioria, com a seguinte 

retificação:----------------------------------------------------------------- 

A folhas sete da referida Ata, onde consta:----------------------- 

“4.4- Corrida de Touros de 14 de maio – informação de 

cartel.------------------------------------------------------------ 

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

do Cartel da Corrida de Touros a realizar no dia 14 de maio de 2016 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Cartel da referida 

corrida de touros”.--------------------------------------------------------- 

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

“4.4- Corrida de Touros de 14 de maio – informação de 

cartel.------------------------------------------------------------ 

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

do Cartel da Corrida de Touros a realizar no dia 14 de maio de 2016 

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

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

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

3.1– Departamento de Administração Geral e 

Recursos Humanos.---------------------------------------- 
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 Análises de águas.---------------------------------------- 

Presente à reunião os resultados das análises efetuadas ao 

abastecimento público do concelho, bem como a informação nº 16 de 

3 de maio 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 433/2016.---------------------------------- 

Presentes à reunião o despacho número 433/2016, datado de 11 de 

abril de 2016, do Senhor Vereador Engº Tiago Joaquim Lopes Afonso 

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

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

 Horário de funcionamento da Feira de Maio – 

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

Presente à reunião a informação nº 644/SOFAA, sobre o horário de 

funcionamento da Feira de maio, bem como o despacho do Senhor 

Presidente datado de 29 de abril de 2016 que aprovou a título 

excecional e nos termos da legislação em vigor o horário proposto.---  

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

Vice - Presidente que aprovou o seguinte horário de funcionamento:-- 

» No dia 10 de maio das 19,00 horas às 4,00 horas;------------------- 

» No dia 11 de maio das 15,00 horas às 4,00 horas;------------------- 

» No dia 12 de maio das 15,00 horas às 4,00 horas.-------------------- 

» No dia 13 de maio das 15,00 horas às 5,00 horas.-------------------- 

» No dia 14 de maio das 10,00 horas às 5,00 horas;------------------- 

» No dia 15 de maio das 10,00 horas até às 22,00 horas.-------------- 

 Bar nº 1 do Coliseu Comendador Rondão Almeida – 

denúncia do contrato.------------------------------------ 

Presente à reunião o requerimento de Luís Miguel Ferreira Santinhos, 

denunciando o contrato de arrendamento celebrado com o Município 
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de Elvas e referente ao Bar nº 1 do Coliseu Comendador Rondão 

Almeida o qual teve o seu inicio no dia 1 de abril de 2016.------------- 

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

1)Aceitar a denúncia do contrato a partir de 9 de maio de 2016.------ 

2)Dar o prazo de 8 dias para entrega da chave do referido Bar.------- 

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

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

4) Aprovar o Anuncio, o Programa de Concurso e o Caderno de 

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

5 - 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).--------------------  

 Processo de reclamação nº 15/13.---------------------- 

Presente á reunião o processo de reclamação sobre casa degradada, 

situada na Rua do Castelo, nº 18, em São Vicente.---------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar efetuar a necessária 

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

 Pedido de parecer para negócio de compropriedade 

para o prédio rústico denominado “Herdade de 

Almeida” – Stª. Eulália.----------------------------------- 

Presente à reunião o requerimento de Pedro Nuno de Almeida 

Barradas, contribuinte número 194465632, residente na Herdade 

Água de Banhos, Freguesia de São Vicente e Ventosa, Concelho de 

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

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

64/2003 de 23 de agosto, relativamente à doação a seus filhos 

Carolina Gonçalves Barbosa de Almeida Barradas, Tomás Gonçalves 
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Barbosa de Almeida Barradas e Salvador Gonçalves Barbosa de 

Almeida Barradas, de 1/3 indiviso para cada um deles, do prédio 

rustico inscrito na matriz cadastral rústica da Freguesia de Santa 

Eulália, sob o artigo 4º, Secção H, denominado Herdade de Almeida e 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Elvas sob o número 

302/19910423.------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, dar 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.--------------------------------------------------- 

 Processo de obras nº 13/14.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de ampliação da moradia existente na 

Rua de Campo Maior, nº 22, em Elvas, cujo requerente é Manuel 

Frederico Mendes Balsinhas.---------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 52/15.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de legalização de um anexo, no prédio 

sito na Rua das Acácias, nº 23, em Elvas, cujo requerente é Alice 

Fátima Foguete Maurício.--------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 61/15.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de remodelação e ampliação da moradia 

existente na Rua de Vila Viçosa, nº 29, em Vila Boim, cujo requerente 

é Eduardo José Belfo Saboga.--------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que indeferiu o projeto.--  

 Processo de obras nº 3/16.------------------------------ 
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Presente à reunião o projeto de construção de uma moradia no lote nº 

50 do Loteamento do Morgadinho, cujo requerente é Tiago Alexandre 

Figueiredo de Oliveira.----------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto de 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua Martim 

Mendes, nºs 6 e 6-A – Elvas.----------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Martim Mendes, 

nºs 6 e 6-A – Elvas. ------------------------------------------------------ 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua da 

Azinheira, nºs 11 e 11-A – Elvas. ----------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Azinheira, nºs 

11 e 11-A – Elvas. -------------------------------------------------------- 

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

3.2–Departamento Financeiro e Desenvolvimento.---- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 10/05/2016.-----  

Em Bancos €773.669,03.------------------------------------ 

Em dinheiro: €37.100,55.-------------------------------------- 

Em documentos: €98.780,11--------------------------------- 

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 18ª, 19ª e 20ª, 

alteração orçamental e a 18ª, 19ª e 20ª, alteração às Grandes 

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

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

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

Presente à reunião as informações nºs 797/SOFcom e 798/SOFcom, 

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

A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------  
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 Cancelamento de cheque.------------------------------- 

Presente à reunião as informação nº 644/SOF Contabilidade sobre o 

cancelamento do cheque nº 85526147, no valor de €125,00 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

cancelamento do referido cheque.---------------------------------------- 

 Candidatura 002/NEE/2016 – Ninho de empresas de 

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

Presente à reunião a informação nº 687/SOF-Candidaturas, sobre a 

emissão de parecer relativamente à candidatura em título 

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

A Câmara `deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Exº 

Senhor Presidente que emitiu parecer favorável.------------------------ 

 ECOXXI – 2016.------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 475/SOF – Candidaturas, bem 

como a Candidatura em título (documento em anexo número seis).--- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida 

Candidatura.--------------------------------------------------------------- 

 Ata da Comissão de acompanhamento 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 34, de 2 de março de 2016, 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.------------------------------------------ 

 Antecipação de duodécimos do Acordo de execução 

de delegação legal de competências.------------------- 

Presente à reunião o ofício emanado da Junta de Freguesia de Santa 

Eulália, solicitando a antecipação de duodécimos do Acordo de 
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execução de delegação legal de competências (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

pagamento antecipado dos duodécimos.--------------------------------- 

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

 Empreitada de: Muro na Avenida de Badajoz.--------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 43/2016 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

4- Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- Contrato de Arrendamento a celebrar com o C.P.T. da 

Boa-Fé.----------------------------------------------------------- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem como 

o contrato de arrendamento a celebrar entre o Município de Elvas e o 

Centro de Recreio Popular da Boa-Fé (documento em anexo número 

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

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

arrendamento.------------------------------------------------ 

4.2- Voto de Louvor.-------------------------------------------- 

Presente à reunião o voto de louvor a Carolina Pingueira e Raquel 

Conceição, por terem conquistado o Mega Quilómetro 2016, 

respetivamente, nos escalões Infantil A e infantil B, sagrando-se 

assim campeãs nacionais (documento em anexo número nove).------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o voto de louvor.------ 

4.3- Protocolo a celebrar entre o Município de Elvas e a 

Fundação Millennium BCP.------------------------------------- 

Presente à reunião o Protocolo a celebrar entre o Município de Elvas e 

a Fundação Millennium bcp (documento em anexo número dez).------ 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido Protocolo.-- 

4.4- Acordo de cedência e divulgação de reproduções – 

Biblioteca de Arte Gulbenkian.-------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 43/SOFTUR, bem como o Acordo 

de cedência e divulgação de reproduções a celebrar entre o Município 

de Elvas e a Biblioteca Calouste Gulbenkian (documento em anexo 

número onze).------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido Acordo.---- 

4.5- Arrendamento Jovem – Abertura de propostas.------- 

Presente à reunião a informação nº 788/15/SOF – Sócio Educativa, 

sobre a Abertura de propostas do procedimento de arrendamento 

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

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

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

remeter as propostas para a Comissão de Avaliação, designada para 

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

4.6- Patrocínio Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Ldª. - 

XXVIII Exposição Canina Internacional.--------------------- 

Presente à reunião a informação nº 45/SOF-Cultura e Desporto, 

sobre o patrocínio no valor de €100,00 por parte da Empresa Manuel 

Rui Azinhais Nabeiro, Ldª, para a XXVII Exposição Canina 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar o referido valor.------- 

4.7- Comemoração do Dia Mundial da Criança.-------------- 

Presente à reunião a informação nº 576/SFO – Sócio - Educativa, 

sobre as Comemorações do Dia Mundial da Criança (documento em 

anexo número catorze).--------------------------------------------------- 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização das 

Comemorações do Dia Mundial da Criança a assinalar esse dia com a 

oferta a cada criança que frequenta a creche, o jardim de infância e o 

1º ciclo do material constante da referida informação. ----------------- 
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4.8- Programa Férias Ativas.---------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 778/SOF – Sócio – Educativa, 

sobre o Programa Férias Ativas (documento em anexo número 

quinze).--------------------------------------------------------------------  

A Câmara com o fundamento expresso na referida informação 

deliberou, por unanimidade, aprovar a realização do Programa Férias 

Ativas. ---------------------------------------------------------------------  

4.9- Trânsito.---------------------------------------------------- 

a) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Tiago 

Afonso sobre a criação de um local de estacionamento para 

deficientes na Avª do Colégio Luso Britânico (documento em anexo 

número dezasseis).-------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal.------------- 

b) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Tiago 

Afonso sobre criação de um local de estacionamento para deficientes 

junto ao Tribunal da Comarca de Portalegre em Elvas (documento em 

anexo número dezassete).------------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal.------------- 

c) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Tiago 

Afonso sobre a proposta de alteração ao estacionamento na Avª da 

Piedade (documento em anexo número dezoito).----------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal.------------- 

4.10- Apoio:----------------------------------------------------- 

 a) Juventude Desportiva de Terrugem.-----------------  

Presente à reunião a informação nº 814/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, 
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nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €1.000,00.------------------------------------------------ 

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 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

O ASSISTENTE TÉCNICO                  

__________________________________________________ 
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