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____________________________________________________ 

                Ata nº 22/2016. 

Reunião Ordinária do dia 26 de 

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

Aos vinte e seis dias do mês de outubro 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 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).--- ---------------------  
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A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------- 

A Senhora Vereadora Vitória Branco leu para a Ata um documento 

contendo informações ao executivo as quais se dão aqui como 

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

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

2– Aprovação da Ata de 12/10/2016, 17/10/2016.---  

 Ata de 12/10/2016.------------------------------------------- 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia doze de outubro de dois 

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

 Ata de 17/10/2016.------------------------------------------- 

A Ata da reunião extraordinária realizada no dia dezassete de outubro 

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

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 26 de 

19 de outubro 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.------------------------------------------ 

 Informação Social.---------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2299/SOF – Sócio Educativa bem 

como o requerimento de Rosa Celeste Santos Serpa, sobre o 

pagamento de divida referente à renda da casa, de forma faseada.--- 

A Câmara deliberou, por maioria, com seis votos a favor e um voto 

contra do Senhor Vereador Tiago Abreu, autorizar o pagamento da 

divida em prestações no valor de €25,00/mês.-------------------------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, não aplicar o agravamento dos 

50%.----------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Vereador Tiago Abreu usando da palavra disse que 

votou contra porque situações destas irão criar precedentes e 

potencialmente provocar situações de fraude.--------------------------- 

 Atualização das Normas Internas de funcionamento 

do Complexo Funerário e Crematório do Cemitério 

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

Presente à reunião a informação nº 2387/DAGRH, sobre a atualização 

das Normas Internas de funcionamento do Complexo Funerário e 

Crematório do Cemitério Municipal de Elvas documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, submeter a atualização das 

referidas normas a discussão pública.------------------------------------ 

 Candidaturas ao Programa de Hortas Comunitárias 

no Município de Elvas.------------------------------------ 

Presente à reunião a ata do Júri para atribuição de talhões das Hortas 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, homologar a ata do Júri e 

atribuir os talhões de Hortas Comunitárias propostos pelo mesmo.---- 

 Requerimento de Maria do Céu Fernandes Guerra 

Pinheiro Alves – Pedido parecer favorável para 

isenção do IMT e imposto de selo, para o prédio 

rústico denominado “Herdade da Atalaia” – Elvas.----- 

Presente à reunião o requerimento de Maria do Céu Fernandes Guerra 

Pinheiro Alves, contribuinte número cento e sessenta milhões 

quatrocentos e setenta e sete mil quatrocentos e cinquenta, residente 

na Quinta do Pendão, em Elvas solicitando a emissão de parecer para 

isenção do IMT e imposto de selo, para o prédio rústico denominado 

“Herdade da Atalaia” – Elvas.--------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável á 

aquisição do prédio rústico denominado “Herdade da Atalaia”, inscrito 

na matriz sob o artigo 16º, da secção J, com a área de 46,786200ha, 
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confinante com o prédio denominado “Herdade da Atalaia”, inscrito 

na matriz sob o artigo 15º, da secção J, com a área de 10,589600ha, 

do qual a requerente é proprietária, ambos situados na freguesia de 

Caia e São Pedro, concelho de Elvas, do qual resultará um 

emparcelamento com a área global de 57,3758ha, aquisição esta que 

consideramos contribuir para melhorar a estrutura fundiária da 

exploração do requerente, nos termos no nº 3 do artigo nº 51, da Lei 

nº 111/2015 de 27 de agosto. ------------------------------------------- 

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Processo de obras nº 12/15.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração ao projeto inicial de 

construção de uma moradia, no lote nº 207, do Olival à Piedade, cujo 

requerente é Próxima Iniciativa, Ldª.------------------------------------ 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 55/16.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de instalação de uma rampa metálica, 

na Praça D. Sancho II, nº 2, cave esqº, em Elvas, cujo requerente é 

Licínia da Conceição Martins Travanca.----------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 62/16.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de demolição da moradia existente na 

Estrada de Vila Fernando, nº 5, em Barbacena, cujo requerente é 

Vitória de Jesus Barata Caras Altas Faleira.------------------------------ 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua do 

Forno, nºs 20 e 20-A – Elvas.----------------------------       
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Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Forno, nºs 20 e 

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

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

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 25/10/2016.-----  

Em Bancos €1.218.511,62.------------------------------------ 

Em dinheiro: €17.242,99.-------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 48ª, 49ª e 50ª 

alteração orçamental e a 48ª, 49ª e 50ª, 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 2293/SOFcom e 

2294/SOFcom, sobre a delegação e subdelegação de competências. --  

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

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

Presente à reunião as informações nºs 2271 e 2403 da Divisão 

Financeira, sobre a inserção de produtos na tabela de preços 

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

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

de Preços dos produtos constantes das referidas informações.--------- 

 Cancelamento de cheque.-------------------------------- 

Presente à reunião as informação nº 2321/SOF Contabilidade sobre o 

cancelamento do cheque nº 87283748, no valor de €49,75.----------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

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

 Cancelamento de cauções.------------------------------- 
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a)Presente à reunião a informação nº 2384/SOF – Contabilidade 

sobre a substituição das retenções para reforço de caução referente à 

empreitada de Alargamento do Parque de Feiras de Terrugem, pela 

garantia bancária nº N00399827, no valor de €13.810,02.------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a garantia bancária 

para substituição das retenções e devolver ao Empreiteiro o valor de 

€13.810,02.---------------------------------------------------------------- 

b)Presente à reunião a informação nº 2385/SOF – Contabilidade 

sobre a substituição das retenções para reforço de caução referente à 

empreitada de Alargamento do Parque de Feiras de Terrugem, pela 

garantia bancária nº N00399826, no valor de €4.299,80.------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a garantia bancária 

para substituição das retenções e devolver ao Empreiteiro o valor de 

€4.299,80.---------------------------------------------------------------- 

c)Presente à reunião a informação nº 2392/SOF – Contabilidade 

sobre a devolução das retenções referente à empreitada de 

Requalificação da EN4 – 1ª fase entre a rotunda do Lidl e as 

Sochinhas, erros e omissões trabalhos a mais e a menos, no valor de 

€2.729,33.----------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a garantia bancária 

para substituição das retenções e devolver ao Empreiteiro os 

seguintes valores:---------------------------------------------------------  

» Ramalho Rosa Cobetar-Sociedade de Construções, S.A. 

€1.364,66.----------------------------------------------------------------- 

» Construções JJR & Filhos, S.A. €2.041,61.---------------------------- 

 Estratégia de eficiência coletiva (ECC) Provere 

inMotion “Alentejo, Turismo e Sustentabilidade 

2020” – Aprovação da Candidatura.-------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2391/SOF-Candidaturas sobre a 

Candidatura em título.----------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento da aprovação da candidatura.-------- 
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 Escritura de compra e venda do lote de terreno nº 26 

da zona industrial das Fontainhas.---------------------- 

Presente à reunião a escritura pública de compra e venda do lote nº 

26, da Zona Industrial das Fontainhas, inscrito no artigo número 

2222 da matriz da freguesia de Assunção, Caia, São Pedro e 

Alcáçova, deste concelho de Elvas.--------------------------------------- 

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

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

 Empreitada de: Contenção de taludes na Ex. E. N. 

243.--------------------------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 175/2016 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

 Empreitada de: Reabilitação de casas degradadas no 

centro histórico de Elvas – Edifício Habitacional Rua 

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

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

4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- Proposta de Participação na Fehispor 2016, FITUR 

2017 e BTL 2017.----------------------------------------------- 
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Presente á reunião a informação nº 66/SOF – Turismo, sobre a 

participação da Câmara na Fehispor 2016, FITUR 2017 e BTL 2017 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, participar nas referidas Feiras. 

4.2-Projeto de Regulamento Municipal de Apoios Sociais 

do Município de Elvas.------------------------------------------ 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem como 

o Regulamento Municipal de Apoios Sociais do Município de Elvas, 

o qual esteve em discussão pública (documento em anexo número 

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

A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor do Senhor 

Presidente da Câmara, do Senhor Vice Presidente Engº Manuel 

Valério e dos Senhores Vereadores Engº Tiago Afonso e Drª Vitória 

Branco e três abstenções dos Senhores Vereadores Comendador 

Rondão Almeida, Drª Elsa Grilo e Tiago Abreu, aprovar o referido 

Regulamento e submeter o mesmo a aprovação da Assembleia 

Municipal.------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Vereador Tiago Abreu propôs e foi aceite, que o nº 1 do 

artigo 56ºA tivesse a seguinte redação:---------------------------------- 

1 - Serão canceladas as matrículas dos alunos que faltem 

injustificadamente quatro vezes consecutivas ou seis vezes 

interpoladas à mesma disciplina.----------------------------------------- 

A Senhora Vereadora Drª Elsa Grilo ditou para a Ata a seguinte 

declaração de voto:-------------------------------------------------------- 

Abstive-me, entre outros motivos, que em tempo apontarei, com o 

Regulamento anterior alterou-se o que estava bem e o atual continua 

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

Por outro lado os Vereadores não devem ser ouvidos em sede de 

inquérito público, mas sim na elaboração da proposta do 

regulamento. O inquérito público destina-se aos munícipes em geral. 

Nós estamos aqui na qualidade de membros de pleno direito do 

Executivo Municipal.------------------------------------------------------- 
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O Senhor Vereador Comendador Rondão Almeida disse que 

subscrevia a declaração de voto da Senhora Vereador Drª Elsa Grilo.- 

O Senhor Vereador Tiago Abreu ditou para a Ata a seguinte 

declaração de voto:-------------------------------------------------------- 

Abstive-me porque nenhuma das minhas propostas foi aceite e 

porque entendo que as minhas propostas trariam mais justiça social.- 

4.3- Proposta de parceria no XX Festival Internacional de 

Balões de Ar Quente.------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2343/SOF-Cultura e Desporto, 

sobre a proposta de parceria no XX Festival Internacional de Balões 

de Ar Quente (documento em anexo número oito).--------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a participação no 

referido Festival.----------------------------------------------------------- 

4.4- 29ª Meia Maratona Internacional Elvas/Badajoz.----- 

Presente à reunião a informação nº 8/16/Pelouro do Desporto, sobre 

a realização da 29ª Meia Maratona Internacional Elvas / Badajoz, no 

dia 6 de novembro de 2016 (documento em anexo número nove).---- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização da 

referida Meia Maratona.--------------------------------------------------- 

4.5- Planeamento, funcionamento e Programação – Pista 

de gelo – 2016/2017 – Coliseu Comendador Rondão 

Almeida.--------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2360/SOF-Cultura e Desporto, 

sobre a instalação de uma Pista de Gelo no Coliseu Comendador José 

Rondão Almeida (documento em anexo número dez).------------------ 

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

1-Aprovar a instalação da Pista de Gelo no Coliseu José Rondão 

Almeida no período compreendido entre 25 de novembro de 2016 e 

15 de janeiro de 2017. ---------------------------------------------------  

2- Aprovar o Plano de promoção e funcionamento constante da 

informação,---------------------------------------------------------------- 
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3- Aprovar o preçário constante da referida informação. ---------------  

4.6- Cedência do Coliseu Comendador Rondão Almeida 

para a II Convenção Internacional de Fitness de Elvas.---- 

Presente à reunião a informação nº 2344/SOF-Cultura e Desporto, 

Cedência do Coliseu Comendador Rondão Almeida para a II 

Convenção Internacional de Fitness de Elvas, a realizar no dia 19 de 

fevereiro de 2017 (documento em anexo número onze).--------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência do 

Coliseu.--------------------------------------------------------------------- 

4.7- Trânsito.---------------------------------------------------- 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Tiago Afonso 

sobre a criação de um lugar de estacionamento (H1ª com painel 

adicional) na Avª António Sardinha, em Elvas (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

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

4.8-Apoios:------------------------------------------------------ 

 a) Centro Artístico Elvense.------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 2419/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

treze).---------------------------------------------------------------------- 

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 €1.500,00.------------------------------------------------ 

 b) Clube Desportivo de Caça e Pesca da Terrugem.--- 

Presente à reunião a informação nº 2418/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

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

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 €1.500,00.------------------------------------------------ 

c) Corpo Nacional de Escutas – Escutismo Católico 

Português – Agrupamento 158.------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2417/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

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

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

 d) Fundação Centro Social Nossa Senhora do Paço.— 

Presente à reunião a informação nº 2416/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

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

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 €4.858,00.------------------------------------------------ 

e) Associação de apoio à Infância e 3.ª Idade S. 

Vicente.---------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2420/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

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

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 €30.000,00.---------------------------------------------- 

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