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____________________________________________________ 

                    Ata nº 23/2016. 

Reunião Ordinária do dia 3 de 

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

Aos três dias do mês de novembro 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 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 por se encontrar de férias.------------- 

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 a Senhora Drª Sandra Domingos.---------------------- 

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

2– Aprovação da Ata de 26/10/2016.------------------- 

Este Ponto foi retirado da ordem de trabalhos.------------------- 

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 27 de 

2 de novembro 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 24/2016.----------------------------------- 

Presente à reunião o despacho número 50/2016, datado de 24 de 

outubro de 2016, do Senhor Vereador Engº Tiago Joaquim Lopes 

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

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

 Férias dos Eleitos (Presidente).------------------------- 

Presente á reunião uma informação do Senhor Presidente da 

Câmara Dr. Nuno Mocinha dando conhecimento que nos dias 7 a 13 

de novembro de 2016 se encontra de férias (documento em anexo 

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

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

3.2–Departamento Financeiro e Desenvolvimento.---- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 02/11/2016.-----  

Em Bancos €910.251,29.------------------------------------ 

Em dinheiro: €24.937,63.-------------------------------------- 
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Em documentos: €98.780,11--------------------------------- 

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 52ª alteração 

orçamental e a 52ª alteração às Grandes Opções do Plano do 

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

 Prestação de serviços de certificação legal de contas. 

Presente à reunião uma informação dos serviços, bem como o 

processo referente ao Procedimento por ajuste direto para Serviços 

de Certificação legal das Contas do Município de Elvas – ano de 2016 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, remeter o procedimento à 

Assembleia Municipal para nomeação do auditor externo, conforme 

dispõe o nº 1 do artº 77º da Lei 73/2013 de 3 de setembro.----------- 

 Auto de licitação de prédio urbano.--------------------- 

Presente à reunião o Auto de Licitação do prédio urbano, sito na Rua 

João de Olivença, nºs 10 e 10-A, o qual foi adjudicado por Mimoso & 

Reis – Alojamento e Investimentos Imobiliários, Ldª, pelo valor de 

€5.050,00 maior lanço oferecido.--------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o referido Auto.---- 

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

Presente à reunião a informação nº 2496/SOF Contabilidade sobre o 

cancelamento do cheque nº 5100001230, no valor de €6.262,00.----- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

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

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

 Empreitada de: Pinturas exteriores de prédios no 

Centro Histórico.------------------------------------------ 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 176/2016 para efeitos de 

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



  4  

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

 Construção das ETAR de Barbacena e S. Vicente – 

Parecer.---------------------------------------------------- 

Presente à reunião os projetos da ETARS de Barbacena e São 

Vicente, a informação DOUSU nº 180/2016, bem como o ofício S-

LUT/2016/2786, de 17/10/2016 (documento em anexo número 

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

A Câmara com o fundamento da informação deliberou, por 

unanimidade, emitir parecer favorável, com a condição de o projeto 

da ETAR de São Vicente prever, para resolver cabalmente o 

tratamento de todas as águas residuais domésticas da povoação, a 

execução das duas estações elevatórias e respetivas condutas 

previstas no PDSB.-------------------------------------------------------- 

4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- 25ª Corrida das Linhas de Elvas.------------------------ 

Este ponto foi retirado da ordem de trabalhos.------------------- 

4.2- Cedência do Bar do Coliseu à SIR, durante o período 

da Pista de Gelo.------------------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 24/CCRA, sobre o assunto em 

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

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

interno do Coliseu à Sociedade de Instrução e Recreio.----------------- 

4.3-Atribuição de subsídios para livros e material escolar. 

Presente à reunião a informação nº 2362/SOF – Sócio-Educativa, 

sobre a atribuição de subsídios para livros e material escolar 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de 

subsídios para livros e material escolar conforme consta na referida 

informação.---------------------------------------------------------------- 
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4.4-Candidatura da EB1/JI de Vila Boim ao Programa 

ECO-ESCOLAS – emissão de declaração.--------------------- 

Presente à reunião uma proposta de Declaração de reconhecimento 

do Programa ECO- ESCOLAS, no âmbito do Programa Internacional 

da “ Foundation for Environmental Education” (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a declaração de 

reconhecimento do referido Programa emitida pela Senhora 

Vereadora Dr. Vitória Branco.--------------------------------------------- 

4.5- Proposta de cedência do Auditório S. Mateus ao IEFP. 

Presente à reunião a informação nº 2484/SOF-Cultura e Desporto, 

sobre a cedência do Auditório S. Mateus ao IEFP, IP, para realização 

de uma palestra sobre a prestação de serviço militar em regime de 

Voluntariado/Contrato, no dia 14 de novembro de 2016 (documento 

em anexo número nove).------------------------------------------------- 

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

auditório, nos termos da informação.------------------------------------ 

4.6- Proposta de cedência do Cineteatro à Escola Superior 

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

Presente à reunião a informação nº 2481/SOF-Cultura e Desporto, 

sobre a cedência do Cineteatro à Escola Superior Agrária de Elvas, 

nos dias 5, 6 e 7 de dezembro de 2016, para realização de ensaios da 

Festa de Natal daquela escola (documento em anexo número dez).--- 

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

cineteatro nos termos da informação.------------------------------------ 

4.7- Protocolo celebrado entre a ANMP e a EDP. Alteração 

do Anexo I ao contrato tipo de concessão de distribuição 

de eletricidade em baixa tensão aprovado pela portaria 

n.º 454/2001, de 5 de maio. Iluminação Pública.----------- 

Presente à reunião a informação nº 2509/DFD, bem como o Protocolo 

celebrado entre a ANMP e a EDP. Alteração do Anexo I ao contrato 
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tipo de concessão de distribuição de eletricidade em baixa tensão 

aprovado pela portaria n.º 454/2001, de 5 de maio. Iluminação 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de 

formalização do novo anexo I do contrato de concessão.--------------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, submeter o mesmo a 

aprovação da Assembleia Municipal.------------------------------------- 

4.8- Protocolo a celebrar com a AIAR-Associação de 

Desenvolvimento pela Cultura.-------------------------------- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem como 

o protocolo a celebrar com a AIAR-Associação de Desenvolvimento 

pela Cultura (documento em anexo número doze).--------------------- 

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

contra do Senhor Vereador Comendador Rondão Almeida, aprovar o 

referido protocolo.--------------------------------------------------------- 

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

a) AIAR - Associação de Desenvolvimento pela 

Cultura.----------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2523/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

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

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

contra, do Senhor Vereador Comendador Rondão Almeida, e uma 

abstenção do Senhor Vereador Tiago Abreu, 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 €40.000,00.-------------------------------------- 

O Senhor Vereador Comendador Rondão Almeida apresentou 

uma declaração de voto (documento em anexo número catorze).----- 

b) UM COLETIVO – Associação Cultural.---------------- 
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Presente à reunião a informação nº 2524/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 €2.500,00.------------------------------------------------ 

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 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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O ASSISTENTE TÉCNICO                  

__________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


