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 ____________________________________________________ 

             Minuta da Ata nº 24/2016. 
Reunião Ordinária do dia 23 de 

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

Aos vinte e seis 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 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 as Senhoras Drª Cláudia 

Ferreira e 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.------------------------------------------- 



  2  

Continuando o Senhor Presidente, apresentou um voto de louvor, 

subscrito por todos os Eleitos, ao Senhor Luís Silveirinha Conceição, 

tendo sido aprovado, por unanimidade (documento em anexo número 

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

 2– Aprovação da Ata de 26/10/2016 e 3/11/2016.— 

 Ata de 26/10/2016.------------------------------------------- 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia vinte e seis de outubro de 

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

 Ata de 03/11/2016.------------------------------------------- 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia três de novembro de dois 

mil e dezasseis foi aprovada, por maioria, com uma abstenção da 

Senhora Vereadora Drª Elsa Grilo, por não ter estado presente na 

mesma.--------------------------------------------------------------------- 

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 28 de 

16 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.------------------------------------------ 

 Propriedade horizontal nº 6/16.-------------------------- 

Presente à reunião o requerimento de Luísa Júlia Lobo Pasadas, 

contribuinte número cento e dois milhões oitocentos e setenta e nove 

mil seiscentos e trinta, residente na Rua das Alcoutinas, número 

nove, em Elvas, na qualidade de proprietária, solicitando nos termos 

do Decreto-Lei número quarenta mil trezentos e trinta e três de 

catorze de Outubro de mil novecentos e cinquenta e cinco e do 

Regime Jurídico do Código Civil, a verificação das condições para a 
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constituição da propriedade horizontal no prédio sito na Rua das 

Alcoutinas, números nove, nove-A e nove-B, inscrito na freguesia de 

Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso sob o artigo número 

quatrocentos e a passagem da respetiva certidão. --------------------- 

O referido prédio é composto por frações autónomas que além de 

constituírem unidades independentes, são distintas e isoladas entre 

si, com saída própria para a via pública, distribuídas como a seguir se 

descreve:------------------------------------------------------------------- 

FRAÇÃO A: Constituída em rés-do-chão e primeiro piso, composta 

por dois quartos, duas salas, uma cozinha, uma instalação sanitária, 

um hall de distribuição e um sótão em desvão, esta fração tem uma 

área bruta de cento e setenta e sete metros quadrados, 

correspondendo a permilagem de quinhentos por cento do valor total 

do prédio, com entrada pelo número nove de polícia da Rua das 

Alcoutinas, com destino a habitação. ------------------------------------  

FRAÇÃO B: Constituída em rés-do-chão por uma kitchenette, um 

quarto, uma instalação sanitária e um nível intermédio de arrumos 

(não habitável), esta fração tem uma área bruta de oitenta e seis 

metros quadrados, correspondendo a permilagem de duzentos e 

quarenta do valor total do prédio, com entrada pelo número nove-A 

de polícia da Rua das Alcoutinas, com destino a habitação. ------------ 

FRAÇÃO C: Constituída em rés-do-chão por kitchenette, um quarto, 

uma instalação sanitária, uma despensa e um nível intermédio de 

arrumos (não habitável), esta fração tem uma área bruta de noventa 

e um metros quadrados, correspondendo a permilagem de duzentos 

e sessenta do valor total do prédio, com entrada pelo número nove-B 

de polícia da Rua das Alcoutinas, com destino a habitação. ------------ 

São partes comuns as indicadas no número um do artigo mil 

quatrocentos e vinte e um. -----------------------------------------------  

A Câmara, de harmonia com o auto de vistoria junto ao processo, 

deliberou por unanimidade certificar que as frações que constituem o 
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prédio acima referido reúnem as condições para nele ser constituído o 

regime de propriedade horizontal. ----------------------------------------- 

 Propriedade horizontal nº 7/16.-------------------------- 

Presente à reunião o requerimento de Virgínia Maria Chaparro 

Gomes, contribuinte número cento e sessenta e cinco milhões 

trezentos e catorze mil e setenta e nove, residente na Rua de São 

Pedro, número dez, em Elvas, na qualidade de proprietária, 

solicitando nos termos do Decreto-Lei número quarenta mil trezentos 

e trinta e três de catorze de Outubro de mil novecentos e cinquenta e 

cinco e do Regime Jurídico do Código Civil, a verificação das 

condições para a constituição da propriedade horizontal no prédio sito 

na Rua dos Cavaleiros, números quarenta e dois, quarenta e dois-A e 

quarenta e dois-B, inscrito na freguesia de Assunção, Ajuda, Salvador 

e Santo Ildefonso sob o artigo número mil trezentos e oitenta e nove 

e a passagem da respetiva certidão. ------------------------------------- 

O referido prédio é composto por frações autónomas que além de 

constituírem unidades independentes, são distintas e isoladas entre 

si, com saída própria para a via pública, distribuídas como a seguir se 

descreve:------------------------------------------------------------------- 

FRAÇÃO A: Constituída em rés-do-chão por sala/cozinha e quarto, 

esta fração tem a área de quarenta e três vírgula noventa e dois 

metros quadrados, correspondendo a permilagem de duzentos e 

oitenta e oito vírgula quarenta e nove do valor total do prédio, com 

entrada pelo números quarenta e dois-A de polícia da Rua dos 

Cavaleiros, com destino a habitação. ------------------------------------  

FRAÇÃO B: Constituída em rés-do-chão por sala/cozinha e quarto, 

esta fração tem a área de vinte e três vírgula sessenta e três metros 

quadrados, correspondendo a permilagem de cento e cinquenta e 

cinco vírgula vinte e dois do valor total do prédio, com entrada pelo 

números quarenta e dois de polícia da Rua dos Cavaleiros, com 

destino a habitação. ------------------------------------------------------ 

FRAÇÃO C: Constituída em rés-do-chão por escadas de acesso ao 
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primeiro andar; primeiro andar composto por duas salas, cozinha e 

dois quartos e escadas de acesso ao segundo andar; segundo andar 

composto por varanda com a área de doze vírgula vinte e nove 

metros quadrados, esta fração tem a área de oitenta e quatro vírgula 

sessenta e nove metros quadrados, correspondendo a permilagem de 

quinhentos e cinquenta e seis vírgula vinte e nove do valor total do 

prédio, com entrada pelo número quarenta e dois-B de polícia da Rua 

dos Cavaleiros, com destino a habitação. ------------------------------ 

São partes comuns as indicadas no número um do artigo mil 

quatrocentos e vinte e um. -----------------------------------------------  

A Câmara, de harmonia com o auto de vistoria junto ao processo, 

deliberou por unanimidade certificar que as frações que constituem o 

prédio acima referido reúnem as condições para nele ser constituído o 

regime de propriedade horizontal. ----------------------------------------- 

 Reclamação sobre escoamento de águas pluviais, sito 

na Rua António Tomás Pires, nº 5 – Elvas.-------------- 

Presente à reunião o processo de reclamação sobre o escoamento de 

águas pluviais, no prédio sito na Rua António Tomás Pires, nº 5 – 

Elvas, cujo requerente é Maria Luísa Cidrais.------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar efetuar a necessária 

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

 Requerimento de Rederplast – Importação e 

Exportação de derivados de plásticos, Ldª. – Pedido 

de prorrogação de prazo para entrega do projeto de 

licenciamento para o lote nº 32 da Zona Industrial 

das Fontainhas – Elvas.------------------------------------   

Presente à reunião o pedido de prorrogação de prazo para entrega do 

projeto de licenciamento para o lote nº 32 da Zona Industrial das 

Fontainhas – Elvas, cujo requerente é Rederplast – Importação e 

Exportação de derivados de plásticos, Ldª.-------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, prorrogar o prazo por mais 60 

dias, para apresentação do projeto.--------------------------------------- 

 Pedido de adiamento da apresentação do projeto da 

unidade industrial da Argo Baum e consequente 

adiamento do início e conclusão da respetiva 

construção.-------------------------------------------------- 

Presente à reunião o pedido de prorrogação de prazo para entrega do 

projeto da unidade industrial da Argo Baum e consequente adiamento 

do início e conclusão da respetiva construção, no lote nº 38, da Zona 

Industrial das Fontainhas- Elvas, cujo requerente é Argo Baum Tech 

Precision, Ldª.--------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, prorrogar o prazo por mais 

nove meses, para apresentação do projeto.-------------------------------  

 Pedido de Vistoria para receção provisória das obras 

de urbanização do Loteamento do Olival do Brejo.----- 

Presente à reunião o pedido de vistoria para receção provisória das 

obras de urbanização do Loteamento do Olival do Brejo, cujo 

requerente é Ana Alexandra dos Santos Cabral.-------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, nomear a Comissão de Vistoria 

a qual terá a seguinte constituição: Engº Gil Dores, Engº Henrique 

Cabeças e um represente da Aquaelvas.----------------------------------- 

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Processo de obras nº 12/13 – Alterações.-------------- 

Presente à reunião o projeto de alterações ao projeto inicial de 

construção de uma moradia, sita na Estrada de Santa Rita, ao Rossio 

do Calvário, cujo requerente é Elizabete Patricia Coré Malagueira da 

Silva.-----------------------------------------------------------------------

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 51/15.------------------------------ 
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Presente à reunião o projeto de construção de uma nave com destino 

a abrigo de bovinos, na Herdade da Defesa, em Vila Fernando, cujo 

requerente é Teresa Maria Telo da Gama Picão Caldeira.---------------

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

de arquitetura.------------------------------------------------------------- 

 Processo de obras nº 43/16.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de adaptação de um casão agrícola a 

salão de eventos, cujo requerente é Fernando António Rebimba 

Conceição.------------------------------------------------------------------

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

de arquitetura.------------------------------------------------------------- 

 Processo de obras nº 56/16.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de construção de uma garagem metálica 

sita na Rua Mário Cidrais, nº 1, cujo requerente é João Francisco 

Martins Castanho.----------------------------------------------------------

A Câmara tomou conhecimento dos despachos que aprovaram o 

projeto de arquitetura e em deliberação final.---------------------------  

 Processo de obras nº 58/16.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de legalização da ampliação da moradia 

sita na Rua da Igreja, nº 29 e Rua das Olaias, nº 22, cujo requerente 

é José António Lopes Moita.-----------------------------------------------

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

de arquitetura.------------------------------------------------------------- 

 Processo de obras nº 60/16.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de alteração e demolição do prédio sito 

na Horta da Fortaleza, cujo requerente é Luís Manuel Mira Santana 

Marques.-------------------------------------------------------------------

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

de arquitetura.------------------------------------------------------------- 

 Processo de obras nº 70/16.------------------------------ 



  8  

Presente à reunião o projeto de construção de um pavilhão no lote nº 

56, da Zona Industrial das Fontainhas, cujo requerente é Alempack – 

Comércio de Consumíveis para Industria Alimentar, Ldª.---------------

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

de arquitetura.------------------------------------------------------------- 

 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.— 

 Direito de preferência do prédio sito no Chafariz D’El-

Rei - S. Brás e S. Lourenço.-------------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito no Chafariz D’El-Rei - S. 

Brás e S. Lourenço.-------------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Travessa de 

Alcáçova, nºs 4-A, 4-B, 4-C e 4-D, fração “D” – Elvas.- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Travessa de Alcáçova, 

nºs 4-A, 4-B, 4-C e 4-D, fração “D” – Elvas.----------------------------- 

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

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 22/11/2016.-----  

Em Bancos €1.275.579,83.------------------------------------ 

Em dinheiro: €27.395,66.-------------------------------------- 

Em documentos: €98.780.11---------------------------------- 

 Alteração orçamental.------------------------------------ 
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Presente à reunião os despachos que aprovaram a 53ª, 54ª, 55ª e 

56ª alteração orçamental e 53ª, 54ª, 55ª e 56ª, 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 2568/SOFcom e 

2569/SOFcom, sobre a delegação e subdelegação de competências. --  

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

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

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

do Padrão, nº 8 a 8-C, o qual foi adjudicado por Siuna Construções, 

Ldª, pelo valor de €10.000,00 maior lanço oferecido.------------------ 

A Câmara deliberou, por maioria, homologar o referido Auto, com 

quatro votos a favor, dois votos contra dos Senhores Vereadores 

Comendador Rondão Almeida e Drª Elsa Grilo e uma abstenção do 

Senhor Vereador Tiago Abreu.-------------------------------------------- 

 Carta de delegação de competências na Autoridade 

de Gestão do PORAlentejo, no âmbito do PEDU.------- 

Presente à reunião a informação nº 2498/SOF-Candidaturas, sobre o 

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

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

Presidente da Câmara, que aprovou a Carta de delegação de 

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

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

4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- Taxa municipal de direitos de passagem (TMDP).----- 

Presente à reunião a informação nº 2840/DF, sobre a aplicação da 

Taxa Municipal de Direitos de Passagem (documento em anexo 

número quatro).----------------------------------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal 

a não aplicação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem no 

Concelho de Elvas.--------------------------------------------------------- 

4.2- Taxa de ocupação de subsolo (TOS).-------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2841/DF, sobre a aplicação da 

Taxa de Ocupação do Subsolo no Sector do Gás (documento em 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal 

a não aplicação da Taxa de Ocupação do Subsolo no Sector do Gás no 

Concelho de Elvas.--------------------------------------------------------- 

4.3- Derrama – ano económico 2016.------------------------ 

Presente á reunião a informação nº 2849/DF, sobre o assunto em 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o valor de 0,40% a 

cobrar sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre 

rendimento de pessoas coletivas, para o ano de 2016, para ocorrer 

ao financiamento de investimentos.------------------------------------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, submeter o assunto a 

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

4.4- Participação do município nos impostos do Estado 

IRS 2017.-------------------------------------------------------- 

Presente á reunião a informação nº 2848/DF- Contabilidade, sobre o  

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, manter o valor já 

anteriormente aprovado, ou seja, de 3% na participação nos 

impostos do Estado IRS para o ano económico de 2017.--------------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, submeter o assunto a 

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

4.5-Alteração da Estrutura Orgânica da Câmara Municipal 

de Elvas.--------------------------------------------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 2829/DAURH, bem como a 

alteração da Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Elvas à Lei 

nº 49/2012, de 29 de agosto, alterada pela Lei de Orçamento de 

Estado para 2015 (Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro) 

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

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

contra do Senhor Vereador Comendador Rondão Almeida e duas 

abstenções dos Senhores Vereadores Tiago Abreu e Drª Elsa Grilo, 

aprovar a Alteração da Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de 

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

Mais foi deliberado, por unanimidade, submeter a mesma a 

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

4.6-Proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano 

2017, Autorização prévia genérica de compromissos 

plurianuais e Mapa de Pessoal para 2017.------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2874/SOF - Contabilidade, as 

Proposta de Orçamento, Quadro Plurianual de Programação 

Orçamental, Grandes Opções do Plano e Autorização prévia genérica 

de compromissos plurianuais para o ano económico de 2017, bem 

como a informação nº 2828/DAURH e o Mapa de Pessoal para o Ano 

Económico de 2017, (documentos em anexo números nove e dez).--- 

O Senhor Presidente da Câmara usando da palavra informou que 

no cumprimento do estatuto do direito de oposição foram ouvidos os 

partidos da oposição, tendo respondido só o PSD.----------------------  

Seguidamente, o Senhor Presidente da Câmara colocou a votação as 

Proposta de Orçamento, Quadro Plurianual de Programação 

Orçamental, Grandes Opções do Plano e Autorização prévia genérica 

de compromissos plurianuais para o ano económico de 2017 e o 

Mapa de Pessoal para 2017, tendo sido deliberado o seguinte:-------- 

1)Aprovar, por maioria, com quatro votos a favor, e três abstenções 

dos Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida, Tiago Abreu 

e Drª Elsa Grilo a Proposta de Orçamento, Quadro Plurianual de 
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Programação Orçamental, Grandes Opções do Plano para o ano 

económico de 2017.------------------------------------------------------- 

2) Aprovar, por maioria, com quatro votos a favor, e três abstenções 

dos Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida, Tiago Abreu 

e Drª Elsa Grilo-a autorização prévia genérica, favorável à assunção 

de compromissos plurianuais, para os efeitos previstos na alínea c) 

do nº 1 do artº 6 da Lei nº 8/12, de 21 de fevereiro.------------------- 

3) Aprovar, por maioria, com quatro votos a favor, e três abstenções 

dos Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida, Tiago Abreu 

e Drª Elsa Grilo o Mapa de Pessoal do Município de Elvas para o ano 

de 2017, que compreende a trinta e cinco folhas que se anexam.----- 

4) Aprovar, por maioria, com quatro votos a favor, e três abstenções 

dos Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida, Tiago Abreu 

e Drª Elsa Grilo tendo presente as disposições constantes no artigo 

31.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho os montantes máximos para cada 

um dos seguintes encargos:---------------------------------------------- 

a)Com o recrutamento de trabalhadores necessários há ocupação de 

Postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal o 

valor de na rubrica 01.03.01.01.03.04, o valor de €416,497,00 na 

rubrica 01.03.01.01.06.04, o valor de €35.500,00.---------------------  

5) Aprovar, por unanimidade, submeter a Proposta de Orçamento, 

Quadro Plurianual de Programação Orçamental, Grandes Opções do 

Plano, pedido Autorização prévia genérica de compromissos 

plurianuais e Mapa de Pessoal para o Ano Económico de 2017 a 

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

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

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

“ Abstive-me porque o que vem aqui á reunião de Câmara é a versão 

final dos documentos e não fui ouvida na sua elaboração “.------------ 

4.7- IV Revisão orçamental.----------------------------------- 
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Presente à reunião a Informação nº 2880/SOF- Contabilidade, bem 

como a I Revisão ao Orçamento (documento em anexo número 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprová-la e remeter a mesma 

à Assembleia Municipal para aprovação conforme o estabelecido na 

alínea c) do número 1 do artigo 33º da Lei nº 75/13, de 12 de 

setembro e de acordo com o número 8.3.1.3 do decreto-lei, nº 54-

A/99 de 22 de fevereiro (POCAL).---------------------------------------- 

4.8. Proposta de isenção de taxas de estacionamento no 

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

Presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente sobre a 

isenção de taxas de estacionamento no Centro Histórico (documento 

em anexo número doze).-------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do Senhor 

Presidente e submeter a mesma a aprovação da Assembleia 

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

4.9- Comemorações do 1º Aniversário de Abertura da 

Requalificação do Forte da Graça.---------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 49/2016/FG, sobre as 

Comemorações do 1º aniversário de abertura da Requalificação do 

Forte da Graça (documento em anexo número treze).------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o programa das 

referidas comemorações.-------------------------------------------------- 

4.10- Proposta Evento Formação e Twinning.--------------- 

Presente à reunião a informação nº 50/2016/FG, sobre a realização 

do evento Formação e Twinning, de 24 a 26 de novembro, no Forte 

da Graça (documento em anexo número catorze).---------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o solicitado e que consta 

da referida informação para realização do referido evento.------------- 

4.11- Apoio à Associação Desportiva IALBAX – I Trail de 

Elvas Património Mundial.------------------------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 2870/SOF-Cultura e Desporto, 

sobre a cedência das instalações do Estádio Municipal de Atletismo e 

o Centro de Negócios, à Associação Desportiva IALBAX, para 

realização do I Trail de Elvas Património Mundial, nos dias 3 e 4 de 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder as referidas 

instalações.----------------------------------------------------------------- 

4.12- Cedência do Centro de Negócios Transfronteiriço – 

Evento local da EWRC 2016.----------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2869/SOF-Cultura e Desporto, 

sobre a cedência do Centro de Negócios Transfronteiriço à CCDR – 

Alentejo para realização do Evento local da EWRC 2016 (documento 

em anexo número dezasseis).-------------------------------------------- 

A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a referida cedência.-- 

4.13- Cedência da Casa das Barcas à Associação 

Empresarial de Elvas.------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2584/SOFAA, sobre a cedência da 

Casa das Barcas edifício do Mercado Municipal à Associação 

Empresarial de Elvas, para realização de uma passagem de modelos, 

no dia 3 de dezembro de 2016 (documento em anexo número 

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

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

espaço.--------------------------------------------------------------------- 

4.14- Protocolo de Acordo – Candidatura das Fortalezas 

Abaluartadas da Raia.------------------------------------------ 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem como 

o Protocolo de Acordo – Candidatura das Fortalezas Abaluartadas da 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido Protocolo 

de Acordo.------------------------------------------------------------------ 
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4.15- Cedência do Cineteatro à Gota d’Arte – Associação 

Cultural.---------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2868/SOF-Cultura e Desporto, 

sobre a cedência do Cineteatro à Gota d’Arte – Associação Cultural, 

para ensaio e realização da Festa de Natal nos dias 15 e 16 de 

dezembro de 2016 (documento em anexo número dezanove).--------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida cedência.--- 

4.16- Cedência do Cineteatro à Escola de Alcáçova.-------- 

Presente à reunião a informação nº 2867/SOF-Cultura e Desporto, 

sobre a cedência do Cineteatro à Escola de Alcáçova, para realização 

da Festa de Natal no dia 15 de dezembro de 2016, entre as 9 e as 12 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida cedência.--- 

4.17- Cedência do Cineteatro ao Colégio Luso-Britânico.— 

Presente à reunião a informação nº 2866/SOF-Cultura e Desporto, 

sobre a cedência do Cineteatro ao Colégio Luso-Britânico, para ensaio 

e realização da Festa de Natal nos dias 9, 11 e 15 de dezembro de 

2016 (documento em anexo número vinte e um).---------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida cedência.--- 

4.18- Programa de Animação Natalícia.---------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2868/SOF-Cultura e Desporto, 

bem como a programa de animação Natalícia (documento em anexo 

número vinte e dois).------------------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida 

programação.-------------------------------------------------------------- 

4.19- Cedência do auditório São Mateus ao PSD.----------- 

Presente à reunião o requerimento da Comissão Politica Concelhia do 

PSD, solicitando a cedência do auditório São Mateus para o dia 1 de 

dezembro de 2016 (documento em anexo número vinte e três).------- 

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

auditório.------------------------------------------------------------------- 
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4.20- Ofício da Comissão Sindical dos Trabalhadores do 

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

Este Ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos.------------------ 

4.21- Trânsito.-------------------------------------------------- 

a) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Tiago 

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

painel adicional) na Avª D. Sancho Manuel, nº 18-A – Elvas 

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

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 a criação de passadeira para peões (M11) na Rua 

Conselheiro António Coelho Ventura e Ruy Teixeira Guerra 

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

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 ampliação da área de estacionamento dos autocarros 

escolares no Rossio 25 de abril em Vila Boim (documento em anexo 

número vinte e seis).----------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

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

d) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Tiago 

Afonso sobre a criação de (H1ª com painel adicional) na Rua Alfredo 

Mirante nº 12-B em Elvas (documento em anexo número vinte e 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

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

e) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Tiago 

Afonso sobre a colocação de um sinal de paragem obrigatória (B2-

Stop), no Rossio 25 de abril em Vila Boim (documento em anexo 

número vinte e oito).------------------------------------------------------
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

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

f) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Tiago Afonso 

sobre a colocação de espelhos, sinalização de passagem estreita e 

redução de velocidade no Aglomerado da Alentisca (documento em 

anexo número vinte e nove). --------------------------------------------- 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

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

g) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Tiago 

Afonso sobre a colocação de dois espelhos na Rua Elvino Jantarão -

Quinta dos Arcos (documento em anexo número trinta).--------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

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

h) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Tiago 

Afonso sobre a colocação de um sinal de sentido obrigatório virar à 

direita na saída do parque de estacionamento do Hotel São João de 

Deus (documento em anexo número trinta e um).---------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

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

4.22- Apoios:---------------------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação nº 2887/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número trinta 

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 €5.572,25.------------------------------------------------ 

 b) GADICE-------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2884/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número trinta 

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



  18  

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 €21.000,00.---------------------------------------------- 

c) NEFCA – Núcleo Elvense de Fotografia e Cinema 

Amador.---------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2925/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número trinta 

e quatro).------------------------------------------------------------------ 

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

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 
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_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

O ASSISTENTE TÉCNICO                  

__________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


