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 ____________________________________________________ 

                Ata nº 26/2016. 

Reunião Ordinária do dia 28 de 

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

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro 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 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 --------------------------  

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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 2– Aprovação da Ata de 14/12/2016.------------------- 

 Ata de 14/12/2016.------------------------------------------- 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia catorze de dezembro 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 31 de 

21 de dezembro 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.------------------------------------------ 

 Férias dos Eleitos – Presidente Dr. Nuno Mocinha.---- 

Presente á reunião uma informação da Senhor Presidente Dr. Nuno 

Mocinha, dando conhecimento que nos dias 19 a 23 de dezembro 

de 2016 se encontra de férias.------------------------------------------ 

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

 Processo de propriedade horizontal nº 8/16.---------- 

Presente à reunião o requerimento da Farmácia Moutta, Limitada, 

contribuinte número quinhentos e um milhões seiscentos e três mil 

quinhentos e setenta e três, com sede na Rua da Cadeia, 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 

constituição da propriedade horizontal no prédio sito na Rua da 

Cadeia, números nove e nove-A e Rua da Feira, números vinte e oito 

e vinte e oito-A, inscrito na freguesia de Caia, São Pedro e Alcáçova 

sob o artigo número cento e trinta e quatro e descrito na 
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Conservatória do Registo Predial de Elvas sob o número 

500/19910614 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: Correspondente ao piso um com entrada pelo número 

vinte e oito de polícia da Rua da Feira, composta por arrumos e loja, 

a que corresponde a área bruta privativa de quarenta e sete vírgula 

quarenta e cinco metros quadrados e a permilagem de setenta e um 

vírgula trinta do valor total do prédio, com destino a comércio / 

serviços. -------------------------------------------------------------------  

FRAÇÃO B: Correspondente ao rés-do-chão, com entrada pelo 

número vinte e oito-A de polícia da Rua da Feira, composta por 

cozinha, casa de banho, sala, quarto e arrumos, a que corresponde a 

área bruta privativa de sessenta vírgula noventa e sete metros 

quadrados e a permilagem de noventa e um vírgula sessenta e um do 

valor total do prédio, com destino a habitação. ------------------- 

FRAÇÃO C: Correspondente ao rés-do-chão e piso um, com entrada 

pelo número nove de polícia da Rua da Cadeia, composto por zona de 

exposição dos produtos e balcão de atendimento, três escritórios, 

dois arrumos, uma arrecadação e duas casas de banho, a que 

corresponde a área bruta privativa de duzentos e setenta e nove 

vírgula setenta metros quadrados e a permilagem de quatrocentos e 

vinte vírgula vinte e sete do valor total do prédio, com destino a 

comércio / serviços. -------------------------------------------------------

FRAÇÃO D: Correspondente ao piso dois e piso três, com entrada 

pelo número nove-A de polícia da Rua da Cadeia, composto por três 

salas, cozinha, casa de banho e zona de bar, a que corresponde a 

área bruta privativa de duzentos e sessenta e quatro vírgula zero 

cinco metros quadrados e a permilagem de quatrocentos e dezasseis 

vírgula oitenta e dois do valor total do prédio, com destino a 
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habitação / comércio / serviços. -----------------------------------------

Esta fração autónoma vai ser afeto o uso exclusivo de uma varanda 

que lhe é contígua ao nível do referido andar, com uma área 

descoberta de treze vírgula trinta e cinco metros quadrados.---------- 

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

 Processo de vistoria por reclamação nº 3/14.--------- 

Presente à reunião o processo reclamação sobre o prédio sito na Rua 

do Botafogo, nº 10-A, em Elvas.------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar efetuar a necessária 

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

 Processo de reclamação nº 35/16.---------------------- 

Presente à reunião o processo de reclamação sobre a casa 

degradada, sita na Rua dos Falcatos, nº 11-A, em Elvas.--------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar efetuar a necessária 

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

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

Presente à reunião o processo de reclamação sobre a casa 

degradada, sita na Avª Conde de Cantanhede, nº 24 e Rua Gil 

Sardinha, nº 3, em Elvas.------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar efetuar a necessária 

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

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Processo de obras nº 41/16.------------------------------ 
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Presente à reunião o projeto de reabilitação da moradia sita na rua do 

Espirito Santo, nº 3, em Elvas, cujo requerente é Lar Júlio Alcântara 

Botelho.---------------------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto em 

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

 Processo de obras nº 50/16.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de legalização de uma moradia situada no 

Olival Quer Casar, em Elvas, cujo requerente é António Joaquim 

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

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto de 

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

 Processo de obras nº 59/16.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de legalização da moradia e restaurante 

sito na Avª do Dia de Portugal 10 de junho de 2013, Fonte Branca, em 

Elvas, cujo requerente é José Júlio Escarduça Silva.---------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto de 

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

 Processo de obras nº 61/16.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de construção de uma moradia e piscina, 

no lote nº 11 da Quinta da Carvalha, em Elvas, cujo requerente é Artur 

Emanuel Pacheco Marques Latas.------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto de 

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

O Senhor Vereador Tiago Abreu saiu da sala, não participando na 

discussão e votação do ponto seguinte.------------------------------------ 

 Direito de preferência do prédio sito na Rua de 

Alcamim, nº 19 – Elvas.------------------------------------ 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Alcamim, nº 19 

– Elvas.--------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho.— 
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O Senhor Vereador Tiago Abreu entrou na sala ocupando o seu 

lugar na reunião.------------------------------------------------------------- 

 Direito de preferência do prédio sito na Rua Sá da 

Bandeira, nº 48-A – Elvas.---------------------------------  

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Sá da Bandeira, nº 

48-A – Elvas.----------------------------- --------------------------------- 

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

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 27/12/2016.-----  

Em Bancos €1.062.424,09.------------------------------------ 

Em dinheiro: €25.638,06.-------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 59ª, 61ª e 63ª 

alteração orçamental e a 59ª, 61ªe 63ª, 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 3063/SOFcom e 

3064/SOFcom, sobre a delegação e subdelegação de competências. --  

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

 Escritura pública de compra e venda de prédio 

urbano.----------------------------------------------------- 

Presente à reunião a Escritura pública de compra e venda de prédio 

urbano sito na Rua do Padrão, nº 8 a 8-C, em Elvas.------------------- 

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

 Escritura pública de doação, cessão de quinhões 

hereditários e compra e venda.------------------------- 
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Presente à reunião a Escritura pública de doação, cessão de 

quinhões hereditários e compra e venda do prédio sito na Rua 

dos Oleiros, números 10, 10-A e 10-B, em Elvas.----------------- 

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

 Escritura pública de divisão de coisa comum.--------- 

Presente à reunião a Escritura pública de divisão de coisa comum do 

prédio misto denominado Horta da Mina, sito em Elvas.---------------- 

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

 Ata da Comissão de acompanhamento do contrato 

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 15, de 21 de dezembro de 2016, da 

Comissão de Acompanhamento do Contrato 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.------------------------------------------ 

 Abate ao Inventário.--------------------------------------  

a)Presente à reunião a informação nº 3255/SOF-Património, sobre o 

abate ao inventário do material constante da mesma.------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar abater ao inventário o 

material constante da referida informação.------------------------------ 

b) Presente à reunião a informação nº 3272/SOF-Tecnologias de 

Informação, sobre o abate ao inventário do material constante da 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar abater ao inventário o 

material constante da referida informação.------------------------------ 

 3.3- Departamento de Obras e Serviços Urbanos.-----  
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4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1 - Alteração da data da reunião do Executivo de 11 de 

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

Presente à reunião uma proposta do Senhor Vice – Presidente para 

alteração da data da reunião do executivo Municipal (documento em 

anexo número dois).------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.------------ 

4.2 - Tarifário dos serviços de abastecimento de água e 

saneamento de águas residuais para 2017.----------------- 

Presente à reunião a informação nº 3248/DFD e o ofício emanado da 

ERSAR, sobre a Revisão Tarifária para 2017 (documentos em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Revisão Tarifária 

para 2017.-----------------------------------------------------------------  

4.3- Atualização do Tarifário do Serviço de Resíduos.------ 

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

4.4–Cedência da Pista de Gelo para uma sessão 

fotográfica publicitária.---------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 3256/2016, sobre a Cedência da 

Pista de Gelo à empresa Yves Callewaert, Ldª, para uma sessão 

fotográfica publicitária, para os Jogos da Santa Casa – Placard, no 

próximo dia 10 de janeiro de 2017, pelas 21,30 horas (documento 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência da Pista de 

Gelo.------------------------------------------------------------------------ 

4.5 - Trânsito.--------------------------------------------------- 

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

sobre a colocação de lombas (A2ª) na Estrada do Morgadinho em 

Elvas (documento em anexo número cinco).----------------------------- 
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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 colocação de espelho ma Rua de Portalegre, em Elvas 

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

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 criação de um lugar de estacionamento (H1ª com painel 

adicional) na Rua de Elvas e Largo da Igreja Matriz, em Vila Boim 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

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

4.6 - Apoios:----------------------------------------------------- 

a) “O Elvas” – Clube Alentejano de Desportos.-------- 

Presente à reunião a informação nº 3263/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número oito).- 

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 €10.000,00.---------------------------------------------- 

b) Associação Desportiva Ialbax.----------------------- 

Presente à reunião a informação nº 3258/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número nove). 

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

c) Associação de Assistência de Vila Boim.------------ 

Presente à reunião a informação nº 3258-A/DFD, sobre a atribuição 

de subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

dez).------------------------------------------------------------------------ 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a ação de interesse 

municipal e de acordo com os critérios gerais do artº 14º do RAAME, 

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

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

d) Clube Escola de Ténis de Elvas.---------------------- 

Presente à reunião a informação nº 3260/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número onze). 

A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a ação de interesse 

municipal e de acordo com os critérios gerais do artº 14º do RAAME, 

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €3.000,00.------------------------------------------------ 

e) Fundação Centro Social Nossa Senhora do Paço.--- 

Presente à reunião a informação nº 3261/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número doze). 

A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a ação de interesse 

municipal e de acordo com os critérios gerais do artº 14º do RAAME, 

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €6.000,00.------------------------------------------------ 

f) Associação de Pais e Encarregados de Educação 

dos Alunos do Colégio Luso Britânico de Elvas.-------- 

Presente à reunião o ofício emanado da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação dos Alunos do Colégio Luso Britânico de 

Elvas, solicitando autorização para utilização de €5.561,60, 

remanescente do valor do subsidio no valor de €8.110,74, atribuído 

pela Câmara Municipal de Elvas em sua reunião de 8 de junho de 

2016, pelos motivos constantes no referido ofício (documento em 

anexo número treze).----------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o solicitado.---------- 

g) Associação Portuguesa de Apoio e Reabilitação 

Sénior de Intervenção Neurológica.-------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 3262/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, 

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €2.000,00.---------------------------------------------- 

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

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                  

__________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


