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____________________________________________________ 

              Ata nº 1/2017. 

Reunião Ordinária do dia 4 de 

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

Aos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezassete, no 

edifício dos Paços do Concelho, pelas nove 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 e Engº Tiago Joaquim Lopes Afonso.—----- 

FALTAS: faltaram a esta reunião os Senhores Vereadores Tiago 

Patrício Monteiro Telo de Abreu e Drª Elsa da Purificação Ambrósio 

Grilo, tendo ambos justificado as suas faltas.----------------------------

Pelo Departamento de Administração Geral e Recursos Humanos 

esteve presente o Senhor 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 nove horas, verificando-se haver “quórum” para 

funcionamento do Executivo, pelo Senhor Presidente foi declarada 

aberta a reunião: ----------------------------------------------------------  

1 – Período Antes da Ordem do Dia --------------------------  

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 um).-------------------------- 

2– Aprovação da Ata de 28/12/2016.------------------- 
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Este ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos.------------------ 

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

3.1– Departamento de Administração, Urbanismo e 

Recursos Humanos.---------------------------------------- 

 Análises de águas.---------------------------------------- 

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

 Pedido de direito de preferência sobre o imóvel sito 

no Largo do Alfaceiro, nº 4 – Elvas.---------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito no Largo do Alfaceiro, nº 

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

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

 Licenciamento nº 45/16.---------------------------------- 

Presente à reunião o projeto de substituição da cobertura no prédio sito 

na Rua da Cadeia, nºs 9 e 9-A e Rua da Feira, nºs 28 e 28-A, cujo 

requerente é Farmácia Mouta, Ldª.----------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto em 

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

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria dos dias 30/12/2016 e 

03/01/2017.---------------------------------------------- 

o Resumo diário de Tesouraria do dia 

30/12/2016.------------------------------------------ 

Em Bancos €597.481,06.------------------------------------ 

Em dinheiro: €32.550,74.-------------------------------------- 

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

o Resumo diário de Tesouraria do dia 

03/01/2017.------------------------------------------ 

Em Bancos €597.481,06.------------------------------------ 

Em dinheiro: €32.550,74.-------------------------------------- 
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Em documentos: €98.780,11---------------------------------- 

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 64ª, 65ª, 66ª e 

67ª alteração orçamental e 64ª,65ª, 66ª e 67ª, alteração às Grandes 

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

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

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

 

4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- Ocupação Municipal de Jovens – OMTJ e OMTL.------- 

a)Presente à reunião a informação nº 3297/SOF – Sócio Educativa, 

sobre a Ocupação Municipal Temporária de Jovens (OMTJ) 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, que a bolsa será no valor de 

€250,00 mensais, para o ano económico 2017.------------------------- 

b)Presente à reunião a informação nº 3297/SOF – Sócio Educativa, 

sobre o Ocupação Municipal de Tempos Livres (OMTL) (documento 

em anexo número três).-------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, que a bolsa será no valor de 

€2,00/hora, no programa de longa duração e €2,50, para o programa 

de curta duração, para o ano económico de 2017.---------------------- 

4.2- Constituição de fundo de maneio do DFD.-------------- 

Presente à reunião a informação nº 3299/16/SOF - Contabilidade, 

sobre o assunto em título (documento em anexo número quatro).---- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, constituir um Fundo de Maneio 

para fazer face a pequenas despesas, a favor do Senhor Dr. Ricardo 

José Macareno Ventura, ficando o mesmo desde já autorizado a 

satisfazer essas despesas.----------------------------------------------

Mais foi deliberado, por unanimidade, aprovar os seguintes valores.-- 

Valor inicial - €1.500,00 (mil e quinhentos euros).---------------------- 
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Valor Máximo a Movimentar Anualmente - €18.000,00 (dezoito mil 

euros).---------------------------------------------------------------------- 

4.3- Constituição de fundo de maneio do DOMSU.---------- 

Presente à reunião a informação nº 3299/16/SOF - Contabilidade, 

sobre o assunto em título (documento em anexo número cinco).------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, constituir um Fundo de Maneio 

para fazer face a pequenas despesas, a favor do Senhor Militão 

Joaquim Caeiro Cobra, ficando o mesmo desde já autorizado a 

satisfazer essas despesas.------------------------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, aprovar os seguintes valores.-- 

Valor inicial - €2.000,00 (dois mil euros).-------------------------------- 

Valor Máximo a Movimentar Anualmente - €24.000,00 (vinte e quatro 

mil euros).----------------------------------------------------------------- 

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 

  
_______________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


