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 ____________________________________________________ 

                Ata nº 4/2017. 

Reunião Ordinária do dia 22 de 

fevereiro de 2017. --------------  

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e 

dezassete, 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.—-------------------------------------------- 

Faltas: Faltou a esta reunião a Senhora Vereadora Drª Elsa da 

Purificação Ambrósio Grilo, tendo justificado a sua falta.--------------- 

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

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

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

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 três).------------------------- 

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

2– Aprovação das Atas de 25/01/2017 e 

06/02/2017.----------------------------------------------- 

 Ata de 25/01/201.------------------------------------------- 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia vinte e cinco de janeiro de 

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

 Ata de 06/02/2017.------------------------------------------- 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia quatro de fevereiro de 

dois mil e dezassete 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 as informações nº 4 

de 14 de fevereiro de 2017, da Eng.ª Técnica Química dando 

conhecimento de que a água do abastecimento público não apresenta 

risco para a saúde. --------------------------------------------------------  

A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------ 
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 Relatório – Lei 24/98, de 26 de Maio.-------------------- 

Presente à reunião o Relatório de avaliação de em título (documento 

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

O Senhor Presidente colocou o referido Relatório a votação tendo sido 

aprovado, por unanimidade.---------------------------------------------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, que o referido relatório seja 

remetido aos titulares do direito de oposição e que se proceda à sua 

publicação no Boletim Municipal.----------------------------------------- 

 Procedimento para atribuição da Loja nº 8 do Centro 

Comercial dos 102 Fogos do Bairro da Boa-Fé.--------- 

O Senhor Presidente mandou abrir a única proposta apresentada para 

o arrendamento do Espaço nº 8 do Centro Comercial dos 102 Fogos 

da Boa-Fé, que é da Senhora Joana Serra Ablú.------------------------- 

no valor de €51,00/mês.------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar o Espaço nº 8 do 

Centro Comercial dos 102 Fogos da Boa-Fé à Senhora Joana Serra 

Ablú pelo valor da sua proposta €51,00/mensais, para os fins 

constantes da sua proposta, devendo efetuar o respetivo licenciamento 

prévio.----------------------------------------------------------------------- 

 Alargamento do horário de funcionamento no período 

de Carnaval – Estabelecimentos de Restauração e 

Bebidas.----------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 637/SOFAA, sobre o alargamento 

do horário de funcionamento no período de Carnaval – 

Estabelecimentos de Restauração e Bebidas situados na Avª António 

Sardinha, edifício Cidade Jardim.------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o alargamento do 

horário de funcionamento de todos os estabelecimentos de restauração 

e bebidas do concelho até às 2 horas da manhã, no período de 24 a 28 

de fevereiro de 2017.------------------------------------------------------- 

 Bar nº 2 do Coliseu Comendador Rondão Almeida.----- 
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Presente à reunião a informação nº 651/SOFAA, sobre a adjudicação 

do Bar nº 2 do Coliseu Comendador Rondão Almeida (documento em 

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

A Câmara com o fundamento expresso na referida informação 

deliberou, por unanimidade, notificar a empresa Figuras Boémias – 

Unipessoal, Ldª, na pessoa do seu gerente Senhor Shabbir Syerd 

Qasin, para no prazo de dez dias se pronunciarem por escrito sobre a 

intenção da Câmara Municipal de Elvas deliberar anular a adjudicação 

do Bar nº 2 do Coliseu Comendador Rondão Almeida, realizada no dia 

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

 Protocolos de Formação Vocacional.--------------------- 

a)Presente reunião o protocolo de formação vocacional (estágios) 

referente ao estagiário José Alberto Caracol.---------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido protocolo.--  

b)Presente à reunião o protocolo de formação vocacional (estágios) 

referente ao estagiário Carlos Branca.----------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido protocolo.--  

c)Presente à reunião o protocolo de formação vocacional (estágios) 

referente ao estagiário Rivaldo Mecic.------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido protocolo.--  

d)Presente à reunião o protocolo de formação vocacional (estágios) 

referente ao estagiário Adelino Prudêncio.------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido protocolo.--  

e)Presente à reunião o protocolo de formação vocacional (estágios) 

referente ao estagiário Sérgio Almeida.---------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido protocolo.--  

 Estágios.--------------------------------------------------- 

a)Presente à reunião o pedido de estágio de Joana Filipa Carmo 

Oliveira, no Curso do Turismo do IEFP.----------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os referidos 

estágios, tendo em conta que não terá encargos para o Município.---- 
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b) Presente à reunião o pedido de estágio de Inês Mascarenhas, no 

Curso de Técnica de Turismo Ambiental e Rural IEFP.------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os referidos 

estágios, tendo em conta que não terá encargos para o Município.---- 

c) Presente à reunião pedido de estágio do Centro de Formação 

Profissional de Portalegre do IEFP para os formandos do Curso de 

Rececionista de Hotel e Técnico Especialista e Gestão de Redes, para 

os formandos José Manuel Simão, João António Maneta, Paula 

Cristina Caeiro e Octávio Cunha, formação prática em contexto do 

trabalho, de 6 de maio de 2017 a 19 de maio de 2017.----------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os referidos 

estágios, tendo em conta que não terá encargos para o Município.---- 

d) Presente à reunião pedido de estágio do Mariana da Conceição 

Ventura Branca, na área da Técnico de Turismo Ambiental e Rural do 

IEFP, Formação Pratica em Contexto Real de Trabalho, no Forte de 

Santa Luzia.---------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os referidos 

estágios, tendo em conta que não terá encargos para o Município.---- 

e) Presente à reunião pedido de estágio do Márcia Barrena, na área 

da Técnico de Turismo Ambiental e Rural do IEFP, Formação Pratica 

em Contexto Real de Trabalho, na Biblioteca Municipal de Elvas, no 

período de abril e maio.--------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os referidos 

estágios, tendo em conta que não terá encargos para o Município.---- 

f) Presente à reunião um pedido da Escola Superior de Educação de 

Portalegre solicitando a aceitação por parte da Câmara de estágios de 

alunos daquela escola na área de Curso Técnico Superior Profissional, 

designado por produção audiovisual e digital.--------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os referidos 

estágios, tendo em conta que não terá encargos para o Município.----  

g) Presente à reunião um pedido da Escola Secundária de Elvas para 

estágio de dois alunos do Curso Profissional de Técnico de Artes 
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Gráficas e Curso Profissional de Assistente de Conservação e 

Restauro.------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os referidos 

estágios, tendo em conta que não terá encargos para o Município.----  

h) Presente á reunião um pedido do Diretor de estudos do Instituto 

de Almendralejo Harnina Arroyo, para a realização de um estágio 

Erasmus para um aluno na área administrativa durante 3 meses.----- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os referidos 

estágios, tendo em conta que não terá encargos para o Município.----  

 Pagamento de renda – Fernando Silva.----------------- 

Presente à reunião a informação nº 631/SOFAA, sobre o pagamento 

da renda referente à moradia sita no Bairro Padre Manuel Antunes, nº 

12, na freguesia de Barbacena, sem o agravamento dos 50%.--------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, não cobrar o agravamento de 

50%.------------------------------------------------------------------------ 

 Processo de reclamação nº 54/16.---------------------- 

Presente à reunião o processo de reclamação sobre infiltrações no 

prédio sito no Largo das Almas, nºs 10 e 11-A.------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar efetuar a necessária 

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

 Pedido de parecer sobre negócio em compropriedade 

para o prédio rústico denominado “Herdade de 

Almeida” Stª. Eulália.--------------------- ---------------  

Presente à reunião o requerimento de Pedro Nuno de Almeida 

Barradas, contribuinte número 194465632, residente na Herdade 

Água de Banhos, Freguesia de São Vicente e Ventosa, Concelho de 

Elvas, solicitando nos termos do artigo 54º da Lei número 91/95 de 2 

de setembro, alterada pela Lei número 165/99 de 14 de setembro e 

pela Lei número 64/2003 de 23 de agosto, a emissão de parecer 

sobre a doação a seus filhos, Carolina Gonçalves Barbosa de Almeida 

Barradas, Tomás Gonçalves Barbosa de Almeida Barradas e Salvador 



  7  

Gonçalves Barbosa de Almeida Barradas, de 1/3 indiviso para cada 

um deles, do prédio rústico, inscrito na matriz cadastral rústica da 

Freguesia de Santa Eulália, sob o artigo 4º, Secção H, denominado 

Herdade de Almeida e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Elvas sob o número 302/19910423.--------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável, uma 

vez que esse negócio não visa nem dele resulta parcelamento físico 

em violação do regime legal dos loteamentos urbanos.----------------- 

 Processo de Obras nº 40/16.---------------------------- 

Presente à reunião o pedido de prorrogação de prazo para início da 

obra de construção de um complexo desportivo, no lote nº 28 da 

Quinta do Paraíso, cujo requerente é a Europadel, Ldª.----------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, prorrogar o prazo de início da 

obra de construção até 15 de março de 2017, e o prazo de conclusão 

da obra até 25 de maio de 2017, devendo ser comunicado ao 

requerente.----------------------------------------------------------------- 

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Processo de obras nº 65/16.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração do pavilhão existente no 

lote nº 19-A, da zona industrial das Fontainhas, com a alteração da 

constituição do regime de propriedade horizontal, cujo requerente é 

Caixa Leasing e Factoring – Instituição Financeira de Crédito, S.A..--- 

A Câmara deliberou, tomou conhecimento do despacho que aprovou 

o projeto de arquitetura e deliberou, por unanimidade, aprovar a 

alteração do regime de constituição de propriedade horizontal de 

acordo com a informação dos serviços.----------------------------------  

 Processo de obras nº 80/16.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de remodelação da fração existente no 

Terreirinho João Domingues, nº 10-A, em Elvas, cujo requerente é 

Carlos Alberto Pinto Santana.--------------------------------------------- 
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A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 84/16.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de legalização de alterações ao edifício 

existente na Avª de Portugal, 10 de junho, cujo requerente é 

Pagapouco – Estabelecimentos Comerciais, S.A..------------------------ 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 87/16.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de uma moradia na 

Herdade Montes Novos, em São Vicente, cujo requerente é Alcáçova 

– Projetos e Construções, Ldª.-------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 6/17.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de legalização da ampliação do edifício 

existente na Rua do Espirito Santo, nºs 45 e 45-A, em Elvas, cujo 

requerente é Luís Filipe Branca Monteiro.-------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua de S. 

Francisco, nº 32, fração “B” – Elvas.-------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de S. Francisco, nº 

32, fração “B” – Elvas.---------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua João 

Quintal, nº 4, fração “B” – Elvas.------------------------  

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua João Quintal, nº 4, 

fração “B” – Elvas. -------------------------------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho.— 

O Senhor Presidente da Câmara saiu da sala.--------------------- 

 Direito de preferência do prédio sito na Rua do 

Forno, nº 46-A – Elvas.----------------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Forno, nº 46-A – 

Elvas ----------------------------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua do 

Forno, nº 46-B – Elvas.----------------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Forno, nº 46-B – 

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

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

O Senhor Presidente da Câmara entrou na sala ocupando o seu 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua de S. 

Lourenço, nº 8-A e 8-B, fração “A” – Elvas.------------ 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de S. Lourenço, nº 

8-A e 8-B, fração “A” – Elvas.-------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua de S. 

Lourenço, nº 8, fração “B” – Elvas.--------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de S. Lourenço, nº 

8, fração “B” – Elvas ------------------------------------------------------ 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua dos 

Chilões, nº 37-B, fração “B” – 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 dos Chilões, nº 37-

B, fração “B” – Elvas. – Elvas.------------------------------------------- 

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

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria dos dias 21/02/2017.--  

Em Bancos €819.557,71.------------------------------------ 

Em dinheiro: €35.336,03.-------------------------------------- 

Em documentos: €98.730,11.--------------------------------- 

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 8ª alteração 

orçamental e a 8ª 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 403/SOFcom e 404/SOFcom, 

sobre a delegação e subdelegação de competências. -------------------  

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

 Concurso Boas Práticas URBACT.------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 488/SOF – Candidaturas, sobre a 

participação do Município de Elvas, no Concurso Boas Práticas 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, participar no referido 

concurso.------------------------------------------------------------------- 

 Pedido de parecer prévio vinculativo.------------------ 

a)Presente à reunião a informação nº 636/SOFCOM, bem como as 

prestações de serviços constantes na mesma.--------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável a 

referida prestação de serviço.---------------------------------------------  

b)Presente à reunião a informação nº 655/SOFCOM, bem como as 

prestações de serviços constantes na mesma.--------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável a 

referida prestação de serviço.---------------------------------------------  

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

a)Presente à reunião a informação nº 389/SOF Contabilidade sobre o 

cancelamento do cheque constante na mesma.------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

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

b)Presente à reunião a informação nº 410/SOF Contabilidade sobre o 

cancelamento do cheque constante na mesma.------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

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

c)Presente à reunião a informação nº 411/SOF Contabilidade sobre o 

cancelamento do cheque constante na mesma.------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

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

d)Presente à reunião a informação nº 576/SOF Contabilidade sobre o 

cancelamento dos cheques constantes na mesma.---------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

cancelamento dos referidos cheques.------------------------------------ 

e)Presente à reunião a informação nº 583/SOF Contabilidade sobre o 

cancelamento do cheque constante na mesma.------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

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

f)Presente à reunião a informação nº 584/SOF Contabilidade sobre o 

cancelamento do cheque constante na mesma.------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

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

 Devolução de Caução.------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 442/SOF Contabilidade, sobre a 

libertação da garantia bancária nº 00125-02-1808171, referente à 

Empreitada do CNT, cujo adjudicatário foi a Empresa Cociga – 

Construções Civis de Gaia, S.A.------------------------------------------- 



  12  

A Câmara com o fundamento expresso da referida informação 

deliberou, por unanimidade, mandar libertar a referida garantia 

bancária.------------------------------------------------------------------- 

 ITI – PI 10.5 Minuta de Acordo de Colaboração.------ 

Presente à reunião a informação nº 652/SOF – Candidaturas, bem 

como a Minuta de Acordo de Colaboração, a celebrar entre o 

Ministério da Educação e o Município de Elvas (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida Minuta de 

Acordo.--------------------------------------------------------------------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, solicitar à Assembleia Municipal 

autorização para celebração do referido Acordo de Colaboração.-------  

 Planos e Projetos Inovadores de Combate ao 

Insucesso Escolar – Minuta de Alteração ao Acordo 

entre Parceiros.------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 654/SOF-Candidaturas, bem 

como a Minuta de Alteração ao Acordo entre Parceiros, referente aos 

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

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

 Protocolo de Cooperação/Reestruturação do 

Ambulatório do Hospital de Elvas em Clinica de Alta 

Resolução.------------------------------------------------- 

Presente à reunião o Protocolo Cooperação/Reestruturação do 

Ambulatório do Hospital de Elvas em Clinica de Alta Resolução 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido Protocolo.-- 

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

 Empreitada de: Reparação da cobertura do 

Gimnodesportivo da Fonte Nova.---------------------- 

 Receção definitiva.---------------------------------- 
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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.--------------------------------------------- 

 Empreitada de: Associação desportiva e cultural da 

Belhó/Raposeira.----------------------------------------- 

 Revogação da deliberação de 25.01.2017.------- 

Presente à reunião a informação DOSU nº 35/2017, referente à 

empreitada em título.----------------------------------------------------- 

A Câmara com o fundamento expresso na referida informação 

deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação do Executivo 

Municipal, tomada no dia 25 de janeiro de 2017, (baseada na 

informação n. 13/2017) de proceder à libertação de 45% do valor da 

caução da Empreitada de Associação Desportiva e Cultural da Belhó 

/Raposeira.----------------------------------------------------------------- 

 Empreitada de: Centro de convívio da Raposeira – 

Ampliação.-------------------------------------------------  

 Receção provisória.------------------------------------ 

Presente à reunião o auto de vistoria para receção provisória e auto 

de receção provisória da empreitada em título.-------------------------- 

A Câmara com o fundamento expresso nos referidos documentos 

deliberou, por unanimidade, receber a obra a título provisório.-------- 

 Empreitada de: Recuperação da casa na Rua Acima, 

nº 5, em Barbacena.-------------------------------------- 

 Receção provisória.--------------------------------- 

Presente à reunião o auto de vistoria para receção provisória e auto 

de receção provisória da empreitada em título.-------------------------- 

A Câmara com o fundamento expresso nos referidos documentos 

deliberou, por unanimidade, receber a obra a título provisório.-------- 
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4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1-Proposta de Realização e Gravação em Elvas da Série 

“ 24 coisas que não sabe sobre Portugal “ Para o Canal 

História.---------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 595/2017, sobre a Proposta de 

Realização e Gravação em Elvas da Série “ 24 coisas que não sabe 

sobre Portugal “ Para o Canal História (documento em anexo número 

dez).------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta, nos 

termos e fundamentos contantes da referida informação.-------------- 

4.2-Proposta de realização de uma etapa em Elvas do 19º 

Portugal Lés-a-Lés.--------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 596/2017, sobre a Proposta de 

Realização de uma etapa em Elvas do 19º Portugal Lés-a-Lés a 16 de 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta, nos 

termos e fundamentos contantes da referida informação.-------------- 

4.3. Proposta de Cedência do Coliseu Comendador 

Rondão Almeida – Corrida de Touros.------------------------  

Presente à reunião a informação nº 589/SOFCD sobre a Cedência do 

Coliseu Comendador Rondão Almeida à Empresa Luís Pires dos 

Santos, Unipessoal, Ldª, para realização de duas Corridas de Touros 

nos dias 6 de maio e 23 de setembro de 2017 (documento em anexo 

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

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

Comendador Rondão Almeida nas condições constantes da referida 

informação.---------------------------------------------------------------- 

4.4-Atribuição de subsídios para refeição, livros e 

material escolar.------------------------------------------------ 
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Presente à reunião a informação nº 572/SOF – Sócio-Educativa, 

sobre a atribuição de subsídios para livros e material escolar 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de 

subsídios para livros e material escolar conforme consta na referida 

informação.---------------------------------------------------------------- 

4.5-Alteração da Titularidade do Contrato de 

Arrendamento – habitação  social.---------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 397/SOFSE, sobre a alteração da 

titularidade do contrato de arrendamento – habitação social, 

referente à fração sita na Rua Sacadura Cabral, nº 28, em Elvas, 

celebrado com o Senhor Amaro José Augusto Vinagre (documento em 

anexo número catorze).--------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do titular 

proposta.------------------------------------------------------------------- 

4.6- Comemoração do Dia Mundial da Poesia.--------------- 

Presente à reunião a informação nº 9/SOFBA, bem como o programa 

da Comemoração do Dia Mundial da Poesia (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido programa.-- 

4.7- Calendarização de Exposições Temporárias na Casa 

da Cultura.------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 42/SOF- Cultura e Desporto, bem 

como a Calendarização de Exposições temporárias na Casa da Cultura 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a calendarização de 

exposições proposta.-------------------------------------------------- 

4.8- 4º ArtJazz Festival de Elvas.----------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 568/SOF- Cultura de Desporto, 

sobre a realização do IV Festival ArtJazz de Elvas (documento em 

anexo número dezassete).------------------------------------------------ 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a programação do IV 

Festival de Jazz que decorrerá entre 23 e 25 de março de 2017.------ 

O Senhor Vereador Tiago Afonso saiu da sala da reunião.------- 

4.9-Cedência temporária de tratores para os desfiles do 

Carnaval Internacional de Elvas 2017.----------------------- 

Presente à reunião a informação nº 624/SOF – Cultura e Desporto, 

sobre a Cedência temporária de tratores, por parte de empresas e 

empresários locais, para os desfiles do Carnaval Internacional de 

Elvas 2017 (documento em anexo número dezoito).------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, responsabilizar-se, pela 

utilização dos tratores cedidos pelas empresas e empresários 

constantes de referida informação, no trajeto do armazém sito nas 

Fontainhas para e durante os desfiles, bem como no regresso e 

aparcamento nesse mesmo armazém, de 24 e 28 de fevereiro de 

2017.-----------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Tiago Afonso entrou na sala ocupando o 

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

4.10-XI Festival Medieval de Elvas.--------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 5/SOFMP sobre a realização do XI 

Festival Medieval de Elvas, entre os dias 29 e 30 de junho e 1 e 2 de 

julho (documento em anexo número dezanove).------------------------ 

A Câmara com o fundamento expresso na referida informação 

deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta, bem como as 

normas de participação, exploração, espaços.-------------------------- 

4.11-XXIX Exposição Canina Internacional de Elvas.------- 

Presente à reunião a informação nº 3/SOF – SOF – Turismo, sobre a 

realização da XXIX Exposição Canina Internacional de Elvas no 

Coliseu José Rondão Almeida (documento em anexo número vinte).— 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização da XXIX 

Exposição Canina Internacional de Elvas. -------------------------------  
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4.12-Reativação do Programa de recolha de viaturas 

abandonadas.--------------------------------------------------- 

Este Ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos a pedido do 

proponente, Senhor Vereador Tiago Abreu.----------------------- 

4.13-Trânsito.--------------------------------------------------- 

a) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Tiago 

Afonso sobre a colocação de um sinal de cedência de passagem (B1) 

na primeira inserção existente, na Estrada de Santa Rita, em Elvas, 

no arruamento interior do loteamento que confina com a mesma, em 

frente ao antigo lagar (documento em anexo número vinte e um).---- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

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

4.14-Apoios:-----------------------------------------------------  

a) APQAL - Associação de paraquedistas do Alto 

Alentejo.--------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 663/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número vinte 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 €5.500,00.------------------------------------------------ 

b) Clube Elvense de Natação.---------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 668/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número vinte e 

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

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 e aprovar o contrato programa de desenvolvimento 

desportivo.----------------------------------------------------------------- 
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c) Um Coletivo.-------------------------------------------- 

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

d) Rugby Clube de Elvas.--------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 667/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número vinte 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 e aprovar o contrato programa de desenvolvimento 

desportivo.----------------------------------------------------------------- 

e) Clube Futebol Os Elvenses.--------------------------- 

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

f)Associação dos Trabalhadores da Câmara Municipal 

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

Presente à reunião a informação nº 665/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número vinte e 

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

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, a pagar em duodécimos.------------------ 

 g) APPACDM de Elvas.------------------------------------ 

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

h) Associação de Caçadores e Pescadores de Vila 

Boim.------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 662/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número vinte e 

seis).------------------------------------------------------------------------ 

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

i) Clube de Tiro e Caça de Elvas.------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 664/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número vinte e 

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

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

j)Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

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

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

k) NEFCA.-------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 661/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número vinte e 

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 €16.000,00, a pagar €6.000,00 em fevereiro e o 

restante em duodécimos.------------------------------------------------- 

l) Associação Equestre Amigos do Cavalo de Elvas.--- 

Presente à reunião a informação nº 666/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 apoio com a cedência de areia utilizada no Coliseu Comendador 
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Rondão Almeida, para reutilização da sala de hipoterapia daquela 

Associação.---------------------------------------------------------------- 

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 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

O ASSISTENTE TÉCNICO                  

__________________________________________________ 
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