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u ____________________________________________________ 

               Ata nº 6/2017. 

Reunião Ordinária do dia 13 de 

março de 2017. -----------------  

Aos treze dias do mês de março 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, 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 Luís Amante Batista. ---------------------------------  

\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.---------------------- 

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 das Ata de 22/02/2017.------------------ 

 Ata de 22/02/2017.------------------------------------------- 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia vinte e dois de fevereiro 

de dois mil e dezassete foi aprovada, por unanimidade, com a 

seguinte retificação:------------------------------------------------------ 

Na página um da referida ata, nas presenças, por lapso, foi indicado o 

nome da Senhora Vereadora Drª Elsa da Purificação Ambrósio Grilo.-- 

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

3.1–Departamento de Administração Geral e 

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

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

Presente à reunião o resultado das análises efetuadas ao 

abastecimento público do concelho, bem como a informação nº 5 de 

1 de março 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.------------------------------------------ 

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Processo de obras nº 53/15.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de alteração ao projeto inicial de 

construção de uma moradia no lote nº 2 do Olival à Quinta do Bispo, 

cujo requerente é Ana Maria Ramalho Chaparro.-------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto de 

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

 Processo de obras nº 34/16.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de construção de uma moradia, no lote 

nº 2 sito na Rua da Igreja, na Terrugem, cujo requerente é o cabeça 

de casal da herança de Clemente Fitas Coias Capelas.------------------ 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

em deliberação final.------------------------------------------------------ 
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 Processo de obras nº 59/16.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de legalização da moradia e restaurante 

sito na Avª de Portugal, 10 de junho de 2013, em Elvas, cujo 

requerente é José Júlio Escarduça Silva.----------------------------------- 

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 das alterações do edifício 

existente na Avª de Portugal, 10 de junho de 2013, em Elvas, cujo 

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

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 88/16.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de ampliação da moradia existente na 

Estrada de Monforte, nºs 3 e 3-A, em Barbacena, cujo requerente é 

Isabel Maria Carretas Matos Almeida.-------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto de 

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

 Processo de obras nº 7/17.-------------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração da fachada do prédio sito no 

Largo das Portas do Sol, nº 2, em Elvas, cujo requerente é Samanta 

Esmeralda Oliveira da Rosa Sequeira.-------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto de 

arquitetura e em deliberação final.----------------------------------------- 

 Direito de preferência do prédio sito na Rua da Cadeia, 

nº 17, fração “D” – Elvas.---------------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito de 

preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Cadeia, nº 17, fração 

“D” – Elvas.------------------------------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho.-- 
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 Direito de preferência do prédio sito na Herdade do 

Correio Mor e Herdade da Amoreirinha dos Arcos. – 

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

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Herdade do Correio Mor 

e Herdade da Amoreirinha dos Arcos - Elvas.---------------------------- 

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

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.---- 

 Resumo diário de Tesouraria dos dias 07/03/2017.-  

Em Bancos €630.527,69.------------------------------------ 

Em dinheiro: €26.282,30.-------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 9ª e 10ª alteração 

orçamental e a 9ª e 10ª 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 783/SOFcom e 784/SOFcom, 

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

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

 Ata da reunião de acompanhamento 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 39, de 29 de Novembro 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.------------------------------------------ 
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3.3- Departamento de Obras e Serviços Urbanos. ----- 

 Empreitada de: Manutenção preventiva da instalação 

da nave da piscina coberta e aquecida e respetivos 

balneários – Piscinas Municipais de Elvas.------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 32/2017 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

 Empreitada de: Demolição do edifício na Rua Sá da 

Bandeira nºs 34 a 37 em Elvas.------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 48/2017 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 20% do valor da caução.-------- 

 Empreitada de: Alargamento do parque de feiras da 

Terrugem.-------------------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 49/2017 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

 Empreitada de: Beneficiação do Campo António 

Semedo – Relvado.---------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 50/2017 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 25% do valor da caução.-------- 
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 Empreitada de: Requalificação do PM083/Quarteis 

da Faceira da cisterna – Redente do cascalho.-------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 46/2017 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

 Empreitada de: Reparação de muro nas portas de 

Olivença.--------------------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 51/2017 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

 Empreitada de: Recuperação e adaptação do Forte 

da Graça para desenvolvimento de atividades 

culturais.--------------------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 52/2017 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 30% do valor da caução.-------- 

 Empreitada de: Muro na Ex. E. N. 373.------------------ 

 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.-------- 

4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

Senhor Vice – Presidente e Senhores Vereadores.----- 
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4.1- Espetáculo Musical dos 40 anos de carreira de Luís 

Represas – Coliseu Comendador Rondão Almeida – 22 de 

abril, pelas 22 horas.------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 788/2017, sobre a realização do 

Espetáculo Musical dos 40 anos de carreira de Luís Represas no 

Coliseu Comendador Rondão Almeida no dia 22 de abril de 2017, 

pelas 22 horas (documento em anexo número dois).------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização do 

referido espetáculo, nas condições expressas na referida informação.- 

4.2- Trialqueva 2017.------------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 6/2017, do pelouro do desporto, 

bem como a proposta do Senhor Vice – Presidente Manuel Valério, 

para participação do Município na prova desportiva Trialqueva 2017, 

a realizar no dia 23 de abril de 2017 (documento em anexo número 

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

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

4.3- Comemorações do Dia Internacional da Mulher.------- 

Presente à reunião a informação nº 796/SOF – Cultura e Desporto 

sobre as Comemorações do Dia Internacional da Mulher (documento 

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

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

Presidente da Câmara, do dia 8 de março de 2017, que aprovou as 

ações propostas.----------------------------------------------------------- 

4.4- Atribuição de subsídios para refeição, livros e 

material escolar.------------------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 785/SOF – Sócio-Educativa, 

sobre a atribuição de subsídios para livros e material escolar 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de 

subsídios para livros e material escolar conforme consta na referida 

informação.---------------------------------------------------------------- 
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4.5- Transmissibilidade de Habitação Social – Bairro 

Padre Manuel Antunes, nº 3 em Barbacena.----------------- 

Presente à reunião a informação nº 668/SOF – Sócio Educativa, sobre 

Transmissibilidade de Habitação Social situada no Bairro Padre 

Manuel Antunes, nº 3 em Barbacena, arrendada a Alcide Félix 

Pacheco Correia Miranda, falecida, para o nome de seu filho Emílio 

António Correia Miranda (documento em anexo número seis).-------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Transmissibilidade 

de Habitação para o nome de seu filho Emílio António Correia 

Miranda.-------------------------------------------------------------------- 

4.6- 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 Rua Martim Mendes, em Elvas (documento em 

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

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 um sinal de cedência de passagem (B1) 

no Olival do Paraíso, em Elvas (documento em anexo número oito).-- 

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 Praceta José Picão Tello, frente à rampa do nº 

19, em Elvas (documento em anexo número nove).-------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

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

4.7- Apoios:----------------------------------------------------- 

 a) Um Coletivo.-------------------------------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 676/DFD, sobre a atribuição de 

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

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 €20.000,00, a processar em duodécimos e a cedência 

do Cine Teatro de acordo com a disponibilidade da infraestrutura.----- 

 b) APPACDM de Elvas.------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 677/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 €30.000,00, a processar em duodécimos.-------------- 

c)Associação Humanitária dos Bombeiros 

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

Presente à reunião a informação nº 675/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 €75.000,00, a pagar da seguinte forma: €5.000,00 de 

fevereiro a novembro e €25.000,00 em dezembro de 2017.----------- 

 d)Comissão de Melhoramentos do Concelho de Elvas. 

Presente à reunião a informação nº 803/DFD, sobre a atribuição de 

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

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.---------------------------------------------- 
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e)Associação Grupo de Cantares de São Vicente e 

Ventosa.---------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 801/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 €1.000,00.------------------------------------------------ 

f) Centro Artístico Elvense.------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 799/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

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

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

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €3.000,00, a pagar €1.500,00, após deliberação e os 

restantes €1.500,00 em mensalidades até dezembro de 2017.-------- 

g)Fábrica Igreja Paroquial da Freguesia do Salvador. 

Presente à reunião a informação nº 802/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

dezasseis).----------------------------------------------------------------- 

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 €3.300,00.------------------------------------------------ 

h) ISEKAIS – Associação de Desportos Gímnicos.----- 

Presente à reunião a informação nº 805/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

dezassete).----------------------------------------------------------------- 
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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 €10.000,00.----------------------------------------------         

i) CRP – Centro de Recreio Popular do Bairro da Boa- 

Fé.---------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 811/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

dezoito).-------------------------------------------------------------------- 

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 €5.000,00.------------------------------------------------ 

j)RUGAS – Associação Cultural.------------------------- 

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

k)Confraria do Sr. Jesus da Piedade.------------------- 

Presente à reunião a informação nº 813/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

dezanove).----------------------------------------------------------------- 

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 €25.000,00.---------------------------------------------- 

l)Associação Empresarial de Elvas.--------------------- 

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

m)GADICE – Academia de Música de Elvas. (2).------- 

1)Presente à reunião a informação nº 812/DFD, sobre a atribuição de 

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

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 €75.000,00, a pagar em duodécimos.------------------ 

2)Presente à reunião a informação do DFD, sobre a atribuição de um 

apoio à Associação em título, com a cedência do Cine Teatro 

Municipal para realização do concerto do 29º Aniversário da Academia 

de Musica de Elvas, no dia 4 de março de 2017, pelas 18,00 horas 

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

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

Presidente que autorizou a referida cedência.--------------------------- 

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 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 



 

  13  

 O ASSISTENTE TÉCNICO 

  
_______________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


