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 ____________________________________________________ 

                Ata nº 7/2017. 

Reunião Ordinária do dia 22 de 

março de 2017. -----------------  

Aos vinte e dois dias do mês de março 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 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 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: ----------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente chamou o Senhor Carlos Manuel Nascimento 

Dores a fim de tomar posse como Vereador da Câmara Municipal de 

Elvas em substituição da Senhora Drª Elsa da Purificação Ambrósio 

Grilo.------------------ ------------------------------------------------------  
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TOMADA DE POSSE DE VEREADOR DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ELVAS.----------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara chamou o Senhor Carlos Manuel 

Nascimento Dores a fim de tomar posse como Vereador da Câmara 

Municipal de Elvas, em substituição da Senhora Drª Elsa da 

Purificação Ambrósio Grilo, ambos representantes do PS, a referida 

substituição foi feita nos termos e para efeitos no número 1 do artigo 

79º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, com a nova redação dada 

pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de janeiro (documento em anexo número 

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

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

O Senhor Vereador Tiago Abreu apresentou duas recomendações 

as quais se dão aqui como transcritas (documentos em anexo números 

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

2– Aprovação da Ata de 13/03/2017.-------------------  

 Ata de 13/03/2017.------------------------------------------- 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia treze de março de dois mil 

e dezassete foi aprovada, por maioria, com a abstenção do Senhor 

Vereador Carlos Dores, em virtude de não ter estado presente na 

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

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

3.1–Departamento de Administração Geral e 

Recursos Humanos.---------------------------------------- 
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 Análises de águas.------------------------------------------ 

Presente à reunião os resultados das análises efetuadas ao 

abastecimento público do concelho, bem como as informações nº 6 

de 16 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.------------------------------------------ 

 Pedidos de Estágios.------------------------------------- 

a)Presente à reunião o pedido de estágio do Centro de Formação 

Profissional de Portalegre do IEFP para os formandos do Curso de 

“Técnico de Turismo Ambiental e Rural”, Filipe Cristiano, Maria Emília 

Conceição, Maria Manuela Nunes, Joana Filipa Oliveira, Márcia 

Alexandra Barrena, Irene Mendes e Mariana da Conceição Branca, 

tendo em conta a realização de formação prática em contexto do 

trabalho, de 5 de abril 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.----  

b) Presente á reunião um pedido do Diretor do Instituto de Ensino 

Secundário “Maestro Domingo Cáceres” de Badajoz, Espanha, para a 

realização de um estágio Erasmus para um aluno na área de Gestão 

do Transporte e Logística, com inicio em 27 de março de 2017.------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o referido estágio, 

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

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Processo de obras nº 37/13.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração do projeto inicial de 

ampliação e remodelação da moradia existente na Horta do Pomar do 

Macedo, em São Brás e São Lourenço, cujo requerente é João Ricardo 

Cambóias Carrilho.-------------------------------------------------------- 
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A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 1/16.------------------------------ 

Presente à reunião a alteração ao projeto inicial de construção de 

uma moradia no lote nº 4 da Avª da Boa-Fé, em Elvas, cujo 

requerente é José António Alves Conceição.----------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

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

Presente à reunião o projeto de alteração e demolição do existente na 

Horta da Fortaleza, em Elvas, para o destinar a agro – turismo, cujo 

requerente é Luís Manuel Mira Santana Marques.----------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 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 

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

 Processo de obras nº 79/16.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de remodelação do Lar sito na Rua 

Martim Mendes, nº 8, em Elvas, cujo requerente é Lar Júlio Alcântara 

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

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 85/16.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de beneficiação da piscina, situada na 

Avª D. Sancho Manuel, cujo requerente é o Clube Elvense de 

Natação.-------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

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

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

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria dos dias 21/03/2017.--  

Em Bancos €842.792,65.------------------------------------ 

Em dinheiro: €34.164,99.-------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 11ª e 12ª 

alteração orçamental e a 11ª e 12ª alteração às Grandes Opções do 

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

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

 Relatório e Contas – Águas de Lisboa e Vale do Tejo, 

S.A..--------------------------------------------------------- 

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

 Declaração de apoio à inscrição das Festas do Povo 

no Inventário Nacional do Património Cultural e 

Imaterial.-------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 878/SOF – Candidaturas, sobre a 

emissão de declaração de apoio à inscrição das Festas do Povo de 

Campo Maior no Inventário Nacional do Património Cultural e 

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

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

Presidente da Câmara que determinou a emissão da referida 

declaração.----------------------------------------------------------------- 

 Tabela de Preços.----------------------------------------- 

Este assunto foi retirado da Ordem de Trabalhos.---------------- 
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 Pedido de autorização para oneração de ações 

representativas do capital da Sociedade 

concessionária.-------------------------------------------- 

Presente á reunião a informação nº 821/DFD, sobre o pedido de 

autorização da Sociedade Aquaelvas – Águas de Elvas, S.A,, 

concessionária da exploração e gestão dos sistemas de distribuição 

de água para consumo público e de recolha de efluentes do Concelho 

de Elvas, para oneração de ações representativas do capital da 

referida sociedade.-------------------------------------------------------- 

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

Presidente da Câmara que concedeu autorização para oneração de 

ações representativas do capital da referida sociedade, no âmbito do 

contrato de concessão.---------------------------------------------------- 

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

 Empreitada de: Quarteis da Faceira da cisterna – 

Cobertura e interiores.----------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 47/2017 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: Arrelvamento sintético do Campo 

Patalino.---------------------------------------------------- 

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

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.--------------------------------------------- 
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  Construção de Emissários e Estações elevatórias do 

Sub-sistema de Varche - Parecer do IP 

Infraestruturas de Portugal e minuta do contrato.---- 

Presente à reunião a informação DOSU nº 62/17, bem como o 

parecer das infraestruturas de Portugal e a minuta de contrato sobre 

a construção de Emissários e Estações elevatórias do Sub-sistema de 

Varche-Elvas – E.N.4 – Paralelismo entre o Km 181+860 e o Km 

182+682 – Travessia ao Km 182+682 – Concelho de Elvas.----------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as condições do 

parecer e a minuta do contrato.------------------------------------------ 

4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- II -Revisão Orçamental.---------------------------------- 

Presente à reunião a Informação nº 942/DF, bem como a II Revisão 

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

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

à Assembleia Municipal para aprovação conforme o estabelecido na 

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

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

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

4.2 - Fundo Permanente – CPCJ.------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 917/DF, sobre o assunto em 

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

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

para fazer face a pequenas despesas, a favor da Senhora Drª. Vitória 

Lérias, ficando a mesma desde já autorizada a satisfazer essas 

despesas.-------------------------------------------------------------------

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

Valor inicial - €102,35 (cento e dois euros e trinta e cinco cêntimos).- 

Valor Máximo a Movimentar Anualmente - €921,15 (novecentos e 

vinte e um euros e quinze cêntimos).------------------------------------ 
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4.3- Protocolo com AIAR.-------------------------------------- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete jurídico, bem como o 

Protocolo a celebrar com a Associação de Desenvolvimento pela 

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

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

4.4-Protocolo entre o Município de Elvas e o Banco 

Santander Totta – Mecenas do Museu de Arte 

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

Presente à reunião a informação nº 13/SOFMP, bem como Protocolo a 

celebrar entre o Município de Elvas e o Banco Santander Totta – 

Mecenas do Museu de Arte Contemporânea de Elvas (documento em 

anexo número dez).------------------------------------------------------- 

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

4.5-Projeto “HABIT`ARTE – Cultura, Património e Arte”.— 

Presente à reunião a informação nº 16/SOFMP, sobre o projeto em 

título (documento em anexo numero onze).----------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, participar no referido projeto. 

4.6-Comemorações do Dia Internacional dos Monumentos 

e Sítios (18 de abril).------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 14/SOFMP sobre a Comemoração 

do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o programa das 

comemorações.------------------------------------------------------------ 

4.7-Proposta de atividades e cedências de espaços no 

final do mês de março e durante o mês de abril na 

Biblioteca Municipal de Elvas “ Drª Elsa Grilo “.------------- 

Presente à reunião a informação nº 12/SOFBA, sobre proposta de 

atividades e cedências de espaços no final do mês de março e 

durante o mês de abril na Biblioteca Municipal de Elvas “ Drª Elsa 

Grilo (documento em anexo número treze).----------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de 

atividades e cedências de espaço constantes da referida informação.- 

4.8-Proposta de cedência do Auditório S. Mateus ao 

Agrupamento de Escolas nº 2 de Elvas.---------------------- 

Presente à reunião a informação nº 634/SOF-Cultura e Desporto, 

sobre a cedência do Auditório S. Mateus e respetivo equipamento e 

apoio técnico audiovisual ao Agrupamento de Escolas nº 2 de Elvas, 

para gravação de um DVD, no âmbito do projeto “ Sing the World “  

Vozes da Nossa Terra, a realizar nos dias 8 e 9 de maio de 2017 

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

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

4.9-Atribuição de subsídios para refeição, livros e 

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

Presente à reunião a informação nº 915/SOF – Sócio-Educativa, 

sobre a atribuição de subsídios para livros e material escolar 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de 

subsídios para livros e material escolar conforme consta na referida 

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

4.10- Apoios:---------------------------------------------------- 

 a) RUGAS – Associação Cultural.------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 955/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 €4.500,00.---------------------------------------------- 

 b) Confraria do Sr. Jesus da Piedade.------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 954/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

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

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, a pagar em dez prestações, sendo 

€1.500.00 em março e €500,00 de abril a dezembro.------------------ 

 c) Associação Empresarial de Elvas.-------------------- 

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

d)Associação Cultural e Desportiva Belhó e 

Raposeira.-------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 959/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 e aprovar o contrato programa de desenvolvimento 

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

e) Sociedade de Recreio São Brás da Várzea.---------- 

Presente à reunião a informação nº 953/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 €2.000,00.---------------------------------------------- 

 f) Aboim Jovem.------------------------------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 957/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, 

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €10.500,00, a pagar em dez prestações de 

€300,00/mês e €7.500,00 em junho.------------------------------------ 

 g) Sociedade de Instrução e Recreio.------------------- 

Presente à reunião a informação nº 958/DFD, sobre a atribuição de 

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

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

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 €12.000,00, a pagar em dez prestações de 

€1.200,00/mês.------------------------------------------------------------ 

 h) AIAR.---------------------------------------------------- 

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

i) Juventude Desportiva da Terrugem.-------------- 

Presente à reunião a informação nº 956/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 €3.500,00.---------------------------------------------- 

ASSUNTOS POR MINUTA:-------------------------------------- 

E nada mais havendo a tratar, foi elaborada a minuta da Ata da 

presente reunião, que depois de lida, foi submetida à aprovação do 

Executivo. ------------------------------------------------------------------   
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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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