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 ____________________________________________________ 

             Ata nº 9/2017. 

Reunião Ordinária do dia 26 de 

abril de 2017. -------------------  

Aos vinte e seis dias do mês de abril 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, Engº Tiago Joaquim Lopes Afonso e Carlos Manuel 

Nascimento Dores.—------------------------------------------------- 

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: ----------------------------------------------------------  

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

O Senhor Presidente da Câmara leu para a Ata um documento 

contendo informações ao executivo as quais se dão aqui como 

transcritas (documento em anexo número um).-------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------- 
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2– Aprovação da Ata de 12/04/2017.-------------------  

 Ata de 12/04/2017.------------------------------------------- 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia 12 de abril de 2017 

foi retirada da Ordem de Trabalhos.-------------------------------- 

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 8 

de 19 de abril 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.------------------------------------------ 

 Férias dos Eleitos – Senhor Presidente Dr. Nuno 

Mocinha.--------------------------------------------------- 

Presente à reunião uma carta do Senhor Presidente da Câmara, Dr 

Nuno Mocinha, dando conhecimento que no dia 13 de abril de 2017 

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

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

 Processo de reclamação nº 56/16.---------------------- 

Presente à reunião o processo de reclamação sobre a construção de 

uma parede no prédio sito na Rua do Terreiro Luís Fernandes, nº 12, 

em Santa Eulália, cujo requerente é Cesaltina Caldeira Dragão.------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar efetuar a vistoria.----- 

 Processo de propriedade horizontal nº 4/17.---------- 

Presente à reunião o requerimento de Américo Nunes, Comércio de 

Automóveis, Unipessoal, Limitada, contribuinte número quinhentos e 

nove milhões novecentos e dezassete mil novecentos e quarenta e 

um, com sede na Rua do Matadouro, número trinta e sete, em Elvas, 

na qualidade de proprietário, solicitando nos termos do Decreto-Lei 
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número quarenta mil trezentos e trinta e três de catorze de outubro 

de mil novecentos e cinquenta e cinco e do Regime Jurídico do Código 

Civil, a verificação das condições para a alteração da constituição do 

regime de propriedade horizontal, que consta da divisão da fração “A” 

dando origem a uma nova fração “C”, mantendo-se a atual fração 

“B”, no prédio sito na Estrada do Moinho de Vento, inscrito na matriz 

urbana da Freguesia de Caia, São Pedro e Alcáçova sob o artigo 

número dois mil quatrocentos e oitenta e dois a passagem da 

respetiva certidão. --------------------------------------------------------

O referido prédio é composto por frações autónomas que além de 

constituírem unidades independentes, são distintas e isoladas entre 

si, com saída própria para o logradouro, distribuídas como a seguir se 

descrevem: ---------------------------------------------------------------- 

FRAÇÃO A: Constituída em rés-do-chão por escritório, duas casas de 

banho, arrecadação, arrumos e espaço comercial, com uma área 

bruta de duzentos e cinquenta vírgula oitenta metros quadrados, 

correspondendo a permilagem de cento e noventa e três do valor 

total do prédio, com entrada pela Estrada do Moinho de Vento (porta 

esquerda), com destino a comércio e serviços. ------------------------- 

FRAÇÃO C: Constituída em rés-do-chão por escritório, uma casa de 

banho, oficina, arrumos e espaço comercial, com uma área bruta de 

duzentos e sessenta e sete vírgula vinte metros quadrados, 

correspondendo a permilagem de cento e noventa e três do valor 

total do prédio, com entrada pela Estrada do Moinho de Vento (porta 

direita), com destino a comércio e serviços. ---------------------------- 

São partes comuns as indicadas no número um do artigo mil 

quatrocentos e vinte e um e ainda uma área de terreno integrante 

em uso comum de duzentos e dez metros quadrados. ----------------- 

A Câmara, de harmonia com o auto de vistoria junto ao processo, 

deliberou por unanimidade certificar que as frações que constituem o 

prédio acima referido reúnem as condições para nele ser constituído o 

regime de propriedade horizontal. --------------------------------------- 
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 Processo de propriedade horizontal nº 5/17.---------- 

Presente à reunião o requerimento de José Cardoso Rente, 

contribuinte número cento e quarenta e nove milhões cento e treze 

mil seiscentos e trinta e três, residente na Rua Paco Bandeira, 

número catorze, terceiro esquerdo, em Elvas, na qualidade de 

proprietário, solicitando nos termos do Decreto-Lei número quarenta 

mil trezentos e trinta e três de catorze de outubro de mil novecentos 

e cinquenta e cinco e do Regime Jurídico do Código Civil, a verificação 

das condições para a constituição do regime de propriedade 

horizontal no prédio sito na Rua de Alcamim, números quarenta e 

quatro e quarenta e quatro-A, inscrito na matriz urbana da Freguesia 

de Caia, São Pedro e Alcáçova sob o artigo número mil quatrocentos 

e doze e a passagem da respetiva certidão. ----------------------------

O referido prédio é composto por frações autónomas que além de 

constituírem unidades independentes, são distintas e isoladas entre 

si, com saída própria para a via pública, distribuídas como a seguir se 

descrevem: ---------------------------------------------------------------- 

FRAÇÃO A: Constituída em rés-do-chão por uma divisão e uma casa 

de banho, esta fração tem uma área total de trinta e um vírgula 

cinquenta e seis metros quadrados, correspondendo a permilagem de 

duzentos e cinco do valor total do prédio, com entrada pelo número 

quarenta e quatro de polícia da Rua de Alcamim, com destino a 

comércio. ------------------------------------------------------------------ 

FRAÇÃO B: Constituída em rés-do-chão por escadas de acesos ao 

primeiro andar; primeiro andar composto por dois quartos, uma 

cozinha, uma casa de banho e escadas de acesso ao segundo andar; 

segundo andar composto por um quarto, uma sala, uma cozinha e 

escadas de acesso ao terceiro andar; terceiro andar composto por 

uma sala, uma casa de banho, arrumos e terraço, esta fração tem 

uma área total de cento e vinte e dois vírgula quarenta e cinco 

metros quadrados, correspondendo a permilagem de setecentos e 

noventa e cinco do valor total do prédio, com entrada pelo número 
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quarenta e quatro-A de polícia da Rua de Alcamim, com destino a 

habitação. ----------------------------------------------------------------- 

São partes comuns as indicadas no número um do artigo mil 

quatrocentos e vinte e um. ----------------------------------------------- 

A Câmara, de harmonia com o auto de vistoria junto ao processo, 

deliberou por unanimidade certificar que as frações que constituem o 

prédio acima referido reúnem as condições para nele ser constituído o 

regime de propriedade horizontal. --------------------------------------- 

 Processo de propriedade horizonta nº 6/17.---------- 

Presente à reunião o requerimento da João Gonçalo Rodrigues 

Santana, contribuinte número duzentos e quatro milhões novecentos 

mil cento e quarenta, residente na Rua de São Paulo, número quatro, 

rés-do-chão, em Elvas, na qualidade de proprietário, solicitando nos 

termos do Decreto-Lei número quarenta mil trezentos e trinta e três 

de catorze de outubro de mil novecentos e cinquenta e cinco e do 

Regime Jurídico do Código Civil, a verificação das condições para a 

constituição do regime de propriedade horizontal no prédio sito na 

Rua de Alcamim, números vinte e cinco, vinte e cinco-A e vinte e 

cinco-B, inscrito na matriz urbana da Freguesia de Alcáçova sob o 

artigo número dois mil setecentos e oitenta e dois-P e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Elvas sob o número 

782/20031008 a passagem da respetiva certidão. ---------------------

O referido prédio é composto por frações autónomas que além de 

constituírem unidades independentes, são distintas e isoladas entre 

si, com saída própria para a via pública, distribuídas como a seguir se 

descrevem: ---------------------------------------------------------------- 

FRAÇÃO A: Constituída em rés-do-chão por quatro salas, 

correspondendo a permilagem de duzentos e quarenta e seis do valor 

total do prédio, com entrada pelos números vinte e cinco e vinte e 

cinco-A de polícia da Rua de Alcamim, com destino a comércio. -------  

FRAÇÃO B: Constituída em rés-do-chão por dois quartos, sala, 

instalação sanitária e escadas de acesso ao primeiro andar; primeiro 
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andar composto por sala, cozinha, quarto e escadas de acesso ao 

segundo andar; segundo andar composto por dois quartos, instalação 

sanitária, corredor e escadas de acesso ao terraço; terraço com uma 

área de setenta e um vírgula seis metros quadrados, comum a ambas 

as frações mas de uso exclusivo desta fração, correspondendo a 

permilagem de setecentos e cinquenta e quatro do valor total do 

prédio, com entrada pelo número vinte e cinco-B de polícia da Rua de 

Alcamim, com destino a habitação. -------------------------------------- 

São partes comuns as indicadas no número um do artigo mil 

quatrocentos e vinte e um e ainda um terraço com a área de setenta 

e um vírgula seis metros quadrados, comum a ambas as frações mas 

de uso exclusivo da fração “B”. ------------------------------------------ 

A Câmara, de harmonia com o auto de vistoria junto ao processo, 

deliberou por unanimidade certificar que as frações que constituem o 

prédio acima referido reúnem as condições para nele ser constituído o 

regime de propriedade horizontal. --------------------------------------- 

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Processo de obras nº 33/15.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de legalização de um anexo agrícola, 

situado no prédio rústico denominado “ Amoreira”, em São Brás e 

São Lourenço, cujo requerente é Leonardo António Gomes Lanternas 

e outro.--------------------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que indeferiu o projeto.- 

 Processo de obras nº 68/15.---------------------------- 

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

 Processo de obras nº 68/15.---------------------------- 

Presente à reunião o pedido de autorização para instalação de uma 

Estação Base de radiocomunicações na Rua Isabel Maria Picão, cujo 

requerente é Siresp – Gestão de Rede Digitais de Segurança e 

Emergência, S.A..---------------------------------------------------------- 
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A Câmara tomou conhecimento do despacho que indeferiu o pedido.-- 

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

Presente à reunião o projeto de beneficiação das Piscinas, situadas na 

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

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 16/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de legalização de um pavilhão agrícola, 

situado no Outeiro da Forca em Barbacena, cujo requerente é António 

Frois Madeira.-------------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua das 

Beatas, nº 35 – Elvas.------------------------------------  

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

preferência na aquisição do prédio sito na Rua das Beatas, nº 35 – 

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

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua de S. 

Pedro, nºs 12 e 12-A e Beco Pero Picão, nº 1, 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. Pedro, nºs 12 e 

12-A e Beco Pero Picão, nº 1, fração “B” – Elvas.------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua de S. 

Pedro, nºs 12 e 12-A e Beco Pero Picão, nº 1, fração 

“C” – Elvas.------------------------------------------------ 

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

preferência na aquisição do prédio sito na Rua de S. Pedro, nºs 12 e 

12-A e Beco Pero Picão, nº 1, fração “C” – Elvas.------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho.-- 

 Direito de preferência do prédio sito na Rua de S. 

Pedro, nºs 12 e 12-A e Beco Pero Picão, nº 1, fração 

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

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

preferência na aquisição do prédio sito na Rua de S. Pedro, nºs 12 e 

12-A e Beco Pero Picão, nº 1, fração “D” – Elvas.------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua de S. 

Pedro, nºs 12 e 12-A e Beco Pero Picão, nº 1 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. Pedro, nºs 12 e 

12-A e Beco Pero Picão, nº 1 fração-“A”– Elvas.--------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito no Beco Pero 

Picão Elvas.------------------------------------------------  

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

preferência na aquisição do prédio sito no Beco Pero Picão Elvas.-------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua dos 

Chilões, nºs 23 e 23-A – Elvas.-------------------------- 

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

preferência na aquisição do prédio sito na Rua dos Chilões, nºs 23 e 

23-A – Elvas.---------------------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua da 

Caldeirona nºs 24 e 25 – Elvas.-------------------------  

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

preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Caldeirona nºs 24 e 

25 – Elvas.------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho.-- 

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria dos dias 24/04/2017.--  

Em Bancos €813.188,36.------------------------------------ 

Em dinheiro: €42.989,22.-------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 16ª, 17 e 18ª 

alteração orçamental e a 16ª, 17ª e 18ª alteração às Grandes Opções 

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

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

 Prestação de serviços.----------------------------------- 

Este assunto saiu da Ordem de Trabalhos.------------------------ 

 Abate ao inventário.--------------------------------------  

Presente à reunião a informação nº 1261/SOF-Tecnologia de 

Informação, sobre o abate ao inventário do material constante da 

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

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

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

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

 

4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- Protocolo de colaboração entre a DGCP e a Câmara 

Municipal de Elvas para atualização do inventário do 

património classificado e em vias de classificação.--------- 

Presente à reunião a informação nº 1031/SOF – Património, bem 

como o Protocolo de colaboração entre a DGCP e a Câmara Municipal 

de Elvas para atualização do inventário do património classificado e 

em vias de classificação (documento em anexo número três).--------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido Protocolo 

de Colaboração.------------------------------------------------------------ 

4.2-Proposta de adenda ao contrato – Plano Estratégico 

de Desenvolvimento Urbano (PEDU).------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1323/2017, do Gabinete de 

Candidaturas, bem como a Adenda ao Contrato – Plano Estratégico 

de Desenvolvimento Urbano (PEDU) (documento em anexo número 

quatro).-------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Adenda ao 

Contrato.------------------------------------------------------------------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, remeter a mesma para a 

Assembleia Municipal.----------------------------------------------------- 

4.3- III - Revisão Orçamental.-------------------------------- 

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

4.4- Cartel da Corrida de touros de 6 de maio.-------------- 

Presente à reunião a informação nº 1361/SOF- Cultura e Desporto, 

dando conhecimento do Cartel da Corrida de Touros a realizar no dia 

6 de maio de 2017 (documento em anexo número cinco).------------- 

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

4.5 – Concertos do Coral.-------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1315/SOF Cultura e Desporto, 

bem como a proposta de programação de concertos pelo Coral Públia 

Hortênsia de Castro nas freguesias rurais (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida 

programação.-------------------------------------------------------------- 

4.6- Plano de Transportes Escolares – ano letivo 

2017/2018.------------------------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 1204/SOF – Sócio – Educativa, 

bem como o Plano de Transportes Escolar (documento em anexo 

número sete).-------------------------------------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de 

Transportes Escolares.---------------------------------------------------- 

4.7- Proposta de colaboração entre o Município de Elvas e 

a Family Search International.-------------------------------- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem como 

a Proposta de colaboração entre o Município de Elvas e a Family 

Search International (documento em anexo número oito).------------- 

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

colaboração.---------------------------------------------------------------- 

4.8- Apoios:----------------------------------------------------- 

a)Associação Grupo de Forcados Amadores 

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

Presente à reunião a informação nº 1359/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

nove).---------------------------------------------------------------------- 

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

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €2.500,00.---------------------------------------------- 

b) Arkus – Associação Juvenil.-------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1357/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 €15.000,00, a pagar em duodécimos de abril a 

dezembro de 2017.-------------------------------------------------------- 

c) Ciclo Clube de Elvas.----------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1358/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número onze). 
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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 €2.000,00.------------------------------------------------ 

d) Arpi – Associação de Reformados, Pensionistas e 

Idosos da Belhó, Raposeira e Rui de Melo.------------- 

Presente à reunião a informação nº 1356/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 €5.000,00.---------------------------------------------- 

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

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

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

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta os 

assuntos constantes na ata, nos termos do número 3º do artigo 57º 

da Lei nº75/2013, de 12 de setembro.-----------------------------------  

ENCERRADA A ORDEM DE TRABALHOS, FOI DADO DE IMEDIATO 

CUMPRIMENTO AO DISPOSTO N0 Nº 1 DO ARTIGO 49º DA LEI Nº 

75/2013, DE 12 DE SETEMBRO.-- ----------------------------------------   

E, eu, Mariano Trabuco Raminhos Aranhol, Assistente Técnico da 

Subunidade Orgânica Flexível de Atendimento e de Administração 

Geral da Câmara Municipal, redigi e subscrevi a presente ata.--------- 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi encerrada esta reunião, 

pelo Senhor Presidente, da qual, para constar e devidos efeitos, foi 

lavrada a presente ata que vai ser devidamente assinada por todos 

os membros presentes. ---------------------------------------------------  

CÂMARA MUNICIPAL 
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_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

O ASSISTENTE TÉCNICO                  

__________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


