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 ____________________________________________________ 

                Ata nº 11/2017. 
Reunião Ordinária do dia 24 de 

maio de 2017. ------------------  

Aos vinte e quatro dias do mês de maio 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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O Senhor Vereador Tiago Abreu apresentou uma Moção sobre a 

construção da Plataforma Logística do Caia (documento em anexo 

número dois). --------------------------------------------------------------  

Posta a votação foi a mesma rejeitada, por maioria, com cinco votos 

contra do Senhor Presidente, do Senhor Vice-Presidente e dos 

Senhores Vereadores Tiago Afonso, Carlos Dores e Vitória Branco, e 

dois votos a favor dos Senhores Vereadores Tiago Abreu e 

Comendador Rondão Almeida.--------------------------------------------- 

Continuando O Senhor Vereador Tiago Abreu apresentou um 

documento colocando algumas questões às quais o Senhor Presidente 

prestou os devidos esclarecimentos (documento em anexo número 

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

2– Aprovação da Ata de 10/05/2017.-------------------  

A Ata da reunião ordinária realizada no dia dez de maio 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 a informação nº 10 de 

15 de maio 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.------------------------------------------ 

 Bar nº 2 do Coliseu Comendador Rondão Almeida.---- 

Presente à reunião a informação mº 1517/SOFAA, sobre o assunto 

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

A Câmara com o fundamento expresso na referida informação 

deliberou, por unanimidade, o seguinte:--------------------------------- 
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1)-Anular a adjudicação do Bar nº 2 do Coliseu Comendador Rondão 

Almeida, realizada no dia 5 de janeiro de 2017.------------------------- 

2)- Proceder à Abertura do Concurso Público de Cessão de 

Exploração do Bar Exterior nº 2 do Coliseu Comendador Rondão 

Almeida;-------------------------------------------------------------------- 

3)- Aprovar o Anúncios, os Programas de Concurso e os Cadernos de 

Encargos;------------------------------------------------------------------ 

4 - Nomear o Júri o qual terá a seguinte constituição:----------------- 

Presidente: Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha (Diretor de 

Departamento);------------------------------------------------------------ 

Vogais: Drª Sandra Cristina Cardoso Almeida Domingos (Técnica 

Superior) e Mariano Trabuco Raminhas Aranhol (Assistente 

Técnico).—----------------------------------------------------------------- 

Suplentes: Maria Carlos Toricas Curvelo Silva (Assistente Técnico) e 

Cristina de Jesus Gonçalves Ribeiro (Assistente Técnico).-------------- 

 Cedência de banca no Mercado Municipal da Casa das 

Barcas.----------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1518/SOFAA, dando 

conhecimento que existem bancas do Mercado Municipal da Casa das 

Barcas vagas e que há munícipes interessados nas mesmas.---------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à abertura do 

respetivo procedimento para apresentação de candidaturas para 

atribuição de bancas do Mercado da Casa das Barcas.------------------ 

 Pedido de emissão de parecer sobre negócio em 

compropriedade para o prédio rustico denominado 

Horta do Golaio, Freguesia de Santa Eulália.----------- 

Presente à reunião o requerimento de João José Silva Moriano, 

contribuinte número 111659671, residente na Avenida José António 

Rondão Almeida, Horta do Golaio, Freguesia de Santa Eulália, 

Concelho de Elvas, solicitando a emissão de parecer nos termos do 

artigo 54º da Lei número 91/95 de 2 de setembro, alterada pela Lei 
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número 165/99 de 14 de setembro e pela Lei número 64/2003 de 23 

de agosto, relativamente á venda a Carlos Fernando Lameiras Dias e 

Tiago Filipe Lameiras Dias, de 1/2 indiviso para cada um deles, do 

bem imóvel que vai desanexar ao seu atual prédio misto, inscrito na 

matriz cadastral rústica da Freguesia de Santa Eulália, sob o artigo 

78º, Secção J, denominado Bacelo da Horta, situado na Horta do 

Golaio e na matriz urbana sob o artigo 604º e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Elvas sob o número 

455/19950627.------------------------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade dar parecer favorável uma vez 

que esse negócio não visa nem dele resulta parcelamento físico em 

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

 Reclamação sobre casa degradada sita no Arco do 

Bispo nº 6, em Elvas.-------------------------------------- 

Presente à reunião o processo de reclamação sobre a casa degradada 

sita no Arco do Bispo nº 6, em Elvas.------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar efetuar a necessária 

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

  Licenciamento nº 31/2016.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de alteração do edifício sito na Rua João 

de Casqueiro, nºs 21 e 21-A, em Elvas, cujo requerente é Pureza 

Braamcamp Sobral Gonçalves Pereira.----------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do 

processo.------------------------------------------------------------------- 

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Licenciamento nº 13/2017.------------------------------ 

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

nº 41 do Loteamento do Morgadinho, cujo requerente é Rui Pedro 

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

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

 Licenciamento nº 88/2016.------------------------------ 

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 

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

 Pedido de direito de preferência sobre o imóvel sito 

na Rua das Parreiras ao Colégio nºs 17 e 17-A – 

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

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua das Parreiras ao 

Colégio nºs 17 e 17-A – Elvas ----------------------------------------- 

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

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria dos dias 23/05/2017.--  

Em Bancos €1.289.300,58.------------------------------------ 

Em dinheiro: €40.133,79.-------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 21ª e 22ª 

alteração orçamental e a 21ª e 22ª alteração às Grandes Opções do 

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

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

 Ata da “Concessão da exploração e gestão dos 

sistemas de distribuição de água para consumo 

público e de recolha de efluentes do concelho de 

Elvas”.------------------------------------------------------ 
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Presente à reunião a Ata nº 41, de 23 de março de 2017, 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.------------------------------------------ 

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

Presente à reunião a informação nº 1646/SOF-Compras, sobre o 

abate ao inventário do material constante da mesma (documento em 

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

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

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

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

 Empreitada de: Valorização das Fortificações 

Abaluartadas da Fronteira Elvas/Badajoz – Baluartes 

– Recuperação dos Fortins de São Mamede e São 

Domingos.------------------------------------------------- 

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

 Empreitada de: Arranjo paisagístico da Rotunda 

junto ao Centro de Negócios Transfronteiriço.-------- 

 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- Requalificação do Espaço Público na Zona Envolvente 

às Muralhas – PEDU – PI 6.5.---------------------------------- 

 Presente à reunião a informação nº 1525/SOF – Candidaturas, sobre 

o projeto em título (documento em anexo número seis).--------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as minutas das 

declarações de compromisso anexas à referida informação.------------ 

4.2 - Declaração de Interesse Municipal – Ratificação.----- 

Presente à reunião a informação nº 1532/SOF – Candidaturas, bem 

como a declaração de interesse Municipal, sobre o projeto de 

Reabilitação e Adaptação de Edifício para Equipamento Turístico sito 

na Rua do Sineiro, nº 2, em pleno Centro Histórico da cidade 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a referida declaração 

de interesse público.------------------------------------------------------- 

4.3- Proposta de Protocolo a celebrar com a Randstad II 

Prestação de Serviços, Ldª.------------------------------------ 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem como 

o protocolo a celebrar com a Randstad II Prestação de Serviços, Ldª 

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

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

4.4- Aditamento ao Contrato / Prestação de Serviços - 

NÓS.-------------------------------------------------------------- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem como 

o Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços - NOS 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido 

Aditamento.---------------------------------------------------------------- 

4.5- Proposta de Regulamento de Cronista oficial da 

Cidade de Elvas.------------------------------------------------- 
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Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem como 

o Projeto de Regulamento de Cronista Oficial da Cidade de Elvas 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Projeto de 

Regulamento e submeter o mesmo a discussão pública ---------------- 

4.6- Proposta de Atividades e cedências de espaços no 

final do mês de maio e durante o mês de junho na 

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

Presente à reunião a informação nº 18/SOFBA, bem como a Proposta 

de Atividades e cedências de espaços no final do mês de maio e 

durante o mês de junho na Biblioteca Municipal de Elvas Drª. Elsa 

Grilo (documento em anexo número onze).------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as atividades 

constantes da referida informação.--------------------------------------- 

4.7- Proposta de Comemoração do dia de Portugal, 

Camões e das Comunidades Portuguesas.------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1592/SOF – Cultura e Desporto, 

sobre a Comemoração do dia de Portugal, Camões e das 

Comunidades Portuguesas (documento em anexo número doze).----- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de 

Comemoração do dia de Portugal, Camões e das Comunidades 

Portuguesas.------------------------------------------------------------ 

4.8- Proposta de Cedência do Cineteatro à Escola de 

Alcáçova.--------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1602/ SOF – Cultura e Desporto, 

sobre a cedência do Cineteatro à Escola de Alcáçova e respetivo 

equipamento e apoio Técnico audiovisual, no dia 14 de junho de 

2017, entre as 9,00h e as 12,00h (documento em anexo número 

treze).---------------------------------------------------------------------- 

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

4.9- Atribuição de Diplomas.---------------------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 1584/SOF-Fiscalização Municipal, 

sobre a atribuição de diplomas a alunos de estabelecimentos de 

ensino do concelho de Elvas, que mais se destacaram (documento em 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de 

diplomas aos alunos constantes da referida informação.---------------- 

4.10- Trânsito.-------------------------------------------------- 

a) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Tiago 

Afonso sobre a colocação de sinais de estacionamento proibido (C15), 

na Rua de São Pedro, em Elvas (documento em anexo número 

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

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 o encerramento temporário de caminho rural em Elvas 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

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

4.11 - Apoios:--------------------------------------------------- 

a) Sociedade Recreativa de Vila Fernando.------------- 

Presente à reunião a informação nº 1594/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 €1.000,00.---------------------------------------------- 

b) AASHE – Associação Acão Social Humanitária de 

Elvas.------------------------------------------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 1595/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 €1.000,00.---------------------------------------------- 

c) GADICE.------------------------------------------------- 

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

d)Arpielvas – Associação de Reformados, 

Pensionistas e Idosos de Elvas.------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1593/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 €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.---------  
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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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