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 ____________________________________________________ 

                 Ata nº 13/2017 

Reunião Ordinária do dia 28 de 

junho de 2017. -----------------  

Aos vinte e oito dias do mês de junho 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).------------------------- 
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A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------ 

O Senhor Vereador Tiago Abreu usando da palavra colocou asa 

seguintes questões:------------------------------------------------------- 

» Teve conhecimento que uma candidata aos concursos de pessoal 

que recebeu uma carta informando-a que tenha sido excluída por 

falta de habilitações, tendo a mesma o 12º ano de escolaridade.------ 

» Teve conhecimento que a APPACDM este ano não irá promover o 

ATL de férias, não tendo os pais onde deixar os seus filhos durante o 

período de férias, sugerindo que fosse a Câmara a organizar o ATL de 

férias, como faz com as outras crianças.--------------------------------- 

» Recomendou à Câmara, que dentro das suas competências, 

sugerisse às Candidaturas às Autarquias Locais que não colocassem 

no Centro Histórico materiais de campanha, nomeadamente faixas e 

outdoors.------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara prestou todos os esclarecimentos 

solicitados, não ficando qualquer questão por responder ou 

esclarecer.------------------------------------------------------------------ 

2– Aprovação da Ata de 14/06/2017.-------------------  

Este ponto foi retirado 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 12 de 

21 de junho 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.------------------------------------------ 

 Despacho nº 24/2017.----------------------------------- 
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Presente à reunião o despacho número 24/2017, datado de 26 de 

abril de 2017, do Senhor Vereador Engº Tiago Afonso (documento em 

anexo dois).---------------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do referido despacho.------------------ 

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

Presente à reunião o Auto de Licitação para cessão de Exploração do 

Bar Exterior nº 2 do Coliseu José Rondão Almeida, no qual se propõe 

a adjudicação à Senhora Geovana Cavalcanti Pereira, pelo valor de 

€550,00/mensais maior lanço oferecido.--------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o referido Auto e 

mandar celebrar o contrato com a Senhora Geovana Cavalcanti 

Pereira.--------------------------------------------------------------------- 

 Cedência de espaço da cafetaria do Museu de Arte 

Contemporânea para reunião da Comissão Politica 

Concelhia de Elvas do Partido Socialista.--------------- 

Antes de se proceder à votação do seguinte ponto o Senhor 

Presidente Dr. Nuno Mocinha saiu da sala da reunião.-------------- 

Presente à reunião a informação nº 44/SOFMP, sobre a cedência do 

espaço da cafetaria do Museu de Arte Contemporânea, à Comissão 

Politica Concelhia do Partido Socialista para realização de uma 

reunião de trabalho no dia 21 de junho de 2017, entre as 18,30 horas 

e as 20,30 horas.---------------------------------------------------------- 

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

Vice - Presidente da Câmara que autorizou a referida cedência.------- 

Após a votação o Senhor Presidente Dr. Nuno Mocinha entrou 

na sala ocupando o seu lugar na reunião.-------------------------------- 

 Propostas de Abertura de Procedimentos Concursais 

para dois cargos de Direção intermédia de 2º grau – 

Chefe de Divisão de Desenvolvimento e Chefe de 

Divisão de Serviços Urbanos.----------------------------- 

a) Chefe de Divisão de Desenvolvimento.------------------------- 
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Presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, 

sobre o assunto em título (documento em anexo número três).------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, o seguinte:------------------- 

1) Aprovar a Abertura do procedimento concursal para um lugar 

vago de direção intermedia 2º grau – Chefe de Divisão de 

Desenvolvimento de acordo com a proposta do Senhor 

Presidente da Câmara; e------------------------------------------- 

2) Propor à Assembleia Municipal a aprovação do Júri constante da 

proposta do Senhor Presidente da Câmara.---------------------- 

b) Chefe de Divisão de Serviços Urbanos.------------------------- 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, 

sobre o assunto em título (documento em anexo número quatro).---- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, o seguinte:--------------------- 

1) Aprovar a Abertura do procedimento concursal para um lugar 

vago de direção intermedia 2º grau – Chefe de Divisão de 

Serviços Urbanos de acordo com a proposta do Senhor 

Presidente da Câmara; e------------------------------------------- 

2) Propor à Assembleia Municipal a aprovação do Júri constante da 

proposta do Senhor Presidente da Câmara.---------------------- 

 Requerimento de Augusto José Escarduça Miguéns -

pedido de reconhecimento de interesse público para 

o prédio denominado “Herdade das Amimoas” – 

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

Presente à reunião a informação nº 1910/DAURH, bem como o 

processo de pedido de declaração de reconhecimento de Interesse 

Público Municipal relativo a legalização da exploração Agropecuária 

com cunicultura intensiva, existente na Herdade das Amimoas, na 

freguesia de Caia São Pedro e Alcáçova, no Concelho de Elvas, 

propriedade de Augusto José Escarduça Miguéns (documento em 

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

A Câmara com o fundamento expresso no fato da exploração já 

funcionar desde mil novecentos e noventa e um e ocupar sete 
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pessoas em termos de pessoal efetivo e sazonal deliberou, por 

unanimidade, reconhecer o interesse Público Municipal na legalização 

da exploração Agropecuária com cunicultura intensiva, existente na 

Herdade das Amimoas, na freguesia de Caia e São Pedro e Alcáçova, 

no Concelho de Elvas, propriedade de Augusto José Escarduça 

Miguéns.--------------------------------------------------------------------

Mais foi deliberado, por unanimidade, remeter o assunto para a 

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

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Processo de obras nº 41/15.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alterações ao projeto inicial de 

construção de uma moradia no lote nº 45 do Loteamento do 

Morgadinho, cujo requerente é Vanessa Susana Militão Algarvio.------ 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 3/16.------------------------------ 

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

 Processo de obras nº 57/16.---------------------------- 

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

 Processo de obras nº 70/16.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração ao projeto inicial de 

construção de um pavilhão com destino à industria no lote nº 56 da 

Zona Industrial das Fontainhas, cujo requerente é Alempapck – 

Comércio de Consumíveis para Industria Alimentar, Ldª.--------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 81/16.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de um pavilhão industrial 

no lote nº 37 da Zona Industrial das Fontainhas, cujo requerente é 

Filipe Noel Santos Cordeiro e outro.-------------------------------------- 
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A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 4/17.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de construção de uma vedação metálica 

no Chafariz D’El – Rei, em São Brás e São Lourenço, cujo requerente 

é Transformar é Preciso, Ldª.--------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 37/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração do existente na Rua dos 

Currais, nºs 13 e 13-A, em Elvas, cujo requerente é Sérgio Manuel 

Anacleto Real.-------------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 42/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração do edifício existente na Rua 

João de Casqueiro, nº 23, em Elvas, cujo requerente é Mistérios e 

Maravilhas – Refeições Unipessoal, Ldª.--------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua das 

Beatas, nº 17 e Largo do Castelo, nº 4 – Elvas.-------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua das Beatas, nº 17 e 

Largo do Castelo, nº 4 – Elvas ------------------------------------------ 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua Manuel 

Gomes Estácio, nºs 7 e 7-A – Elvas. --------------------  

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Manuel Gomes 

Estácio, nºs 7 e 7-A – 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 27/06/2017.--  

Em Bancos €1.066.651,32.------------------------------------ 

Em dinheiro: €30.517,79.-------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 26ª alteração 

orçamental e a 26ª alteração às Grandes Opções do Plano do 

corrente ano. -------------------------------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião a informação nº 1920/SOF-Património, sobre o 

abate ao inventário do material constante da mesma (documento em 

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

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

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

 Cancelamento de contas bancárias.--------------------- 

a)Presente à reunião a informação nº 1896/SOF – Planificação e 

Controlo, sobre o cancelamento da conta bancária com o NIB 00293 

9910002011585, referente ao Projeto financiado pelo INALENTEJO 

“Requalificação Paisagística, Ambiental e Urbana do Jardim das 

Laranjeiras”  --------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

cancelamento da referida conta bancária.-------------------------------- 

b)Presente à reunião a informação nº 1895/SOF – Planificação e 

Controlo, sobre o cancelamento da conta bancária com o NIB 

02939910002537907, referente ao Projeto financiado pelo 

INALENTEJO “ Requalificação da Estrada Nacional nº 4 – 2ª fase 

(entre a Rotunda das Piscinas até ao Aqueduto da Amoreira – 1º 

troço ”.--------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

cancelamento da referida conta bancária.-------------------------------- 

 Pedido de autorização para assunção de 

compromissos plurianuais.------------------------------ 

Presente á reunião a informação nº 1908/SOF - Compras 

relativamente à assunção de compromissos plurianuais (documento 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e solicitar autorização 

à Assembleia Municipal para a assunção de compromissos 

plurianuais, constantes da referida informação.------------------------- 

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

 Empreitada de: Conservação e Restauro da Fonte da 

Misericórdia/Fonte da Vila.------------------------------ 

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

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

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

A Câmara com o fundamento expresso nos referidos documentos 

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

 Empreitada de: Centro de animação e formação 

equestre.---------------------------------------------------  

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

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

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

A Câmara com o fundamento expresso nos referidos documentos 

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

 Empreitada de: Topo do Campo António Semedo – 

Bases de Pavimento.-------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação da Fiscalização nº 134/2015 para 

efeitos de libertação de caução.------------------------------------------ 
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A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 60% do valor da caução 

prestada pelo Empreiteiro.------------------------------------------------ 

  Empreitada de: Requalificação da Estrada das 

Fontainhas.------------------------------------------------ 

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

Presente à reunião a informação da Fiscalização nº 131/2015 para 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

prestada pelo Empreiteiro.------------------------------------------------ 

 Empreitada de: Requalificação da E. N. 4 – 1ª Fase 

entre a rotunda do LIDL e as Sochinhas – 2º troço – 

revestimento de separador central e rotundas.------- 

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

Presente à reunião a informação da Fiscalização nº 129/2015 para 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

prestada pelo Empreiteiro.------------------------------------------------ 

 Empreitada de: Requalificação da E. N. 4 – 2ª Fase 

(entre a rotunda das piscinas até ao Aqueduto da 

Amoreira – 1º troço) – Obras urgentes.---------------- 

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

Presente à reunião a informação da Fiscalização nº 128/2015 para 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

prestada pelo Empreiteiro.------------------------------------------------ 

 Empreitada de: Topo do Campo António Semedo – 

relvado sintético.------------------------------------------ 
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 Libertação de caução.------------------------------- 

Presente à reunião a informação da Fiscalização nº 130/2015 para 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

prestada pelo Empreiteiro.------------------------------------------------ 

 Empreitada de: Muro na Avenida de Badajoz.--------- 

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

Presente à reunião a informação da Fiscalização nº 132/2015 para 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

prestada pelo Empreiteiro.------------------------------------------------ 

 Empreitada de: Semaforização na Avenida dos 

Bombeiros Voluntários.---------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação da Fiscalização nº 135/2015 para 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

prestada pelo Empreiteiro.------------------------------------------------ 

4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- Cedência do Auditório do CNT ao Polo de Elvas do 

INIAV.------------------------------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 2008/SOF – Cultura e Desporto, 

sobre a Cedência do Auditório do CNT ao Polo de Elvas do INIAV, 

para realização do Simpósio “ 80 Anos de Certificação de Semente 

em Portugal / 75 anos de Melhoramento Vegetal / 35 anos de 

Anseme, no dia 26 de junho de 2017, a partir das 8,30 horas 

(documento em anexo número oito).------------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

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

4.2- Programa Comemorativo dos 10 anos do Museu de 

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

Presente à reunião a informação nº 51/SOFMP, bem como o 

Programa Comemorativo dos 10 anos do Museu de Arte 

Contemporânea de Elvas (documento em anexo número nove).------- 

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

4.3- Centro de Férias Infantil – Constituição de Fundo 

Maneio.----------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1928SOF – Cultura e Desporto 

sobre a realização do Centro de Férias Infantil do Município de Elvas 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização do Centro 

de Férias Infantil do Município.------------------------------------------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, constituir o Fundo de Maneio 

no valor de €1.000,00 para fazer face a pequenas despesas inerentes 

e urgentes e de acordo com as rúbricas constantes da referida 

informação, a favor de Rita Isabel de Sousa Jesus ficando o mesma 

desde já autorizada a satisfazer essas despesas.----------------------- 

4.4- Conferência Mundial de Turismo Militar.---------------- 

a)Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem 

como a minuta do Memorando de Entendimento a celebrar entre o 

Município de Elvas e o Ministério da Defesa Nacional para realização 

da primeira Cimeira Mundial de Turismo Militar – Military Tourism 

World Summit 2018 (documento em anexo número onze).------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida minuta do 

Memorando de Entendimento.-------------------------------------------- 

b) Presente à reunião a Informação nº 2026/DF, bem como a III 

Revisão ao Orçamento (documento em anexo número doze).---------- 
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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).---------------------------------------- 

4.5- Cedência do Auditório S. Mateus à Creche “Os 

Pupilos”---------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2007/SOF Cultura e Desporto, 

sobre a Cedência do Auditório S. Mateus à Creche “Os Pupilos”, para 

apresentação do trabalho desenvolvido com as crianças ao longo do 

ano letivo aos pais e familiares, no dia 30 de junho de 2017, entre as 

15,00 e as 19,00 horas (documento em anexo número treze).--------- 

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

4.6- Programação do Ciclo de Concertos – Património 

Acústico.--------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2005/SOF Cultura e Desporto, 

bem como a programação do Ciclo de Concertos – Património 

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

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

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

a) Associação dos Bombeiros Voluntários de Elvas 

(2).--------------------------------------------------------- 

1)Presente à reunião a informação nº 2029/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 €30.000,00.---------------------------------------------- 
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1)Presente à reunião a informação nº 2030/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 €5.498,10.------------------------------------------------ 

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                  

__________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


