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____________________________________________________ 

                                   Ata nº 13/2017 

Reunião Ordinária do dia 12 de 

julho de 2017. ------------------  

Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezassete, no 

edifício dos Paços do Concelho, pelas nove horas, reuniu a Câmara 

Municipal de Elvas sob a Presidência Senhor Dr. Nuno Miguel 

Fernandes Mocinha, estando presente o Senhor Vice-Presidente 

Engº Manuel Joaquim Silva Valério e os Senhores Vereadores 

Comendador José António Rondão Almeida, Drª Vitória Júlia 

Damião Rita Branco, Tiago Patrício Monteiro Telo de Abreu e 

Carlos Manuel Nascimento Dores.—-------------------------------- 

FALTAS: Faltou a esta reunião o Senhor Vereador Engº Tiago 

Joaquim Lopes Afonso, por se encontrar de férias.------------------- 

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

Continuando o Senhor Presidente deu conhecimento do ofício 

emanado do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol no qual 

vem agradecer a colaboração e o apoio da Câmara na organização da 

23ª Edição do Torneio Interassociação Sub-14 Lopes da Silva 

(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 apresentou um voto de congratulação ao 

elvense Ruben Mendes pela vitória no Torneio Internacional 2017 

Phoenix Summer Festival que decorreu em Seul, Correia do Sul 

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

Colocado o voto de congratulação a votação foi o mesmo aprovado, 

por unanimidade, tendo o Senhor Presidente da Câmara ditado para a 

ata a seguinte declaração de voto:--------------------------------------- 

Embora tenha sido ofendido no Facebook, injuriado na qualidade de 

Presidente da Câmara, alvo de crítica insustentável que não 

corresponde à verdade, voto favoravelmente pelo desporto e pelo 

que representou esta prova para o Município de Elvas, desejando as 

maiores felicidades ao Atleta.--------------------------------------------- 

Continuando o Senhor Vereador Tiago Abreu apresentou uma 

recomendação a qual consta como documento em anexo número 

cinco).---------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara informou que recebeu do Senhor 

Vereador Tiago Abreu um requerimento solicitando a correção da Ata 
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da reunião do Executivo Municipal realizada no dia 12 de abril de 

2017 (documento em anexo número seis).------------------------------ 

Antes de se proceder à votação do seguinte ponto o Senhor 

Vereador Tiago Abreu saiu da sala da reunião.----------------------- 

Seguidamente o Senhor Presidente da Câmara colocou a correção à 

referida Ata a votação, tendo sido aprovada, por unanimidade.--------

-Assim na página nove da Ata da reunião do Executivo Municipal 

realizada no dia 12 de abril de 2017, onde consta:-------------------- 

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

c) Presente à reunião a informação nº 1218/SOFCOM, sobre a 

autorização para dispensa do cumprimento dos nºs 1 e/ou 2 do artigo 

49º da LOE 2017- Encargos com contratos de aquisição de serviços.— 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar os atos de dispensa, 

praticados pelo Senhor Presidente da Câmara, constantes da referida 

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

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

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

Deve constar:------------------------------------------------------------ 

Antes de se proceder à votação do seguinte ponto o Senhor 

Vereador Tiago Abreu saiu da sala da reunião.----------------------- 

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

c) Presente à reunião a informação nº 1218/SOFCOM, sobre a 

autorização para dispensa do cumprimento dos nºs 1 e/ou 2 do artigo 

49º da LOE 2017- Encargos com contratos de aquisição de serviços.— 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar os atos de dispensa, 

praticados pelo Senhor Presidente da Câmara, constantes da referida 

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

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

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

Após a votação o Senhor Vereador Tiago Abreu entrou na sala 

ocupando o seu lugar na reunião.---------------------------------------- 
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2– Aprovação das Atas de 14/06/2017 e 

28/06/2017.----------------------------------------------- 

 Ata de 14/06/2017.------------------------------------------- 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia catorze de junho de dois 

mil e dezassete foi aprovada, por unanimidade.-------------------------  

 Ata de 28/06/2017.------------------------------------------- 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia vinte e oito de junho de 

dois mil e dezassete foi aprovada, por unanimidade.-------------------- 

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

3.1–Departamento de Administração Geral e 

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

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

Presente à reunião o resultado das análises efetuadas ao 

abastecimento público do concelho, bem como a informação nº 13 de 

5 de Julho 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.------------------------------------------ 

 Abertura de Procedimento para atribuição de Bancas 

no Mercado Municipal da Casa das Barcas.------------- 

Presente à reunião a informação nº 2155/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.------------------ 

 Loteamento 1/14 - Ana Alexandra dos Santos 

Cabral.------------------------------------------------------ 

Presente á reunião auto de vistoria para receção provisória das obras 

de urbanização do Loteamento – Alvará nº 1/2016, cujo requerente é 

Ana Alexandra dos Santos Cabral.---------------------------------------- 
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A Câmara com o fundamento expresso nos referidos documentos 

deliberou, por unanimidade, receber as obras de urbanização do 

loteamento do Olival do Brejo, em Elvas a título provisório, devendo 

ser libertado 90% do valor da caução prestada.------------------------ 

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Processo de obras nº 47/16.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de reabilitação e adaptação das frações 

“G” e “H” do prédio sito na Rua do Sineiro, nº 2, em Elvas, a 

alojamento Local, cujo requerente é Mimoso & Reis – Alojamento e 

Investimento Imobiliária, Ldª.-------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Direito de preferência do prédio sito no Largo de S. 

Martinho, nºs 7 e 7-A – Elvas.--------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito no Largo de S. Martinho, 

nºs 7 e 7-A – Elvas ------------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua dos 

Chilões, nº 36-B, fração “B” – Elvas.------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua dos Chilões, nº 36-

B, fração “B” – Elvas ------------------------------------------------------ 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua Isabel 

Maria Picão – Elvas.---------------------------------------  

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Isabel Maria Picão – 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho.- 
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3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria dos dias 11/07/2017.-- 

Em Bancos €2.571.391,90.------------------------------------

Em dinheiro: €29.876,07.-------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 28ª alteração 

orçamental e a 28ª alteração às Grandes Opções do Plano do 

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

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

 Prémio Navegantes XXI 2017.--------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2102/SOF – Candidaturas sobre a 

Candidatura em título.----------------------------------------------------- 

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

Presidente da Câmara que aprovou a Candidatura.--------------------- 

 Prestações de Serviço.------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 2107/SOFCOM, bem como a 

listagem dos contratos de aquisição de serviços celebrados ou 

renovados no decorrer do mês de junho de 2017.---------------------- 

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

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

 Adaptação do PM010/Elvas a Museu de Arqueologia 

e Etnografia.----------------------------------------------- 

Presente á reunião a informação DOSU nº 139/2017 bem como o 

Anuncio o Programa de Procedimento o Caderno de Encargos e os 

projetos de arquitetura e especialidades (documento em anexo 

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

A Câmara com o fundamento expresso na referida informação 

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

1- Aprovação do projeto de arquitetura e especialidades.----------- 
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2- Aprovação da denominação do museu como: “MUSEU DE 

ARQUEOLOGIA E ETNOGRAFIA DE ELVAS ANTONIO 

TOMAS PIRES”.------------------------------------------------- 

3- Se execute a obra por empreitada, com a designação de 

“Adaptação do PM010/Elvas a Museu de Arqueologia e 

Etnografia”, com valor estimado de 3.100.000,00 €, a acrescer 

de IVA e se decida contratar a execução da mesma, abrindo 

concurso público, nos termos da alínea b) do Art.º 16º e do nº 

1 do Art.º 36º, ambos do Código dos Contratos Públicos anexo 

ao Decreto – Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro.------------------ 

4 - Se aprovem o anúncio para publicação no Diário da Republica, 

o Programa de Procedimento e Caderno de Encargos.-------------- 

5- Se designe o Júri do procedimento, sugerindo-se a seguinte 

constituição:----------------------------------------------------------- 

a) Membros efetivos:-------------------------------------------- 

 Eng.º Mário Baptista que presidirá, Eng.º João Sardinha, 

que presidirá na ausência do Presidente titular, e Eng. º 

Henrique Cabeças.-----------------------------------------------  

b) Membros suplentes:------------------------------------------ 

Senhor António Guerra e Eng.º Gilberto Gama.----------- 

6 - Que se deleguem no Júri as seguintes competências: Analisar 

e decidir sobre as listas de erros e omissões apresentadas pelos 

interessados e em consequência da decisão alterar o preço base e 

prorrogar o prazo de entrega de propostas, se for o caso, sujeito 

a ratificação da Câmara na 1ª reunião que ocorrer.----------------- 

7 - Que se deleguem no Júri do procedimento nos termos do nº 2 

do artigo 69º do Código dos Contratos Públicos a competência 

para a decisão da suspensão a que se refere o nº 4 do artigo 61º 

do Decreto-lei nº 149/2012.------------------------------------------ 

 Empreitada de Ginásio Sénior instalação de AVAC.--- 

o Libertação de caução.------------------------------- 
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Presente à reunião a informação da Fiscalização nº 140/2017 para 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 15% do valor da caução 

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

 Empreitada de: Beneficiação do pavimento do 

pavilhão gimnodesportivo da Fonte Nova.------------- 

o  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.-------------------------------------------- 

4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- Proposta de Realização do Festival da Idade de Ouro 

2017.------------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1972/SOF - Sócio Educativa 

sobre a realização do Festival da Idade de Ouro 2017 (documento em 

anexo número oito).------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização do 

Festival da Idade de Ouro que terá lugar no dia 9 de setembro de 

2017, pelas 12,30 no Centro de Negócios Transfronteiriço.------------- 

Mais  foi deliberado, por unanimidade, aprovar a realização das 

viagens constantes na referida informação.----------------------------- 

4.2- Proposta de programação - Noites de Verão (julho e 

agosto) e Festival Internacional de Folclore.---------------- 

Presente à reunião a informação nº 2121/SOF – Cultura e Desporto, 

bem como a programação das noites de Verão e Festival 

Internacional de Folclore (documento em anexo número nove).------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os referidos 

programas.----------------------------------------------------------------- 

4.3- Proposta de programação das Noites de Verão - 

Animação nas Freguesias.------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2120/SOF – Cultura e Desporto, 

bem como a programação das noites de Verão nas Freguesias Rurais 

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

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

4.4 - Apoios:----------------------------------------------------- 

a) Rancho Folclórico de Elvas.--------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2141/DFD, sobre a atribuição de 

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

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

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €2.915,00.------------------------------------------------ 

b) CETE.---------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2142/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 €17.000,00.---------------------------------------------- 

c) APPACDM de Elvas.------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 2144/DFD, sobre a atribuição de 

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

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

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €5.000,00.------------------------------------------------ 
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d) Clube de Futebol Frente Leste.----------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2143/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

catorze).-------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por maioria, com uma abstenção do Senhor 

Vereador Tiago Abreu, 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 

€7.000,00.----------------------------------------------------------------- 

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

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 

  
_______________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


