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 ____________________________________________________ 

                 Ata nº 14/2017 

Reunião Ordinária do dia 26 de 

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

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezassete, 

no edifício dos Paços do Concelho, pelas dezasseis horas, reuniu a 

Câmara Municipal de Elvas sob a Presidência do Senhor Dr. Nuno 

Miguel Fernandes Mocinha, estando presente o Senhor Vice-

Presidente Engº Manuel Joaquim Silva Valério e os Senhores 

Vereadores Comendador José António Rondão Almeida, Drª 

Vitória Júlia Damião Rita Branco, Tiago Patrício Monteiro Telo 

de Abreu e Engº Tiago Joaquim Lopes Afonso.-------------------- 

Faltas: Faltou a esta reunião o Senhor Carlos Manuel Nascimento 

Dores, por motivos de saúde.—---------------------------------------- 

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 usou da palavra colocando as 

seguintes questões.-------------------------------------------------------- 

» Se a Câmara tinha conhecimento que a fonte das Pias foi entubada 

direcionando a agua para o bairro que ali se encontra;----------------- 

» Qual o regime de arrendamento do prédio propriedade da Câmara 

Municipal de Elvas situado na Rua do Tabolado.------------------------ 

» Se o Partido Socialista solicitou à Câmara autorização para 

colocação do outdoor do seu Candidato às eleições Autárquicas 2017 

e eliminação de um candeeiro junto à Praça da República.------------- 

O Senhor Presidente da Câmara usando da palavra disse que irá 

analisar as questões colocadas pelo Senhor Vereador Tiago Abreu e 

na próxima reunião dar-lhe-á as necessárias explicações.-------------- 

2– Aprovação da Ata de 12/07/2017.-------------------  

A Ata da reunião ordinária realizada no dia doze de julho de dois mil e 

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

Vereador Engº Tiago Joaquim Lopes Afonso, por não ter estado 

presente na mesma.------------------------------------------------------- 

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 2271 

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

 Férias dos Eleitos – Senhor Presidente Dr. Nuno 

Mocinha.--------------------------------------------------- 
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Presente á reunião uma informação da Senhor Presidente Dr. Nuno 

Mocinha, dando conhecimento que nos dias 21 a 23 de julho de 2017 

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

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

 Procedimento para atribuição de Bancas no Mercado 

Municipal da Casa das Barcas.--------------------------- 

Presente à reunião o processo de concurso para atribuição de Bancas 

do Mercado da Casa das Barcas, aberto através do EDITAL nº 

43/2017, tendo concorrido apenas o Senhor Marcos Avelino Entrudo 

Lozano.--------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o pedido do 

concorrente atribuir as bancas nºs 25 e 26 do Mercado Municipal da 

Casa das Barcas ao Senhor Marcos Avelino Entrudo Lozano.----------- 

 Abertura de Procedimento para atribuição da Loja nº 

3 do Centro Comercial da Boa - Fé.--------------------- 

Presente à reunião as informações nºs 2265/SOFFA e 2288/SOFAA, 

dando conhecimento que a loja nº 3 do Centro Comercial do 102 da 

Boa – Fé se encontra vaga e que há munícipes interessados na 

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

A Câmara com o fundamento expresso na referida informação 

deliberou, por unanimidade, abrir o necessário procedimento 

concursal para atribuição da loja nº 3, do referido Centro Comercial.-- 

 Pedido de alargamento de horário de funcionamento 

dos Bares da Cidade Jardim.----------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2264/SOFAA, sobre o pedido 

alargamento de horário de funcionamento dos Bares situados na 

Cidade Jardim (Fuso Horário, Nautilus e Kalua).----------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o alargamento do 

horário dos Bares referidos a título precário e experimental até às 2 

horas, todos os dias, pelo período de três meses, podendo a todo o 

momento a Câmara fazer cessar a mesma, sempre que se 
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verificarem situações que comprometam a segurança, proteção e 

qualidade de vida dos munícipes.--------------------------------------- 

 Processo de propriedade horizontal nº 7/17.---------- 

Presente à reunião o requerimento da Ricardo Jorge de Andrade 

Poejo, contribuinte número duzentos e vinte e sete milhões cento e 

cinquenta e um mil duzentos e vinte e quatro, residente na Rua do 

Aqueduto da Amoreira, número sete, primeiro 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 Praça 25 de abril, números 

catorze, catorze-A e catorze-B, inscrito na matriz urbana da 

Freguesia de Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso sob o 

artigo número dois mil setecentos e sessenta e seis e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Elvas sob o número 

1204/19940209 e 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 

instalação sanitária, esta fração tem uma área bruta de vinte e oito 

metros quadrados, correspondendo a permilagem de cento e trinta e 

um do valor total do prédio, com entrada pelo número catorze-B de 

polícia da Praça 25 de abril, com destino a comércio. ------------------ 

FRAÇÃO B: Constituída em rés-do-chão por uma divisão para loja, 

uma divisão para arrumos/apoio e uma instalação sanitária, esta 

5fração tem uma área bruta de quarenta metros quadrados, 

correspondendo a permilagem de cento e oitenta e oito do valor total 

do prédio, com entrada pelo número catorze de polícia da Praça 25 

de abril, com destino a comércio.---------------------------------- 
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FRAÇÃO C: Constituída em rés-do-chão por escadas de acesso ao 

primeiro andar; primeiro andar composto por sala, um quarto, duas 

instalações sanitárias e escadas de acesso ao segundo andar; 

segundo andar composto por cozinha, quarto, sala e escadas de 

acesso ao terceiro andar; terceiro andar composto por terraço de 

cobertura e uma divisão para arrumo com a área de quarenta e três 

vírgula vinte metros quadrados, esta fração tem uma área bruta de 

cento e trinta e um metros quadrados, correspondendo a permilagem 

de seiscentos e oitenta e um do valor total do prédio, com entrada 

pelo número catorze - A de polícia da Praça 25 de abril, 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 

quarenta e três vírgula vinte metros quadrados, comum a todas as 

frações mas de uso exclusivo da fração “C”. ---------------------------- 

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 57/16.---------------------------- 

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

António Tomás Pires, nº 5, em Elvas, cujo requerente é Maria Luísa 

Gama Cidrais Caldeira Fernandes.---------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua da 

Alagoa, nº 11 R/C – Elvas.------------------------------- 
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Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Alagoa, nº 11 

r/c – Elvas.---------------------------------------------------------------- 

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

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria dos dias 25/07/2017.--  

Em Bancos €1.028.561,53.------------------------------------ 

Em dinheiro: €17.239,36.-------------------------------------- 

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

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

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

 Minuta do Acordo de Colaboração para a 

Requalificação e Modernização das Instalações da 

Escola Básica nº 1 de Elvas.-----------------------------  

Presente à reunião a informação nº 2277/Divisão de 

Desenvolvimento, bem como a Minuta do Acordo de Colaboração para 

a Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Básica nº 

1 de Elvas (documento em anexo número dois)------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a referida Minuta do 

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

Mais foi deliberado, por unanimidade, submeter a Minuta do Acordo 

de Colaboração para a Requalificação e Modernização das Instalações 

da Escola Básica nº 1 de Elvas a ratificação da Assembleia Municipal.- 

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

 

4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- Processo de Inquérito Mandado instaurar por 

Despacho de 24/04/2017.------------------------------------- 

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

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, sobre o 

estacionamento de veículos no Centro Histórico de Elvas (documento 

em anexo número três).--------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor, um voto 

contra, do Senhor Vereador Tiago Abreu e uma abstenção do Senhor 

Vereador Comendador Rondão Almeida, eliminar a zona amarela 

prevista no Regulamento Municipal de Estacionamento no Centro 

Histórico de Elvas correspondente aos Parques de Estacionamento 

Exteriores.------------------------------------------------------------------ 

Mais foi deliberado, por unanimidade, submeter esta deliberação a 

aprovação da Assembleia Municipal.-------------------------------------- 

O Senhor Vereador Tiago Abreu ditou para a ata a seguinte 

declaração de voto:-------------------------------------------------------- 

Voto contra, não por não concordar com a isenção das taxas, mas 

sim por esta proposta estar mal colocada na ordem de trabalhos, não 

contento qualquer proposta de alteração dos preços, existindo apenas 

um parecer jurídico.------------------------------------------------------- 

Segundo a Lei das Finanças Locais, havendo um custo ele tem de ser 

assumido pelo consumidor.----------------------------------------------- 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara disse que os Parques têm vídeo 

vigilância, tem custos, como tal é ilegal colocar a tarifa zero nos 

parques de estacionamento da Shell e Praça das Armas.--------------- 

Termino a declaração de voto dizendo que darei conta amanhã à 

Inspeção Geral das Finanças do que aqui se faz esperando que o 

Senhor Vice Presidente mantenha o que aqui disse, que havia vídeo 

vigilância, porque a mesma tem custos.--------------------------------- 

Lamento que a Câmara apresente um ponto desta maneira, que 

poderá trazer responsabilidades financeiras para os eleitos, pois não 

se cumpre a Lei geral das autarquias locais, no que diz respeito à 

introdução de pontos na ordem de trabalhos, nem se cumpre a Lei 
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das Finanças Locais, porque não se imputam ao consumidor as 

despesas que há com os parques de estacionamento.------------------ 

Assim para não vir mais tarde a ser responsabilizado voto contra.----- 

4.3- Expropriação de terreno - Estação Elevatória de 

Varche.----------------------------------------------------------- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, sobre a 

expropriação de terreno onde se encontra a Estação Elevatória de 

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

A Câmara com o fundamento expresso na referida informação 

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

. 

a) Dar início ao procedimento administrativo de expropriação das 

parcelas de terreno em causa;------------------------------------- 

b) Dar conhecimento aos proprietários das parcelas do início deste 

procedimento, data em que o mesmo se iniciou, serviço por 

onde corre, respetivo objeto e proposta de aquisição.------------ 

4.4- Proposta de Parceria a Estabelecer entre o Museu de 

Arte Contemporânea de Elvas e o Festival Internacional 

de Música de Marvão.------------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 54/SOFMP, sobre a Proposta de 

Parceria a Estabelecer entre o Museu de Arte Contemporânea de 

Elvas e o Festival Internacional de Música de Marvão (documento em 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a parceria nos termos 

e condições constantes da referida informação.------------------------- 

4.5- Expo S. Mateus.-------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2273/Cultura e Desporto, bem 

como a proposta do programa da Expo São Mateus 2017 (documento 

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

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

Vereador Tiago Abreu, aprovar a realização da Expo São Mateus 2017  
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declaração de voto:-------------------------------------------------------- 

Abstive-me porque tenho dúvidas sobre a legalidade desta 

deliberação.---------------------------------------------------------------- 

Propus a alteração da proposta inicial, o que não foi permitido pelo 

Senhor Presidente da Câmara, dizendo que não o poderia fazer.------  

Entendo que qualquer proposta que venha à Câmara pode ser 

alterada desde que a maioria dos Vereadores o entendam.------------ 

A minha proposta de São Mateus de 16 a 24 de setembro ia ao 

encontro da preocupação da Confraria, que o São Mateus apanhasse 

dois fins de semana e de certeza absoluta que não colidiria com a 

Lei.-------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara entendeu não votar a alteração da proposta, mal, deveria 

tê-lo feito, porque a Lei assim o diz, votavam contra e rejeitavam a 

proposta, mas eu estou no pleno direito de apresentar uma proposta 

à proposta original.------------------------------------------------------- 

Não estou contra o São Mateus, não estou contra que o São Mateus 

apanhe dois fins de semana, o que estou é preocupado com as 

consequências jurídicas que esta deliberação possa ter.---------------- 

Farei enquanto Vereador um pedido de esclarecimento à Comissão 

Nacional de Eleições, para melhor votar a proposta que se seguirá a 

esta, que será a do cartaz a apresentar aos Elvenses.------------------ 

O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento do ofício 

enviando pela Confraria do Senhor Jesus da Piedade, sobre as datas 

da Feira de São Mateus (documento em anexo número sete).--------- 

4.6- Pedido de Admissão da Universidade Sénior de Santa 

Eulália à Universidade Sénior de Elvas.---------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2148/SOF – Sócio Educativa 

sobre o Pedido de Admissão da Universidade Sénior de Santa Eulália 

à Universidade Sénior de Elvas (documento em anexo número oito).- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a integração da 

Universidade Sénior de Santa Eulália como Pólo da Universidade 

Sénior de Elvas.------------------------------------------------------------  

4.7-2ªs Jornadas para Salvaguarda do Património 

Cultural Imaterial do Alentejo.-------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 54/SOFMP, bem como a 

programação das 2ªs Jornadas para Salvaguarda do Património 

Cultural Imaterial do Alentejo a realizar no dia 16 de setembro de 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida 

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

4.8- XXV Festival Sete Sóis Sete Luas.----------------------- 

Presente à reunião a informação nº 55/SOFMP, bem como a 

programação do XXV Festival Sete Sóis Sete Luas a realizar nos dias 

14 e 15 de julho e 21 e 22 de julho de 2017 (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho que 

aprovou a referida programação.----------------------------------------- 

4.9- Eliminação de Parquímetros.----------------------------- 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Tiago Abreu 

sobre a eliminação de todos os Parquímetros, ficando apenas como 

parque pago o Parque da Praça da República (documento em anexo 

número onze).------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente colocou a proposta a votação tendo a mesma 

sido rejeitada, por maioria, com um voto a favor do Senhor Vereador 

Tiago Abreu, quatro votos contra e uma abstenção do Senhor 

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

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

a) Sociedade Recreativa da Terrugem.----------------- 
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Presente à reunião a informação nº 2432/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 €6.500,00.------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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                  

__________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


