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____________________________________________________ 

                Ata nº 15/2017 

Reunião Ordinária do dia 9 de 

agosto de 2017. ----------------  

Aos nove dias do mês de agosto 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 Senhor Engº Manuel 

Joaquim Silva Valério, estando presentes os Senhores Vereadores 

Drª Vitória Júlia Damião Rita Branco, Tiago Patrício Monteiro 

Telo de Abreu, Engº Tiago Joaquim Lopes Afonso e Carlos 

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

FALTAS: Faltaram a esta reunião o Senhor Presidente Dr. Nuno  

Miguel Fernandes Mocinha e o Senhor Vereador Comendador 

José António Rondão Almeida, por se encontrarem de férias.------ 

Pelo Departamento de Obras e Serviços Urbanos esteve presente o 

Senhor Engº João Sardinha. ---------------------------------------------  

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 Clara 

Barradas.------------------------------------------------------------------- 

Sendo dezasseis horas, verificando-se haver “quórum” para 

funcionamento do Executivo, pelo Senhor Vice-Presidente, no 

exercício da Presidência, foi declarada aberta a reunião: ---------------  

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

O Senhor Vereador Tiago Abreu usando da palavra perguntou se 

os livros escolares eram pagos pelos pais dos alunos e depois é que 

seriam reembolsados desse valor pela Câmara Municipal.-------------- 
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A Senhora Vereadora Vitória Branco usando da palavra informou 

o Senhor Vereador Tiago Abreu que efetivamente era assim.---------- 

O Senhor Vereador Tiago Abreu disse que não concordava com 

esse procedimento tendo em conta que há pessoas que não têm 

disponibilidade financeira para comprar os livros.----------------------- 

2– Aprovação da Ata de 26/07/2017.------------------- 

 Ata de 26/07/2017.------------------------------------------- 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia vinte e seis de julho de 

dois mil e dezassete foi retirada da ordem de trabalhos.---------------- 

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 2466 

de 31 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.------------------------------------------ 

 Pedido de retificação ao regime de propriedade 

horizontal ao prédio sito na Av. Nuno Alvares Pereira 

nº 2, 2-A, 2-B e 2-C, em Elvas.-------------------------- 

Presente à reunião o requerimento da Nuno aleixo pais Vacas de 

Carvalho, contribuinte número cento e quarenta e um milhões 

quatrocentos e vinte mil oitocentos e doze, residente na Avenida Dom 

Nuno Álvares Pereia, número dois-B, Bairro de Santa Luzia, em Elvas, 

na qualidade de proprietário, solicitando a retificação da propriedade 

horizontal, instituída por deliberação camarária de seis de fevereiro 

do ano dois mil e dezassete, ao prédio inscrito no artigo número 

oitocentos e cinquenta e cinco e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Elvas sob o número oitocentos e dez da matriz Predial 
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Urbana da Freguesia de Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso, 

deste Concelho, situado na Avenida Dom Nuno Álvares pereira, 

números dois, dois-A, dois-B e dois-C e a passagem da respetiva 

certidão. ------------------------------------------------------------------- 

O referido prédio é composto por frações autónomas que além de 

constituírem unidades independentes, são distintas e isoladas entre 

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

descreve:-------------------------------------------------------------------  

O referido prédio é composto por frações autónomas que além de 

constituírem unidades independentes, são distintas e isoladas entre 

si, com saída própria para uma parte comum do prédio e desta para a 

via pública ou com saída direta para a via pública, distribuídas como 

a seguir se descrevem: --------------------------------------------------- 

FRAÇÃO A: Constituída em cave esquerda, destinada a escritório e 

garagem, com entrada privativa pelo número dois-C de polícia, 

composta por três divisões, uma instalação sanitária, uma garagem e 

dois logradouros em frente á fração; a que corresponde a área bruta 

privativa de cento e vinte e oito vírgula setenta e um metros 

quadrados, a área bruta dependente de vinte e cinco metros 

quadrados e as superfícies descobertas de cento e oitenta vírgula 

quarenta metros quadrados e de sessenta e nove vírgula sessenta 

metros quadrados, para a qual fixam a permilagem de cento e 

setenta e sete do valor total do prédio, que após divisão será 

adjudicada a Nuno Aleixo pais Vacas de Carvalho. ---------------------

FRAÇÃO B: Mantêm-se inalterada. -------------------------------------- 

FRAÇÃO C: Mantêm-se inalterada. -------------------------------------- 

FRAÇÃO D: Constituída em cave direita, destinada a escritório com 

entrada privativa pelo número dois-A de polícia, composta por duas 

divisões, a que corresponde a área bruta privativa de quarenta e três 

vírgula quarenta e dois metros quadrados, para a qual fixam a 

permilagem de cinquenta do valor total do prédio, que, após divisão 
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de coisa comum vai ser adjudicada a José Maria Pizarro de Melo Telo 

Rasquilha. --------------------------------------------------------------     

São partes comuns as indicadas no número um do artigo mil 

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

A Câmara, de harmonia com a informação junto ao processo, 

deliberou por unanimidade autorizar a retificação solicitada.----------- 

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Pedido de direito de preferência sobre o imóvel sito 

na Travessa Gil Sardinha nº 7 – Elvas.----------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Travessa Gil Sardinha 

nº 7 – Elvas.--------------------------------------------------------------- 

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

 Pedido de direito de preferência sobre o imóvel sito 

na Rua de Passo nº 22 – Elvas.-------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Passo nº 22 – 

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

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

 Pedido de direito de preferência sobre o imóvel sito 

na Rua Sá da Bandeira nº 48 – Elvas.------------------ 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Sá da Bandeira nº 

48 – Elvas.---------------------------------------------------------------- 

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

 Pedido de direito de preferência sobre o imóvel sito 

na Rua dos Fagundes nº 4 – Elvas.--------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua dos Fagundes nº 4 

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

 Licenciamento nº 80/2016.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de alteração ao projeto inicial de 

remodelação da fração existente no Terreirinho de João Domingues, 

nº 10-A, em Elvas, cujo requerente é Carlos Alberto Pinto Santana.--- 

A Câmara tomou conhecimento despacho que aprovou o projeto de 

arquitetura.--------------------------------------------------------------- 

 Licenciamento nº 81/2016.------------------------------ 

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

 Licenciamento nº 89/2016.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de construção de um armazém na 

Estrada das Fontainhas, cujo requerente é Transitex – Trânsito de 

Extremadura.-------------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento despacho que aprovou o projeto em 

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

 Licenciamento nº 23/2017.------------------------------ 

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

 Licenciamento nº 40/2017.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de instalação de uma Estação base, na 

Rua Isabel Maria Picão, em Elvas, cujo requerente é o Siresp – 

Gestão de rede Digitais de Segurança e Emergência, S.A..------------- 

A Câmara tomou conhecimento despacho que aprovou o projeto de 

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

 Licenciamento nº 49/2017.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de alterações no estabelecimento 

existente na Rua de São Lourenço, nºs 11 e 11-B, em Elvas, cujo 

requerente é Maria Fernanda Farrajota Melo e Sousa Silva Sequeira. 

A Câmara tomou conhecimento despacho que aprovou o projeto de 

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

 Licenciamento nº 53/2017.------------------------------ 
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Presente à reunião o projeto de legalização da piscina existente no 

prédio sito na Rua Manuel Mendão, nº 31, em Elvas, cujo requerente 

é Miguel Ângelo Marques Mendão.---------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento despacho que aprovou o projeto de 

arquitetura.---------------------------------------------------------------- 

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

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

Em Bancos €880.976,82.-------------------------------------- 

Em dinheiro: €35.627,65.------------------------------------- 

Em documentos: €98.7180,11.------------------------------- 

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 32ª e 33ª 

alteração orçamental e a 32ª e 33ª alteração às Grandes Opções do 

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

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

 Prestações de Serviços.---------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2499SOFCOM, datada de 2 de 

agosto de 2017, dando conhecimento ao Executivo da celebração ou 

renovação dos contratos de aquisição de serviços no decorrer do mês 

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

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

 Antecipação de pagamentos (ATCME).----------------- 

Presente à reunião o ofício emanado da Associação dos Trabalhadores 

da Câmara Municipal de Elvas, solicitando a antecipação do 

pagamento dos duodécimos referente ao apoio que lhe foi atribuído 

em reunião de 22 de fevereiro de 2017.--------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

pagamento antecipado dos duodécimos do referido apoio.------------- 

 Ata da reunião da “Concessão da exploração e 

gestão dos sistemas de distribuição de água para 
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consumo público e de recolha de efluentes do 

concelho de Elvas”.--------------------------------------- 

Presente à reunião a Ata nº 43, de 8 de junho 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.------------------------------------------ 

 PDR 2020 – Operação 8.1.3 – Prevenção da floresta 

contra agentes bióticos e abióticos.-------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2209/Gabinete Proteção Civil, 

sobre a candidatura em título.-------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho 

do Senhor Presidente que aprovou a referida Candidatura.------------- 

 Conservação e Restauro do Baluarte de S. Vicente – 

Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior – 

Aprovação de Candidatura- Ratificação.---------------- 

Presente à reunião a informação nº 2489/SOF – Candidaturas, bem 

como a Candidatura em título.-------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho 

do Senhor Presidente que aprovou a referida Candidatura.------------- 

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

 Empreitada de: Recuperação do Antigo Edifício do 

Açougue a Adaptação para Espaço Interpretativo da 

Antiga Sinagoga de Elvas.-------------------------------- 

 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: Conservação da rede viária – Corte 

de ervas 2017.--------------------------------------------- 
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 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: Renovação da conduta de 

abastecimento de água na Rua de Vila Viçosa em 

Vila Boim.-------------------------------------------------- 

 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: Construção do Lar de Santa Eulália.-- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº2537/2017 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: Pintura da pista de Atletismo.--------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 2334/2017 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.----- 

Antes de se proceder à votação do seguinte ponto o Senhor 

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



 

  9  

4.1-Processo de Inquérito mandado instaurar por 

despacho de 24/04/2017.------------------------------------- 

Presente à reunião o Relatório do Processo de Inquérito mandado 

instaurar por despacho do Senhor Presidente da Câmara do dia 24 de 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta do 

instrutor e mandar arquivar o processo.---------------------------------  

Após a votação o Senhor Vereador Tiago Abreu entrou na sala 

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

4.2- Memorando de Entendimento – Ratificação.----------- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem como 

o Memorando de Entendimento celebrado entre a Associação de 

Amizade Portugal Japão e a Câmara Municipal de Elvas (documento 

em anexo número um).--------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido 

memorando.--------------------------------------------------------------- 

4.3- Protocolo com o Instituto Politécnico de Portalegre.- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem como 

o Protocolo a celebrar entre o Instituto Politécnico de Portalegre e o 

Município de Elvas (documento em anexo número dois).--------------- 

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

4.4- Protocolo de Colaboração a celebrar com a Arkus – 

Projeto “ Velhos são os Trapos”.------------------------------ 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem como 

o Protocolo a celebrar entre o a ARKUS – Associação Juvenil e o 

Município de Elvas (documento em anexo número três).--------------- 

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

4.5-Cedência de espaço para gravações no Forte da Graça 

no mês de agosto por parte da SP televisão.---------------- 

Presente à reunião a informação nº 2457/SOF-Museus e Património 

sobre a cedência de espaço para gravações no Forte da Graça no mês 
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de agosto por parte da SP Televisão (documento em anexo número 

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

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

4.6- Proposta de Realização do Concurso Miss Elvas Plus 

Size 2017.------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2457/SOF-Divisão Socio Cultural 

sobre a realização do Concurso Miss Elvas Plus Size 2017, no dia 25 

de agosto de 2017, na Praça da República (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização do 

referido concurso.---------------------------------------------------------- 

4.7-XXIX Meia Maratona Internacional Badajoz/ Elvas.--- 

Presente a reunião a informação nº 2529/SOFCD bem como a 

proposta de realização da 29ª Meia Maratona Internacional 

Badajoz/Elvas no dia 15 de outubro de 2017 (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta, o 

Regulamento e o valor dos prémios.------------------------------------- 

4.8- Proposta de Cedência do Centro de Negócios 

Transfronteiriço à Associação Regional de Testemunhas 

de Jeová do Alto Alentejo.------------------------------------- 

Presente a reunião a informação nº 2529/Divisão Sócio Cultural sobre 

a cedência do Centro de Negócios Transfronteiriço à Associação 

Regional de Testemunhas de Jeová do Alto Alentejo para realização 

do seu Congresso Regional nos dias 22 a 24 de junho de 2018 

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

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

4.9- Apoios:----------------------------------------------------- 

a) Associação de caçadores da Freguesia de S. 

Vicente e Ventosa.---------------------------------------- 

Este Ponto foi retirado da ordem de trabalhos.------------------- 
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b) Associação Desportiva e Cultural da Calçadinha.--- 

Este Ponto foi retirado da ordem de trabalhos.------------------- 

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 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 O ASSISTENTE TÉCNICO 

  

_______________________________________________ 
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