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 ______________________________________________________ 

               Ata nº 18/2017 

                                             Reunião Ordinária do dia 18  

                                             de setembro de 2017.---------- 

Aos dezoito dias do mês de setembro 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 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 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. -------------------------------------  

Sendo nove 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.------------------------------------------ 

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 dois).-----------------         
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A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------ 

2– Aprovação da Ata de 13/09/2017.-------------------  

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

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

3.1–Departamento de Administração Geral e 

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

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

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

 Cedência do Cine Teatro Comissão Concelhia 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 9499/Divisão Sócio Cultural, 

sobre a cedência do Cine teatro à Comissão Politica Concelhia do 

Partido Socialista para realização de uma ação de campanha no dia 

18 de setembro de 2017, a partir das 14,00 horas.--------------------- 

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

Após a votação o Senhor Presidente Dr. Nuno Mocinha entrou 

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

 Processo de propriedade horizontal nº 10/17.-------- 

Presente à reunião o pedido de vistoria para constituição do regime 

de propriedade horizontal no prédio sito na Varandinha João 

Domingues, nºs 5-A e 5-B, em Elvas, cujo requerente é Herdade do 

Monte Velho – Empreendimentos Turísticos, Ldª.----------------------- 

A Câmara com o fundamento expresso na informação dos Serviços, 

deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido e conceder ao 

requerente um prazo de 30 dias para apresentação de novo pedido.-- 

 Processo de obras nº 46/16.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de traslação de um vão de escadas no 

prédio sito na Rua de São Francisco, nº 32, em Elvas, cujo 

requerente é João de Castro Freire Bagulho.---------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do 

projeto.--------------------------------------------------------------------- 

 Reembolso – Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de 

Elvas e Campo Maior, CRL.------------------------------- 

Presente à reunião o pedido de reembolso do valor de €163,69, 

referente ao processo de operação de alteração ao Loteamento da 

Zona Industrial da Boa-Fé.---------------------------------------------- 

A Câmara tendo em atenção a isenção prevista no nº 4 do artº 49º 

do Regulamento Municipal de Taxas de Urbanização e de Edificação 

de Elvas, deliberou, por unanimidade, reembolsar a Caixa de Crédito 

Agrícola Mútuo de Elvas e Campo Maior, CRL, do referido valor.------- 

 Requerimento de José da Conceição Fernandes 

Guerra Pedido de parecer para negócio de 

compropriedade para o prédio rústico denominado 

“Herdade do Botafogo” Elvas.---------------------------  

a) Presente á reunião o requerimento de Guerra & Nogueira e 

Associados, com escritório no Largo dos Carvajais, número 4, em 

Campo Maior, no interesse dos seus constituintes, José Pinheiro 

Guerra, António Pinheiro Guerra, Francisco Pinheiro Guerra e Pedro 

Pinheiro Guerra, solicitando a emissão de parecer nos termos do 

artigo 54º da Lei número 91/95 de 2 de setembro, alterada pela Lei 

número 165/99 de 14 de setembro e pela Lei número 64/2003 de 23 

de agosto, sobre à venda ou doação a José da Conceição Fernandes 

Guerra e Maria de Fátima Carreiras Pinheiro Guerra, de 1/2 indiviso 

para cada um deles, do prédio misto, inscrito na matriz cadastral 

rústica da Freguesia de Caia, São Pedro e Alcáçova, sob o artigo 28º, 

secção N (parte), denominado Herdade do Botafogo, da Rã e Courela 

do Carapatel e na matriz urbana sob o artigo 1283º e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Elvas sob o número 

1299/19960206.-----------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável uma 
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vez que esse negócio não visa nem dele resulta parcelamento físico 

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

b) Presente à reunião o requerimento de Guerra & Nogueira e 

Associados, com escritório no Largo dos Carvajais, número 4, em 

Campo Maior, no interesse dos seus constituintes, José Pinheiro 

Guerra, António Pinheiro Guerra, Francisco Pinheiro Guerra e Pedro 

Pinheiro Guerra, solicitando a emissão de parecer nos termos do 

artigo 54º da Lei número 91/95 de 2 de setembro, alterada pela Lei 

número 165/99 de 14 de setembro e pela Lei número 64/2003 de 23 

de agosto, que foi emitido parecer favorável, à venda ou doação a 

José da Conceição Fernandes Guerra e Maria de Fátima Carreiras 

Pinheiro Guerra, de 1/2 indiviso para cada um deles, do prédio misto, 

inscrito na matriz cadastral rústica da Freguesia de Caia, São Pedro e 

Alcáçova, sob o artigo 29º, Secção N (parte), denominado Herdade 

do Botafogo, da Rã e Courela do Carapatel e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Elvas sob o número 

1966/20080915.----------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável uma 

vez que esse negócio não visa nem dele resulta parcelamento físico 

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

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Processo de obras nº 33/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de ampliação da moradia existente na 

Rua de Campo Maior, nº 26 em Elvas, cujo requerente é Rui Gonçala 

Branco Ramalho.----------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 39/17.---------------------------- 

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

 Processo de obras nº 55/17.---------------------------- 
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Presente à reunião o projeto de recuperação do edifício existente na 

Rua da Cadeia, nºs 12 e 12-A, em Elvas, cujo requerente é Maria 

José Fillol Guimarães Lopes.---------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 60/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de uma garagem na Avª 

José António Rondão Almeida, em Santa Eulália, cujo requerente é 

António Domingos Cabeça Gorda Carlos.--------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 75/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de traslação de um vão de escadas no 

prédio sito na Rua de São Francisco, nº 32, em Elvas, cujo 

requerente é João de Castro Freire Bagulho.---------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de informação prévia nº 4/17.--------------- 

Presente à reunião o pedido de informação prévia de obras sobre a 

viabilidade de alteração ao uso de comércio para habitação de três 

frações do prédio sito no lote nº 122 da Urbanização da Quinta da 

Carvalha, cujo requerente é Jofeper – Gestão Imobiliária, Ldª.-------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que emitiu parecer 

desfavorável de acordo com a informação dos Serviços.---------------- 

 Direito de preferência do prédio sito no Largo dos 

Terceiros, nº 11, fração “J” – Elvas.-------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito no Largo dos Terceiros, nº 

11, fração “J” – Elvas.---------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho.-- 
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 Direito de preferência do prédio sito na Rua de S. 

Lourenço, nº 6-E, fração “B” – Elvas.-------------------   

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de S. Lourenço, nº 

6-E, fração “B” – Elvas. -------------------------------------------------- 

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

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 15/09/2017.---- 

Em Bancos €1.299.720,24.-----------------------------------

Em dinheiro: €34.213,25.-------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 37ª E 38ª 

alteração orçamental e a 37ª e a 38ª alteração às Grandes Opções do 

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

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

 Preços de produtos.--------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 5161/Divisão Financeira, sobre a 

inserção de produtos na tabela de preços (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a inclusão na Tabela 

de Preços dos produtos constantes da referida informação.------------ 

 Abate de Material ao Inventário.------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 6519/SOF-Tecnologia de 

Informação, sobre o abate ao inventário do material constante da 

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

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

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

3.3- Departamento de Obras e Serviços Urbanos.------  
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4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1-Procedimento de Formação de Contrato para 

Planeamento.---------------------------------------------------- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico sobre o 

assunto em título (documento em anexo número cinco).--------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, submeter a minuta de 

Contrato para Planeamento, a que se encontra anexo os termos de 

referência a discussão pública pelo prazo mínimo de dez dias.--------- 

4.2- Transporte - Eleições Autárquicas.---------------------- 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente da Câmara 

sobre a disponibilização de viaturas ligeiras de passageiros, para o 

transporte de ida e volta de munícipes às seções de voto, no dia 1 de 

outubro de 2017, para permitir o cumprimento desse direito e dever 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.—-------- 

4.3- Concessão de auxílios económicos para a aquisição 

de material escolar para o ano letivo 2017/2018.---------- 

Presente à reunião a informação nº 2716/SOF – Sócio Educativa, 

sobre a concessão de auxílios económicos para a aquisição de 

material escolar para o ano letivo 2017/2018 (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de 

auxílios económicos.------------------------------------------------------- 

4.4- Habitação Social – Transferência de Fogo.------------- 

Presente à reunião a informação nº 6382/SOF- Sócio Educativa sobre 

a transferência do agregado familiar da Senhora Maria José Terrinca 

Saial, do fogo sito na Rua de São José, nº 19, para o fogo sito na Rua 

de São José, nº 21 (documento em anexo número oito).--------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a transferência de 

fogo referida.--------------------------------------------------------------- 
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4.5- Comemoração do Dia Mês da Musica / Encerramento 

da 6ª edição do Programa Sensibilidade para a Educação 

Patrimonial 2017.----------------------------------------------- 

Presente à reunião o ofício emanado da Diretora Regional da Cultura 

do Alentejo, solicitando a colaboração da Câmara para a 

Comemoração do Dia do Mês da Música no dia 22 de outubro de 2017 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, prestar todo o apoio solicitado 

para a realização da referida comemoração.----------------------------- 

4.6- Proposta de realização do Mês da Música.-------------- 

Presente à reunião a informação nº 5767/Divisão Sócio Cultural, bem 

como a programação do Mês da Música (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida 

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

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 
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lavrada a presente ata que vai ser devidamente assinada por todos 

os membros presentes. ---------------------------------------------------  

CÂMARA MUNICIPAL 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_________________________________________ 
 

O ASSISTENTE TÉCNICO                  

__________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


