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______________________________________________________ 

                                           Ata nº 19/2017 

Reunião Ordinária do dia 11 de 

outubro de 2017. ---------------  

Aos onze dias do mês de outubro 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 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 Clara 

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

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

 

2– Aprovação das Atas de 13/09/2017 e 

18/09/2017.----------------------------------------------- 



 

  2  

 Ata de 13/09/2017.------------------------------------------- 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia treze de setembro de dois 

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

 Ata de 18/09/2017.------------------------------------------- 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia dezoito de setembro 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 9537 

de 4 de outubro 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 –--------------------------------------- 

1)Presente á reunião uma informação da Senhor Vice - Presidente 

Engº Manuel Valério, dando conhecimento que nos dias 13 e 18 de 

setembro de 2017 irá interromper o seu período de férias.-------------- 

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

2)Presente á reunião uma informação da Senhor Presidente Dr. Nuno 

Mocinha, dando conhecimento que nos dias 2 a 8 de outubro de 2017 

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

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

3)Presente á reunião uma informação da Senhor Presidente Dr. Nuno 

Mocinha, dando conhecimento que no dia 5 de outubro de 2017 irá 

interromper o seu período de férias.--------------------------------------- 

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

Processos despachados de acordo com a delegação de 

competências.--------------------------------------------------- 
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 Processo de obras nº 10/17.---------------------------- 

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

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

Presente à reunião o projeto de construção de uma garagem e 

telheiro na Rua Água de Banhos, nº 59, em São Vicente, cujo 

requerente é Edgar Miguel Henriques Eufémia.-------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 35/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de reabilitação a moradia existente na 

Rua do Castelo, nº 20, em São Vicente, cujo requerente é Estrela 

Encarnação Lavrador Vieira Almeida.------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 63/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de legalização da remodelação do 

terreno, sito em Veredas e Gil Vaz Grande, em Elvas, cujo requerente 

é José Luís Costa Claro.--------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 66/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de um pavilhão no lote nº 

21 da Zona Industrial das Fontainhas, cujo requerente é Gaspar 

Joaquim Carvão Magarreiro.---------------------------------------------- 

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.---------------------------- 
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A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 77/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração do uso de supermercado 

para habitação com obras de alteração no prédio sito na Rua de 

Elvas, nº 70, em São Vicente, cujo requerente é Álvaro Emanuel 

Martins Martins.------------------------------------------------------------ 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria dos dias 10/10/2017.-- 

Em Bancos €654.683,93.---------------------------------------

Em dinheiro: €15.601,54.-------------------------------------- 

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

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 

_____________________________________________________

_____________________________________________________



 

  5  

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 O ASSISTENTE TÉCNICO 

  

_______________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


