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 ______________________________________________________ 

               Ata nº 24/2017 

                                             Reunião Ordinária do dia 25  

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

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e 

dezassete, no edifício dos Paços do Concelho, pelas dez horas, reuniu 

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

Miguel Fernandes Mocinha, estando presente os Senhores 

Vereadores Comendador José António Rondão Almeida, Engº 

Cláudio José Marmelo Nascimento Carapuça, Drª Vitória Júlia 

Damião Rita Branco, Dr. Sérgio Luís Macareno Ventura, Engº 

Tiago Joaquim Lopes Afonso e Drª Anabela da Conceição Costa 

Tinta Fina Cartas.—--------------------------------------------------- 

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 dez 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) -------------------------  
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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 

10888, de 18 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.------------------------------------------ 

 Alargamento do horário de estabelecimentos de Bar 

– Cidade Jardim.------------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 8124/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 seis meses, podendo a todo o 

momento a Câmara fazer cessar a mesma, sempre que se 

verificarem situações que comprometam a segurança, proteção e 

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

 Despacho nº 38/2017 - Nomeação do Escrivão dos 

Processos de Contra – Ordenação.---------------------- 

Presente à reunião o Despacho nº 38/DAGF, do Senhor Presidente da 

Câmara que nomeou para escrivão dos processos de contra – 

ordenação o Assistente Administrativo Especialista João António 

Ventura Gaiato (documento em anexo número dois).------------------- 

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

 Despacho nº 39/2017 - Nomeação do Oficial Público. 
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Presente à reunião a informação nº 10445/DAGRH, bem como o 

Despacho do Senhor Presidente que designou o Diretor do 

Departamento Financeiro e de Desenvolvimento, Licenciado Paulo 

Jorge Gomes Dias, para servir de Oficial público para lavrar todos os 

contratos em que a Lei o preveja e nas sua faltas e impedimentos do 

Chefe de Divisão Financeira, Licenciado Ricardo José Macareno 

Ventura (documento em anexo número três).-------------------------- 

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

 Despacho nº 40/2017 – Determinação sobre a 

existência de Vereadores em regime de tempo inteiro 

e meio tempo.----------------------------------------------  

Presente à reunião o Despacho Nº 40/2017, do Senhor Presidente 

que determinou a existência de vereadores em regime de tempo 

inteiro e de um vereador em regime de tempo inteiro (documento em 

anexo número quatro).---------------------------------------------------- 

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

 Despacho nº 41/2017 – Designação do Vereador em 

regime de tempo inteiro e do Vereador em regime de 

meio tempo.------------------------------------------------ 

Presente à reunião o Despacho nº 41/2017, do Senhor Presidente 

que determinou que o Vereador Cláudio José Marmelo Nascimento 

Carapuça exerça as funções em regime de tempo inteiro (documento 

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

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

 Despacho nº 42/2017 – Designação do Vice – 

Presidente.------------------------------------------------- 

Presente à reunião o Despacho do Senhor Presidente nomeando o 

Senhor Vereador Cláudio José Marmelo Nascimento Carapuça, Vice - 

Presidente da Câmara (documento em anexo número seis).----------- 

A Câmara tomou conhecimento.----------------------------------------- 
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 Despacho nº 46/2017 – Delegação de competências 

para representar o Município nas Águas do Norte 

Alentejano, S.A..------------------------------------------- 

Presente à reunião o Despacho do Senhor Presidente delegando no 

Senhor Vice – Presidente Cláudio José Marmelo Nascimento 

Carapuça, a competência para representar o Município nas Águas do 

Norte Alentejano, S.A. (documento em anexo número sete).---------- 

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

 Prédio degradado na Raposeira – Elvas.----------------  

Presente à reunião uma informação da Fiscalização, sobre o prédio 

degradado situado no Lagar Novo, Raposeira em Elvas.---------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar efetuar a necessária 

vistoria.--------------------------------------------------------------------- 

 Pedido de emissão de parecer para negócio de 

Compropriedade do prédio rústico denominado 

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

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

 Reembolso á firma Condap – Administração de 

Condomínios, Ldª.----------------------------------------- 

Presente à reunião o pedido de reembolso do valor de €143,44, 

pagos indevidamente pela Condap – Administração de Condomínios, 

Ldª, pela certificação do elevador do prédio sito na Avª António 

Sardinha, Torre II, em Elvas.-------------------------------------------- 

A Câmara tendo em atenção no nº 5 do artº 6º do Regulamento 

Municipal de Taxas deliberou, por unanimidade, reembolsar a referida 

Empresa do valor em causa.---------------------------------------------- 

 Reembolso á Firma Transitex – Trânsitos de 

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

Presente à reunião o pedido de reembolso do valor de €60,00 

cobrados indevidamente na liquidação das taxas de emissão da 
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autorização de utilização para o prédio sito nas Fontainhas, em Elvas, 

à empresa Transitex – Trânsitos de Extremadura.---------------------- 

A Câmara tendo em atenção no nº 5 do artº 6º do Regulamento 

Municipal de Taxas deliberou, por unanimidade, reembolsar a referida 

Empresa do valor em causa.---------------------------------------------- 

 Direito de preferência do prédio sito na Praça da 

República, nºs 8, 8-A, 8-B e 8-C – Elvas.--------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou exercer o direito de 

preferência na aquisição do prédio sito na Praça da República, nºs 8, 

8-A, 8-B e 8-C – Elvas.---------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua Isabel 

Maria Picão, nºs 2 e 2-A – Elvas.------------------------  

Presente à reunião o despacho que determinou exercer o direito de 

preferência na aquisição do prédio sito na Rua Isabel Maria Picão, nºs 

2 e 2-A – Elvas.------------------------------------------------------------ 

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

  Direito de preferência do prédio sito na Rua de 

Alcamim, nº 25-B, fração “B” – Elvas.------------------  

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Alcamim, nº 25-

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

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua de S. 

Lourenço, nº 6-A, fração “A” – 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-A, fração “A” – Elvas.--------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Travessa da 

Fonte, nº 5, fração “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 Travessa da Fonte, nº 5, 

fração “C” – Elvas.-------------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Praça 25 de 

Abril, nº 20-B, fração “B” – Elvas.----------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Praça 25 de Abril, nº 

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

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua de 

Alcamim, nº 44-A, fração “B” – Elvas. ----------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Alcamim, nº 44-

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

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua de 

Évora, nºs 18 e 18-A – Elvas.---------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Évora, nºs 18 e 

18-A – Elvas.--------------------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito no Páteo do 

Gançoso, Rua Martim Mendes – Elvas.------------------  

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito no Páteo do Gançoso, Rua 

Martim Mendes – Elvas.--------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua da 

Azinheira nº 14, fração “D” – 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 Azinheira nº 14, 

fração “D” – Elvas.--------------------------------------------------------- 

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

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 20/10/2017.---- 

Em Bancos €898.629,69.---------------------------------------

Em dinheiro: €14.114,60.-------------------------------------- 

Em documentos: €98.780,10.--------------------------------- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 24/10/2017.---- 

Em Bancos €901.503,10.---------------------------------------

Em dinheiro: €16.216,63.-------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 38ª, 39ª, 40ª e 

41ª alteração orçamental e 38ª, 39ª, 40ª e 41ª alteração às Grandes 

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

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

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

 Empreitada de: Adaptação do PM014/Elvas – Casa 

dos Fornos a Reserva do Mace.-------------------------- 

 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: Reformulação da Rua Nova do 

Poente em S. Vicente.------------------------------------ 

 Receção provisória.--------------------------------- 
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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: Sede da Associação Vicentina em S. 

Vicente.---------------------------------------------------- 

 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: Abertura de Separador na Avenida 

do Dia de Portugal.--------------------------------------- 

 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: Centro de Atendimento ao Turista na 

Parada do Castelo.---------------------------------------- 

 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: Requalificação Ambiental e 

Paisagística da envolvente às Muralhas - 1ª fase: 

entre as Portas de Olivença e o Baluarte do Trem. 

sub-fase 1-A – entre as Portas de Olivença e as 

Portas da Esquina; sub-fase 1-B – entre as Portas da 

Esquina e o Baluarte do Trem.--------------------------- 
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 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 – Regimento da Câmara Municipal de Elvas.------------ 

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

4.2 - Reuniões da Câmara Municipal.------------------------- 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente sobre o 

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

Colocada a votação a Proposta apresentada pelo Senhor Presidente 

foi a mesma aprovada, por unanimidade.-------------------------------- 

4.3 - Delegação de Competências da Câmara Municipal no 

Senhor Presidente da Câmara.-------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 10654/DAGRH, sobre as 

competências delegáveis pela Câmara no respetivo Presidente da 

Câmara, de acordo com a Lei em vigor (documento em anexo 

número nove).------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou por unanimidade, ao abrigo do disposto no 

número 1 do artigo 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro e do 

disposto no Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, na sua atual 

redação, delegar no Senhor Presidente da Câmara, com a faculdade 

de subdelegação, as seguintes competências: -------------------------- 

No âmbito da Lei 75/2013 de 12 de setembro:------------------------- 

 Alíneas d), f), g), h), l), q), r), t), v), w), x), y), bb), cc), dd), 

ee), ff), gg), ii), jj), kk), ll), mm), nn), pp), qq), rr), ss), tt), 

uu), ww), xx), yy), zz), e bbb) do nº 1 do artº 33º da Lei 

75/2013, de 12 de setembro; ------------------------------------ 
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 Alíneas b), e c) do artº 39º da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro;----------------------------------------------------------- 

 Conceder licença administrativa, aprovação de informação 

prévia e autorização do pagamento fracionado das taxas 

previstas, respetivamente nº 2 do artº 4º, nº 4 do artº 5º e o 

nº 2 do artº 117 do decreto-lei nº 555/99 de 16 de setembro, 

na sua atual redação, com a possibilidade de subdelegação em 

qualquer dos vereadores;------------------------------------------- 

 Atribuir licença para exercício das seguintes atividades: 

Acampamentos ocasionais e realização de fogueiras e 

queimadas, previstas respetivamente nos art.º 18º e 39º do 

decreto-lei nº 310/2002, de 18 de dezembro, conjugados com 

o nº 1 do artº 3º do decreto-lei nº 310/2002, de 18 de 

dezembro.----------------------------------------------------------- 

4.4- Constituição do Fundo Permanente da DFD.----------- 

Presente à reunião a informação 10194/DFD, sobre o assunto em 

título.----------------------------------------------------------------------- 

A Câmara por proposta do Senhor Presidente deliberou, por 

unanimidade, constituir um Fundo de Maneio para fazer face a 

pequenas despesas, a favor de Ricardo José Macareno Ventura, 

ficando o mesmo desde já autorizado a satisfazer essas despesas.---- 

Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar os seguintes valores e 

distribuição pelas classificações:-----------------------------------------

» Valor inicial - €1.500,00 (mil e quinhentos euros).-------------------- 

» Valor Máximo a Movimentar Anualmente - €3.000,00 (três mil 

euros).---------------------------------------------------------------------- 

Rubricas movimentadas:-------------------------------------------------- 

0103020211- Representação Serviço €500 

0103020202- Gasóleo  €100 

0103020203- Conservação €50 

0103020309- Comunicações €50 
0103020213- Deslocações e Estadas €300 

0103020121- Outros Bens €150 

0103020106- Generos p/confeccionar €75 

0103020105- Refeições confeccionad €50 
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0103000225- Outros Serviços €150 

0103020108- Material Escritório €50 

0103020110- Produtos Vendidos Farmácias  €25 

 

4.5 - Constituição do Fundo Permanente da DOMSU.------- 

Presente à reunião a informação 10194/DFD, sobre o assunto em 

título.----------------------------------------------------------------------- 

A Câmara por proposta do Senhor Presidente deliberou, por 

unanimidade, constituir um Fundo de Maneio para fazer face a 

pequenas despesas, a favor de Militão Joaquim Caeiro Cobra, ficando 

o mesmo desde já autorizado a satisfazer essas despesas.------------- 

Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar os seguintes valores e 

distribuição pelas classificações:-----------------------------------------

» Valor inicial - €2.000,00 (dois mil euros).------------------------------ 

» Valor Máximo a Movimentar Anualmente - €4.000,00 (quatro mil 

euros).---------------------------------------------------------------------- 

Rubricas movimentadas:-------------------------------------------------- 

0103 02 02 03-Conservação   €900,00 

0103 02 02 25-Outros Serviços   €300,00 

0103 06 02 03 05-Outras Taxas    €50,00 

0103 02 01 21-Outros Bens    €50,00 

0103 02 02 13-Deslocações e Estadas  €300,00 

0103 02 01 02 99 – Outros Combusti   €25,00 

0103 02 01 10 – Prod.Vendidos Farm    €25,00 

0103 02 01 12 – Peças    €25,00 

0103 02 01 17 – Ferramentas    €25,00 

 

4.6 - Constituição do Fundo Permanente da CPCJ.---------- 

Presente à reunião a informação 10194/DFD, sobre o assunto em 

título.----------------------------------------------------------------------- 

A Câmara por proposta do Senhor Presidente deliberou, por 

unanimidade, constituir um Fundo de Maneio para fazer face a 

pequenas despesas, a favor de Vitória Lérias, ficando o mesmo desde 

já autorizada a satisfazer essas despesas.------------------------------- 

Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar os seguintes valores e 

distribuição pelas classificações:-----------------------------------------
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» Valor inicial - €102,35 (cento e dois euros e trinta e cinco 

cêntimos).------------------------------------------------------------------ 

» Valor Máximo a Movimentar Anualmente - €204,70, (duzentos e 

quatro euros e setenta cêntimos).---------------------------------------- 

Rubricas movimentadas:-------------------------------------------------- 

0103 02 01 06-Géneros para confec..  €40,00 

0103 02 02 25-Outros Serviços   €22,35 

0103 02 01 10 – Prod.Vendidos Farm   €20,00 

0103 02 02 13 – Deslocações e Estadas   €20,00 

 

4.7- Fixação do número de vereadores em regime de 

tempo inteiro e meio tempo que exceda os limites 

previstos.-------------------------------------------------------- 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente sobre a 

Fixação do número de vereadores em regime de tempo inteiro e meio 

tempo que exceda os limites previstos (documento em anexo número 

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

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

4.8- Nomeação de trabalhador (s) para lavrar as Atas da 

Câmara e Assembleia Municipal.------------------------------ 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente sobre o 

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

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

Antes de se proceder à votação do seguinte ponto o Senhor 

Vereador Comendador Rondão Almeida saiu da sala da reunião.--  

4.9- Designação dos Representantes da Câmara no 

Conselho Geral do Agrupamento de Escolas nº 1 de Elvas 

(Boa-Fé).-------------------------------------------------------- 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente sobre o 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta, 

designando representantes da Câmara no Conselho Geral do 

Agrupamento de Escolas nº 1 de Elvas (Boa-Fé), O Senhor Presidente 
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da Câmara Dr. Nuno Miguel Fernandes Mocinha, e os Senhores 

Vereadores Drª Vitória Júlia Damião Rita Branco e Engº Tiago 

Joaquim Lopes Afonso.---------------------------------------------------- 

Após a votação o Senhor Vereador Comendador Rondão 

Almeida entrou na sala da reunião.-------------------------------------- 

4.10- Designação dos Representantes da Câmara no 

Conselho Geral do Agrupamento de Escolas nº 2 de Elvas 

(Santa Luzia).--------------------------------------------------- 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente sobre o 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta, 

designando representantes da Câmara no Conselho Geral do 

Agrupamento de Escolas nº 2 de Elvas (Santa Luzia), O Senhor 

Presidente da Câmara Dr. Nuno Miguel Fernandes Mocinha, e os 

Senhores Vereadores Drª Vitória Júlia Damião Rita Branco e Engº 

Tiago Joaquim Lopes Afonso.--------------------------------------------- 

4.11- Designação dos Representantes da Câmara no 

Conselho Geral do Agrupamento de Escolas nº 3.----------- 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente sobre o 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta, 

designando representantes da Câmara no Conselho Geral do 

Agrupamento de Escolas nº 3 de Elvas, O Senhor Presidente da 

Câmara Dr. Nuno Miguel Fernandes Mocinha, e os Senhores 

Vereadores Drª Vitória Júlia Damião Rita Branco e Engº Tiago 

Joaquim Lopes Afonso.---------------------------------------------------- 

4.12- Representante da Câmara na Assembleia – Geral da 

VALNOR.--------------------------------------------------------- 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente nomeando 

representante da Câmara na Assembleia – Geral da VALNOR o 
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Senhor Vereador Engº Cláudio José Marmelo Nascimento Carapuça 

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

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

4.13- Representante da Câmara, no Conselho Geral da 

Fundação Alentejo.--------------------------------------------- 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente nomeando 

representante da Câmara no Conselho Geral da Fundação Alentejo, 

o Senhor Vereador Engº Cláudio José Marmelo Nascimento Carapuça 

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

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

4.14- Representante da Câmara na Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens de Elvas.------------------------------- 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente nomeando 

representante da Câmara na Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens de Elvas, a Senhora Vereadora Drª Vitória Júlia Damião Rita 

Branco (documento em anexo número dezassete).--------------------- 

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

4.15- Representante da Câmara na Assembleia Geral da 

“Turismo Alentejo – E.R.T.”------------------------------------ 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente nomeando 

representante da Câmara, na Assembleia Geral do “ Turismo 

Alentejo – E.R.T.” o Senhor Vereador Engº Cláudio José Marmelo 

Nascimento Carapuça (documento em anexo número dezoito).-------- 

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

4.16- Representante da Câmara no Conselho Cinegético e 

de Conservação da Fauna Municipal.------------------------- 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente nomeando 

representante da Câmara no Conselho Cinegético e de Conservação 

da Fauna Municipal o Senhor Vereador Engº Cláudio José Marmelo 

Nascimento Carapuça (documento em anexo número dezanove).----- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.------------ 
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4.17- Representante da Câmara na Agroraiana.------------ 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente nomeando 

representante da Câmara na Agroraiana o Senhor Vereador Engº 

Cláudio José Marmelo Nascimento Carapuça (documento em anexo 

número vinte).------------------------------------------------------------- 

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

3.18- Representante da Câmara na Associação para o 

Desenvolvimento do “ Portalegre Distrito Digital “.-------- 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente nomeando 

representante da Câmara na Associação para o Desenvolvimento 

do “ Portalegre Distrito Digital “ o Senhor Vereador Engº Cláudio José 

Marmelo Nascimento Carapuça (documento em anexo número vinte e 

um).------------------------------------------------------------------------ 

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

4.19- Representante da Câmara na ADER-AL – Agência de 

Desenvolvimento em Espaço Rural do Norte Alentejo.----- 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente nomeando 

representante da Câmara na ADER-AL – Agência de 

Desenvolvimento em Espaço Rural do Norte Alentejo o Senhor 

Vereador Engº Cláudio José Marmelo Nascimento Carapuça 

(documento em anexo número vinte e dois).---------------------------- 

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

4.20-Designação do Representante da Câmara na 

Associação de Beneficiários do Caia.------------------------- 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente nomeando 

representante da Câmara na Associação de Beneficiários do Caia o 

Senhor Vereador Engº Cláudio José Marmelo Nascimento Carapuça 

(documento em anexo número vinte e três).---------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.------------ 
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4.21- Designação do Representante da Câmara no 

ICOMOS – Conselho Internacional de Monumentos e 

Sítios.------------------------------------------------------------ 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente nomeando 

representante da Câmara no ICOMOS – Conselho Internacional de 

Monumentos e Sítios, a Senhora Vereadora Drª Vitória Júlia Damião 

Rita Branco (documento em anexo número vinte e quatro).------------ 

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

4.22-Representação do Município na Organização Cidades 

Património Mundial.-------------------------------------------- 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente nomeando 

representante do Município na Organização Cidades Património 

Mundial a Senhora Vereadora Drª Vitória Júlia Damião Rita Branco 

(documento em anexo número vinte e cinco).--------------------------- 

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

4.23- Representante da Câmara na Associação Rede 

Judiarias de Portugal – Rotas de Safarad.------------------- 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente nomeando 

representante da Câmara na Associação Rede Judiarias de Portugal 

– Rotas de Safarad, a Senhora Vereadora Drª Vitória Júlia a Damião 

Rita Branco (documento em anexo número vinte e seis).--------------- 

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

4.24- Representante da Câmara na Rede Cultural sete 

sois sete luas.--------------------------------------------------- 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente nomeando 

representante da Câmara na Rede Cultural do Festival sete sois 

sete luas a Senhora Vereadora Drª Vitória Júlia Damião Rita Branco 

(documento em anexo número vinte e sete).---------------------------- 

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

4.25-Representante da Câmara na Associação “ European 

Walled Towns ”.------------------------------------------------- 
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Presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente nomeando 

representante da Câmara na Associação “ European Walled Towns ”  

a Senhora Vereadora Drª Vitória Júlia Damião Rita Branco 

(documento em anexo número vinte e oito).---------------------------- 

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

4.26- Representante da Câmara no Conselho Local de 

Ação Social de Elvas (CLASE).--------------------------------- 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente nomeando 

representante da Câmara no Conselho Local de Ação Social de 

Elvas (CLASE), a Senhora Vereadora Drª Vitória Júlia Damião Rita 

Branco (documento em anexo número vinte e nove).------------------- 

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

4.27- Aprovação da Candidatura “Planos Integrados e 

Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar”– FSE.------ 

Presente à reunião a informação nº 12728/SOF – Candidaturas, bem 

como a Candidatura “Planos Integrados e Inovadores de Combate ao 

Insucesso Escolar”– FSE (documento em anexo número trinta).------- 

A Câmara tomou conhecimento da aprovação da referida candidatura 

e deliberou por unanimidade, mandar proceder à abertura de conta 

bancária especifica.-------------------------------------------------------- 

4.28- Candidatura ao Programa Operacional Alentejo 

2020 – Reestruturação do Ambulatório do Hospital de 

Elvas em Unidade de Alta Resolução.------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 10664/SOF – Candidaturas, bem 

como a Candidatura ao Programa Operacional Alentejo 2020 – 

Reestruturação do Ambulatório do Hospital de Elvas em Unidade de 

Alta Resolução (documento em anexo número trinta e um).----------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as minutas das 

declarações anexas à referida candidatura.------------------------------ 

4.29 - Cedência do Auditório São Mateus – Associação 

Empresarial de Elvas.------------------------------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 12880/Divisão Sócio Cultural, 

sobre a Cedência do Auditório São Mateus – Associação Empresarial 

de Elvas, para realização de uma sessão pública com debate sobre o 

tema “ Ligações ferroviárias e plataformas logísticas Portugal 

Espanha, no dia 4 de novembro de 2017, entre as 9,00 e as 13,00 

horas (documento em anexo número trinta e dois).-------------------- 

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

4.30- Concessão de Auxílios Económicos para a aquisição 

de material escolar e atribuição de subsídios para 

refeições – Ano letivo 2017/2018.---------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 9102/Sócio Educativa, sobre o 

assunto em título (documento em anexo número trinta e três).-------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho que 

autorizou a concessão de Auxílios Económicos para a aquisição de 

material escolar e atribuição de subsídios para refeições – Ano letivo 

2017/2018.-----------------------------------------------------------------  

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                  

__________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


