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 ______________________________________________________ 

                             Ata nº 21/2017 

                                              Reunião Ordinária do dia 8  

                                              de novembro de 2017.--------- 

Aos oito dias do mês de novembro 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, Dr. Sérgio Luís Macareno 

Ventura, Engº Tiago Joaquim Lopes Afonso e Drª Anabela da 

Conceição Costa Tinta Fina Cartas.—------------------------------ 

FALTAS: Faltou a esta reunião a Senhora Vereadora Drª Vitória Júlia 

Damião Rita Branco em virtude de estar a representar o Município de 

Elvas numa reunião sobre Património Mundial.-------------------------- 

Pelo Departamento de Obras e Serviços Urbanos esteve presente o 

Senhor Luciano Gromicho. -----------------------------------------------  

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 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 

13001 de 2 de novembro 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.------------------------------------------ 

 Distribuição de Pelouros.--------------------------------- 

Presente à reunião o Despacho nº 49/17 do Senhor Presidente de 

distribuição de funções (pelouros) (documento em anexo número 

dois).----------------------------------------------------------------------- 

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

 Delegação e subdelegação de competências.---------- 

Presente à reunião o Despacho nº 50/2017, do Senhor Presidente da 

Câmara, sobre delegação de competências (documento em anexo 

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

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

 Abertura de Candidaturas ao Programa de Hortas 

Comunitárias no Município de Elvas.-------------------- 

Presente à reunião a informação nº 12854/DAGRH, sobre a abertura 

de candidaturas ao Programa de Hortas Comunitárias no Município de 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Abertura de 

Candidaturas para 10 talhões nos termos e fundamentos da referida 

informação, bem como que o prazo para apresentação das 

candidaturas seja até às 15,00 horas do dia 17 de novembro de 2017 

e que o júri será o seguinte Engª Sónia Antunes, Engº Henrique 

Cabeças e Maria Cristina Banazol.---------------------------------------- 
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 Associação de Amigos do Cemitério dos Ingleses - 

Ocupação de via pública para realização de um bazar 

de Natal.--------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 11902/SOFFA, sobre o pedido de 

ocupação de via pública por parte da Associação dos Amigos do 

Cemitério dos Ingleses em Elvas para realização de um bazar de 

velharias na manhã de 25 de novembro de 2017 na Praça D. Sancho 

II.--------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupação da via 

pública para realização do referido bazar e isentar a Associação do 

pagamento das taxas de ocupação da via pública, por reconhecer 

interesse municipal em tal iniciativa.-.----------------------------------- 

 Processo de loteamento nº 8/10.------------------------ 

Presente à reunião o pedido de vistoria para receção definitiva das 

obras de urbanização do loteamento sito na Tapada do Brejo, em 

Elvas, cujo requerente é João Paulo Direitinho Góis.-------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, nomear a Comissão de 

Vistoria a qual terá a seguinte constituição: Arqª David Richau, Engº 

Gilberto Gama, um representante da Aquaelvas e um representante 

do loteador.---------------------------------------------------------------- 

 Processo de reclamação 36/13.-------------------------- 

Presente à reunião o processo de reclamação sobre a existência de 

casa degradada na Rua Dr. Mário Cidrais, nº 3, em Santa Eulália, 

cujo requerente é Estela Maria Bento Carreiras Roberto.--------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar efetuar a necessária 

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

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Processo de obras nº 12/15.---------------------------- 
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Presente à reunião o projeto de alteração ao projeto inicial de 

construção de uma moradia no lote nº 207, do Loteamento do Olival 

à Piedade, Rua I, cujo requerente é Próxima Iniciativa, Ldª.----------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 29/16.---------------------------- 

Presente à reunião a alteração do projeto inicial de construção de 

uma moradia no lote nº 16 do Loteamento da Aldeia da Cruz, em São 

Brás e São Lourenço, cujo requerente é João Luís Conceição Afonso.-

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 31/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de um pavilhão agrícola, 

no sitio da Nogueira de Baixo e Mestres, em São Vicente, cujo 

requerente é Trevoborboleta, Ldª.---------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 32/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de um pavilhão agrícola 

na Herdade Dona Isabel, em Elvas, cujo requerente é Apelvas – 

Agricultura Pecuária, Ldª.------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

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

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

do Padrão, nºs 8 a 8-C, em Elvas, cujo requerente é Siuna – 

Construções, S.A.---------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 52/17.---------------------------- 
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Presente à reunião o projeto de alteração da moradia existente na 

Rua Gil Fernandes, nº 1, em Elvas, cujo requerente é Manuel Cunha 

Sevinate de Sousa.-------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 68/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de uma moradia no lote 

nº 18, do Loteamento da Urbanização de São Francisco, em Vila 

Boim, cujo requerente é Mundial Piscinas, Ldª.-------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 71/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de remodelação do edifício existente no 

lote nº 99, do Loteamento da Quinta e Olival do Moreno, em Elvas, 

cujo requerente é Nevero – Comércio de Produtos Alimentares, 

Unipessoal, Ldª.------------------------------------------------------------ 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 73/17.---------------------------- 

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

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 07/11/2017.---- 

Em Bancos €705.524,19.---------------------------------------

Em dinheiro: €23.717,34.-------------------------------------- 

Em documentos: €98.789,11.--------------------------------- 

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 42ª e 43ª 

alteração orçamental e a 42ª e 43ª alteração às Grandes Opções do 

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

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

 Aquisição de serviços.------------------------------------ 
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1)Presente à reunião a informação nº 9505/SOF-Compras, bem como 

a listagem dos contratos de aquisição de serviços celebrados ou 

renovados no decorrer do mês de setembro de 2017.------------------ 

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

2) Presente à reunião a informação nº 13513/SOF-Compras, bem 

como a listagem dos contratos de aquisição de serviços celebrados ou 

renovados no decorrer do mês de outubro de 2017.-------------------- 

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

 Subdelegação de competências.------------------------- 

Presente à reunião as informações nºs 9508/SOFcom e 

13503/SOFcom, sobre a delegação e subdelegação de competências.  

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

 Seguro de acidentes pessoais – eleitos locais.-------- 

Presente à reunião a informação nº 12770/17/SOF – Planificação e 

Controlo, sobre o valor do seguro de acidentes pessoais para os 

eleitos locais (documento em anexo número cinco).-------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os valores constantes 

da referida informação para todo o executivo camarário e membros 

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

Mais foi deliberado, por unanimidade, remeter o assunto para 

aprovação da Assembleia Municipal relativamente aos Membros desse 

Órgão.---------------------------------------------------------------------- 

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

 Empreitada de: Envolvente ao Polidesportivo da 

Calçadinha.------------------------------------------------ 

 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.-------- 
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4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1 – Regimento da Câmara Municipal de Elvas.------------ 

Presente à reunião a informação nº 13235/DAGRH, bem como o 

Regimento da Câmara Municipal de Elvas (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Regimento.---------- 

4.2-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 sete).---------------- 

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), além do seu 

Presidente Dr. Nuno Miguel Fernandes Mocinha a Senhora Vereadora 

Drª Vitória Júlia Damião Rita Branco, e o Senhor Vice - Presidente da 

Câmara Engº Cláudio José Marmelo Nascimento Carapuça.------------ 

4.3-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 oito).---------------- 

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), além do seu 

Presidente Dr. Nuno Miguel Fernandes Mocinha, a Senhora Vereadora 

Drª Vitória Júlia Damião Rita Branco e o Senhor Vice - Presidente da 

Câmara Engº Cláudio José Marmelo Nascimento Carapuça.------------

------------------------------------------------------ 
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4.4-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 nove).--------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta, 

designando representantes da Câmara no Conselho Geral do 

Agrupamento de Escolas nº 3 de Elvas (Escola D. Sancho II de Elvas 

/Vila Boim), além do seu Presidente Dr. Nuno Miguel Fernandes 

Mocinha, a Senhora Vereadora Drª Vitória Júlia Damião Rita Branco e 

o Senhor Vice - Presidente da Câmara Engº Cláudio José Marmelo 

Nascimento Carapuça.---------------------------------------------------- 

4.5-Designação do Representante da Câmara na Empresa 

“Águas do Vale do Tejo”.-------------------------------------- 

Presente à reunião o despacho nº 57/2017, do Senhor Presidente 

delegando no Senhor Vereador Tiago Joaquim Lopes Afonso a 

competência para representar o Município de Elvas nas Águas do Vale 

do Tejo (documento em anexo número dez).---------------------------- 

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

4.6-Representante da Câmara na Assembleia Geral da 

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

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, 

designando representante da Câmara na Assembleia Geral da 

“Turismo Alentejo – E.R.T.” a Senhora Vereadora Drª Vitória Júlia 

Damião Rita Branco.------------------------------------------------------- 

4.7-Representante da Câmara, no Conselho Geral da 

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

Presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente sobre o 

assunto em título (documento em anexo número doze).--------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta, 

designando representante da Câmara no Conselho Geral da Fundação 

Alentejo a Senhora Vereadora Drª Vitória Júlia Damião Rita Branco.-- 

 

4.8-Designação do Representante da Câmara na Rede do 

Património Mundial de Portugal.------------------------------ 

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 representante da Câmara na Rede do Património Mundial 

de Portugal a Senhora Vereadora Drª Vitória Júlia Damião Rita 

Branco.--------------------------------------------------------------------- 

4.9-Designação do Representante da Câmara na 

Associação Portuguesa de Municípios com Centro 

Histórico.-------------------------------------------------------- 

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 representante da Câmara na Associação Portuguesa de 

Municípios com Centro Histórico a Senhora Vereadora Drª Vitória Júlia 

Damião Rita Branco.------------------------------------------------------- 

4.10-IMI e IMI – Familiar.------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 13258/DAURH, sobre a tributação 

do património para o ano de 2016 e a redução da taxa de IMI em 

função do número de dependentes, nos termos previstos no nº 13 do 

artº 112º do Código do Imposto sobre Imóveis (documento em anexo 

número quinze).----------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara no uso da palavra propôs que se 

mantivessem as taxas aprovadas para o ano de 2016.----------------- 

Decorrida que foi a votação, verificou-se o seguinte resultado:-------- 
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1)Aprovado, por unanimidade, estabelecer para o ano de 2017 a taxa 

de IMI e IMI – familiar, constante da referida informação.------------- 

2)Submeter esta deliberação à aprovação da Assembleia municipal.-- 

4.11-Planeamento, funcionamento e Programação – Pista 

de gelo – 2017/2018 – Coliseu Comendador Rondão 

Almeida.--------------------------------------------------------- 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Egº Tiago 

Afonso, sobre a instalação de uma Pista de Gelo no Coliseu 

Comendador Rondão Almeida (documento em anexo número 

dezasseis).----------------------------------------------------------------- 

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

1-Aprovar a instalação da Pista de Gelo no Coliseu Comendador 

Rondão Almeida no período compreendido entre 30 de novembro de 

2017 e 14 de janeiro de 2018. -------------------------------------------  

2- Aprovar o Plano de promoção e funcionamento constante da 

informação,---------------------------------------------------------------- 

3- Aprovar o preçário constante da referida informação. ---------------  

4.12- Meia Maratona Internacional Elvas/Badajoz.--------- 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Egº Tiago 

Afonso, sobre a realização da 30ª Meia Maratona Internacional Elvas / 

Badajoz, no dia 12 de novembro de 2017 (documento em anexo 

número dezassete).------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização da 

referida Meia Maratona.--------------------------------------------------- 

4.13- Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior - 

Aprovação da candidatura “Pontes do Fosso às Portas de 

São Vicente” – Ratificação do despacho.--------------------- 

Presente à reunião a informação nº11975/SOF- Candidaturas, bem 

como a candidatura em título (documento em anexo número 

dezoito).-------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Exmº 

Senhor Presidente da Câmara do dia 25 de outubro de 2017.---------- 

4.14- Cedência do Centro de Negócios à Escola Superior 

Agrária de Elvas.------------------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 13810/DSC, sobre o pedido de 

Cedência do Centro de Negócios à Escola Superior Agrária de Elvas, 

para realização do I Congresso Nacional das Escolas Superiores 

Agrárias nos dias 16 e 17 de novembro de 2017 (documento em 

anexo número dezanove).------------------------------------------------ 

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

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 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                  

__________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


