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 ______________________________________________________ 

                 Ata nº 1/2018 

                                                Reunião Ordinária do dia 10 

                                                de janeiro de 2018.----------- 

Aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, 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 o Senhor Vice – Presidente 

Engº Cláudio José Marmelo Nascimento Carapuça e os Senhores 

Vereadores Comendador José António Rondão Almeida, 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 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).----- -------------------  

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

O Senhor Vereador Comendador Rondão Almeida leu para a Ata 

um documento o qual se dá aqui como transcrito (documento em 

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

2- Aprovação da Ata do dia 27/12/2017.-------------------- 

 Ata de 27/12/2017.------------------------------------------- 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia vinte e sete de dezembro 

de dois mil e dezassete foi aprovada, por maioria, com a abstenção 

do Senhor Presidente Dr. Nuno Mocinha, em virtude de não ter 

estado presente na mesma.----------------------------------------------- 

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 79 de 

4 de janeiro de 2018, da Eng.ª Técnica Química dando conhecimento 

de que a água do abastecimento público não apresenta risco para a 

saúde. --------------------------------------------------------------------- 

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

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Processo de obras nº 54/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de legalização da construção de um 

muro na Avª D. Sancho Manuel, nº 57, em Elvas, cujo requerente é 

Telefac – Sociedade de Importação e Distribuição, Ldª.---------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

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

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

José António Rondão Almeida, nº 23, em Santa Eulália, cujo 

requerente é António Domingos Cabeça Gorda Carlos.------------------  

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

em deliberação final.------------------------------------------------------ 
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 Processo de obras nº 67/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de um pavilhão agrícola 

na Herdade da Algramassa, em Elvas, cujo requerente é a Sanate – 

Sociedade Agrícola Nabeiro Tenório, Ldª.--------------------------------  

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 78/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de demolição e construção de novo 

edifício para loja existente no Ferragial a Santa Luzia, em Elvas, cujo 

requerente é Lidl & Companhia.------------------------------------------ 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 89/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração de uso do edifício existente 

na estrada Nacional 243, em Vila Fernando, de escola primária para 

turismo em espaço rural, cujo requerente é Ramiro Eusébio dos 

Santos.--------------------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua de 

Alcamim, nºs 40-A, 40-B e 40-C – Elvas.---------------  

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Alcamim, nºs 

40-A, 40-B e 40-C – Elvas. ---------------------------------------------- 

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

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria dos dias 29/12/2017 e 

09/01/2018.---------------------------------------------- 

 Resumo diário de Tesouraria dos dias 

29/12/2017.-------------------------------------------- 
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Em Bancos €595.863,93.---------------------------------------

Em dinheiro: €16.129,69.-------------------------------------- 

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

 Resumo diário de Tesouraria do dia 09/01/2018.- 

Em Bancos €650.060,31.---------------------------------------

Em dinheiro: €28.952,28.-------------------------------------- 

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

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

a) Presente à reunião o despacho que aprovou a 50ª alteração 

orçamental e a 50ª alteração às Grandes Opções do Plano do 

corrente ano. -------------------------------------------------------------- 

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

b) Presente à reunião o despacho que aprovou a 1ª alteração 

orçamental e a 1ª alteração às Grandes Opções do Plano do corrente 

ano. ------------------------------------------------------------------------ 

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

 Revisor Oficial de Contas.-------------------------------- 

Presente à reunião uma informação dos serviços, bem como o 

processo referente ao Procedimento por ajuste direto para Serviços 

de Certificação Legal das Contas do Município de Elvas – anos de 

2017, 2018 e 2019 (documento em anexo número três).-------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, remeter o procedimento à 

Assembleia Municipal para nomeação do auditor externo, conforme 

dispõe o nº 1 do artº 77º da Lei 73/2013 de 3 de setembro.----------- 

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

 

4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- Constituição de fundos permanentes.-------------------  

 DFD.----------------------------------------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 142/18/Divisão Financeira, sobre 

o assunto em título (documento em anexo número quatro).----------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, constituir um Fundo de Maneio 

para fazer face a pequenas despesas, a favor do Senhor Dr. Ricardo 

José Macareno Ventura, ficando o mesmo desde já autorizado a 

satisfazer essas despesas.------------------------------------------------

Mais foi deliberado, por unanimidade, aprovar os seguintes valores.-- 

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

Valor Máximo a Movimentar Anualmente - €18.000,00 (dezoito mil 

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

 DOMSU.-------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 142/18/Divisão Financeira, sobre 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, constituir um Fundo de Maneio 

para fazer face a pequenas despesas, a favor do Senhor Militão 

Joaquim Caeiro Cobra, ficando o mesmo desde já autorizado a 

satisfazer essas despesas.------------------------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, aprovar os seguintes valores.-- 

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

Valor Máximo a Movimentar Anualmente - €24.000,00 (vinte e quatro 

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

 CPCJ.----------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 142/18/Divisão Financeira, sobre 

o assunto em título (documento em anexo número seis).-------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, constituir um Fundo de Maneio 

para fazer face a pequenas despesas, a favor da Senhora Drª. Vitória 

Lérias, ficando a mesma desde já autorizada a satisfazer essas 

despesas.-------------------------------------------------------------------

Mais foi deliberado, por unanimidade, aprovar os seguintes valores.-- 

Valor inicial - €102,35 (cento e dois euros e trinta e cinco cêntimos).- 

Valor Máximo a Movimentar Anualmente - €1.228,20 (mil duzentos e 

vinte oito euros e vinte cêntimos).--------------------------------------- 
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4.2-Universidade Sénior de Elvas – Protocolo de Acordo.-- 

Presente à reunião a informação nº 18184/SOF – Sócio Educativa, 

bem como o Protocolo de Acordo a celebrar com o Clube de Futebol “ 

Os Elvenses “ sobre a Universidade Sénior de Elvas (documento em 

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

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

4.3- Programa Eco – Escolas.---------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 72/18/SOF – Sócio Educativa, 

bem como a proposta da Senhora Vereadora Drª Vitória Branco, 

sobre o programa em título (documento em anexo número oito).----- 

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

4.4- Protocolo Mecenas do MACE – Santander. ------------- 

Presente à reunião a informação nº 19980/17/SOFMP, bem como 

Protocolo a celebrar entre o Município de Elvas e o Banco Santander 

Totta – Mecenas do Museu de Arte Contemporânea de Elvas 

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

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

4.5- Cedência da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal 

“Drª Elsa Grilo”.------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 73/18/SOF – Biblioteca e Arquivo, 

sobre a cedência da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal “Drª Elsa 

Grilo” à Delegação de Elvas da Ordem dos Advogados, nos dias e 

horas contantes da referida informação (documento em anexo 

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

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