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 ______________________________________________________ 

               Ata nº 3/2018 

                                             Reunião Ordinária do dia 5 

                                             de fevereiro de 2018.---------- 

Aos cinco dias do mês de fevereiro 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 os Senhores Vereadores 

Comendador José António Rondão Almeida, Drª Vitória Júlia 

Damião Rita Branco, Engº Cláudio José Marmelo Nascimento 

Carapuça, Engº Tiago Joaquim Lopes Afonso e Drª Anabela da 

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

FALTAS: Faltou a esta reunião o Senhor Vereador Dr. Sérgio Luís 

Macareno Ventura, por motivos profissionais.------------------------- 

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

2- Aprovação da Ata do dia 24/01/2018.-------------------- 

 Ata de 24/01/2018.------------------------------------------- 
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A Ata da reunião ordinária realizada no dia vinte e quatro de janeiro 

de dois mil e dezoito 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 4 de 

1 de fevereiro 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.------------------------------------------ 

 Tolerância de Ponto no Carnaval.------------------------ 

Presente à reunião o despacho nº 4 do Senhor Presidente do dia 31 

de janeiro do corrente ano que concede tolerância de ponto aos 

trabalhadores do município no dia 13 de fevereiro de 2018 (terça 

Feira de Carnaval) durante todo o dia (documento em anexo número 

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

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

 Protocolo de Formação em contexto de trabalho – 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão (IPP).--------- 

Presente o protocolo de formação em contexto do trabalho (estágio) 

a celebrar com a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto 

Politécnico de Portalegre para o Curso Técnico Superior Profissional 

em Reabilitação da Construção Tradicional (documento em anexo 

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

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

 Protocolos com o Agrupamento de Escolas nº 3 de 

Elvas.-------------------------------------------------------- 
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Presentes à reunião os protocolos de acordo a celebrar com a Escola 

Secundária D. Sancho, sobre o Curso Profissional de Técnico de 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os referidos 

protocolos de acordo.------------------------------------------------------ 

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 Gonçalo 

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

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

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

Presente à reunião o projeto de demolição e construção de uma nova 

loja, no Ferragial de Santa Luzia, cujo requerente é Lidl & 

Companhia.---------------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua do 

Tabolado, nº 28, fração “D” – Elvas.--------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Tabolado, nº 28, 

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

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua da 

Aboboreira, nº 2-B, Fração “B” – Elvas.----------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Aboboreira, nº 

2-B, Fração “B” – Elvas. -------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho.-- 
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3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 02/02/2018.---- 

Em Bancos €664.182,09.---------------------------------------

Em dinheiro: €20.403,84.-------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 3ª alteração 

orçamental e a 3 ª alteração às Grandes Opções do Plano do corrente 

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

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

 Compromissos Plurianuais.------------------------------ 

Presente á reunião a informação nº 799/SOF-Compras relativamente 

á assunção de compromissos plurianuais para os projetos/ações 

constantes da listagem anexa à referida informação (documento em 

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

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

1-Dar conhecimento á Assembleia Municipal dos compromissos 

plurianuais assumidos ao abrigo de autorização prévia genérica 

(quadro I) e da reprogramação dos projetos/ações constantes do 

quadro II------------------------------------------------------------------ 

3- Solicitar autorização à Assembleia Municipal para a assunção dos 

compromissos plurianuais (quadro III)----------------------------------- 

 Abate ao Inventario.-------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 16111/SOF-Tecnologia de 

Informação, sobre o abate ao inventário do material constante da 

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

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 - I – Revisão Orçamental.--------------------------------- 

Presente à reunião a Informação nº 467/Divisão Financeira, bem 

como a I Revisão ao Orçamento (documento em anexo número 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprová-la e remeter a mesma 

à Assembleia Municipal para aprovação conforme o estabelecido na 

alínea c) do número 1 do artigo 33º da Lei nº 75/13, de 12 de 

setembro e de acordo com o número 8.3.1.3 do decreto-lei, nº 54-

A/99 de 22 de fevereiro (POCAL).---------------------------------------- 

4.2 - Conselho Municipal de Educação.----------------------- 

O Senhor Vereador Comendador Rondão Almeida saiu da sala 

da reunião não participando na discussão e votação deste 

assunto.--------------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação 1504/SOF- Sócio Educativa sobre a 

constituição do Conselho Municipal de Educação (documento em 

anexo número oito).------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a constituição do 

Conselho Municipal de Educação. ----------------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, remeter o assunto para a 

Assembleia Municipal para aprovação da constituição do Conselho 

Municipal de Educação. ---------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Comendador Rondão Almeida entrou na 

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

4.3 - Fundo Maneio CPCJ – alteração de responsável.------ 

Presente à reunião a informação nº 788/SOF – Sócio Educativa, sobre 

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

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

1-Que se proceda ao encerramento do fundo constituído na reunião 

de 10 de janeiro de 2018.------------------------------------------------- 
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2- Constituir um Fundo de Maneio para fazer face a pequenas 

despesas, a favor da Senhora Drª Joana Munoz, ficando a mesma 

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

3- 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).--------------------------------------- 

4.4 - Atribuição de subsídios para livros, material escolar 

e refeições.------------------------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 882/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 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de 

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

4.5 - Acordo de colaboração Pré-escolar.-------------------- 

Presente à reunião a informação nº 893/SOF – Sócio Educativa, bem 

como o Acordo de Colaboração Pré – Escolar relativo à participação 

da Câmara Municipal de Elvas no Programa de Expansão e 

Desenvolvimento Pré – Escolar (documento em anexo número 

onze).----------------------------------------------------------------------- 

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

4.6 - Protocolo de fornecimento de refeições escolares a 

crianças da educação pré-escolar e alunos do 1.º ciclo.---- 

Presente à reunião a informação nº 897/SOF – Sócio Educativa, bem 

como o Protocolo de fornecimento de refeições escolares a crianças 

da educação pré-escolar e alunos do 1.º ciclo (documento em anexo 

número doze).------------------------------------------------------------- 

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

4.7 - Ocupação Municipal de Jovens – OMTJ e OMTL.------- 
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a)Presente à reunião a informação nº 373/SOF – Sócio Educativa, 

sobre a Ocupação Municipal Temporária de Jovens (OMTJ) 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, que a bolsa será no valor de 

€250,00 mensais, para o ano económico 2018.------------------------- 

b)Presente à reunião a informação nº 373/SOF – Sócio Educativa, 

sobre o Ocupação Municipal de Tempos Livres (OMTL) (documento 

em anexo número catorze).----------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, que a bolsa será no valor de 

€2,00/hora, no programa de longa duração e €2,50, para o programa 

de curta duração, para o ano económico de 2018.---------------------- 

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

Presente à reunião a informação nº 761/SOF- Sócio Educativa sobre a 

transferência do agregado familiar do Senhor António José Saial, da 

Rua de Diu, nº 27, para a Rua de Macau, nº 5 (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a transferência de 

fogo referida.--------------------------------------------------------------- 

4.9 - Habitação Social – Abertura de Concurso.------------- 

Presente à reunião a informação nº 779/ SOF- Sócio Educativa sobre 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Abertura do 

Concurso para atribuição de habitações municipais em regime de 

arrendamento Apoiado.--------------------------------------------------- 

4.10 - Arrendamento Jovem – Abertura de Concurso.------ 

Presente à reunião a informação nº 829/SOF- Sócio Educativa sobre o 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Abertura do 

Concurso para Arrendamento Jovem.------------------------------------ 

4.11 – Cedência do Estádio Municipal de Atletismo à 

Associação de Atletismo do Distrito de Portalegre.--------- 
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Presente à reunião pedido da Associação de Atletismo do Distrito de 

Portalegre de cedência da pista de atletismo do Estádio Municipal de 

Atletismo para realização das competições constantes no documento 

em anexo número dezoito).----------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder as referidas 

instalações.----------------------------------------------------------------- 

4.12 - XIII Jornadas Transfronteiriças Luso-Espanholas 

de Medicina Interna.------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 552/SOF - Sócio Cultural sobre a 

cedência do CNT para realização das XIII Jornadas Transfronteiriças 

Luso-Espanholas de Medicina Interna nos dias 1, 2 e 3 de fevereiro 

de 2018 (documento em anexo número dezanove).-------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho que 

aprovou a referida cedência.---------------------------------------------- 

4.13 – Cedência do Auditório do Centro de Negócios 

Transfronteiriço para Conferência.--------------------------- 

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

4.14 – Campanha de defesa da floresta contra incêndios 

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

Presente à reunião a informação nº 248/Gabinete Proteção Civil, 

sobre a Campanha de Defesa da Floresta Contra Incêndios 2018 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o plano de campanha 

da defesa da floresta contra incêndios.----------------------------------- 

4.15 - Apoios.--------------------------------------------------- 

 a) AIAR.---------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 935 do Gabinete Jurídico, bem 

como o protocolo de colaboração a celebrar com a Aiar- Associação 

de Desenvolvimento pela Cultura (documento em anexo número 

vinte e um).---------------------------------------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor e duas 

abstenções dos Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida e 

Anabela Cartas, aprovar o referido protocolo.--------------------------- 

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 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

O ASSISTENTE TÉCNICO                  

__________________________________________________ 
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