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______________________________________________________ 

                 Ata nº 4/2018 

                                               Reunião Ordinária do dia 28  

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

Aos vinte e oito 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 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 Obras e Serviços Urbanos esteve presente o 

Senhor Engenheiro Mário Luís Amante Baptista. ------------------------  

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.------------------------------------------ 
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A Senhora Vereadora Drª Anabela Cartas usando da palavra 

colocou algumas questões, nomeadamente, para quando estava 

previsto o pagamento das Bolsas de Estudo, quem será responsável 

pela limpeza dos terrenos, de acordo com a Legislação em vigor, para 

a situação da muralha degradada junto às Portas de São Vicente e se 

as árvores que têm sido cortadas em alguns pontos da cidade irão ser 

substituídas.--------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara prestou esclarecimentos às 

questões colocadas pela Senhora Vereadora.---------------------------- 

2– Aprovação da Ata de 05/02/2018.------------------ 

 Ata de 05/02/2018.------------------------------------------- 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia cinco de fevereiro de dois 

mil e dezoito foi aprovada, por maioria, com seis votos a favor e uma 

abstenção do Senhor Vereador Sergio Ventura, 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 5 de 

19 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.------------------------------------------ 

 Relatório – Lei 24/98, de 26 de Maio.------------------- 

Presente à reunião o Relatório de avaliação em título (documento em 

anexo número dois).------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente colocou o referido Relatório a votação tendo sido 

aprovado, por unanimidade.---------------------------------------------- 
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Mais foi deliberado, por unanimidade, que o referido relatório seja 

remetido aos titulares do direito de oposição e que se proceda à sua 

publicação no Boletim Municipal.----------------------------------------- 

 Cedência de banca no Mercado Municipal da Casa das 

Barcas para venda de produtos hortícolas.------------- 

Presente à reunião a informação nº 1339/SOFAA, dando 

conhecimento que existem bancas do Mercado Municipal da Casa das 

Barcas vagas e que há munícipes interessados nas mesmas.---------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à abertura do 

respetivo procedimento para apresentação de candidaturas para 

atribuição de bancas do Mercado da Casa das Barcas.------------------ 

 Habitação – Pagamento de divida de renda de casa 

de forma faseada (2).------------------------------------- 

a)Presente à reunião a informação nº 1016/SOF – Sócio Educativa 

bem como o requerimento de Alberto Fragoso Prudêncio, sobre o 

pagamento de divida referente à renda da casa, situada no Terreiro 

João Domingues, nº 1, de forma faseada.------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da 

divida no valor de €20/mês.---------------------------------------------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, não aplicar o agravamento dos 

50%.----------------------------------------------------------------------- 

b) Presente à reunião a informação nº 1083/SOF – Sócio Educativa 

bem como o requerimento de Cidália Maria Montanha Gago, sobre o 

pagamento de divida referente à renda da casa, situada na Rua de 

Macau, nº 15, de forma faseada.----------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da 

divida no valor de €15/mês.---------------------------------------------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, não aplicar o agravamento dos 

50%.----------------------------------------------------------------------- 

 Processo de propriedade horizontal nº 1/18.--------- 
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Presente à reunião o requerimento de Constantino Manuel Magarreiro 

Granadeiro, contribuinte número cento e oitenta e três milhões cento 

e setenta e dois mil cento e vinte e quatro, residente na Rua 25 de 

Abril, número quarenta e cinco, Bairro de Santo António, na 

Terrugem, na qualidade de proprietário, solicitando nos termos do 

Decreto-Lei número quarenta mil trezentos e trinta e três de catorze 

de outubro de mil novecentos e cinquenta e cinco e do Regime 

Jurídico do Código Civil, a verificação das condições para a 

constituição do regime de propriedade horizontal no prédio sito na 

Rua da Igreja, número quinze, inscrito na matriz urbana da Freguesia 

de Terrugem sob o artigo número mil cento e vinte e oito e descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Elvas sob o número duzentos 

e setenta e a passagem da respetiva certidão. ------------------------- 

O referido prédio é composto por frações autónomas que além de 

constituírem unidades independentes, são distintas e isoladas entre 

si, com saída própria para a via pública, distribuídas como a seguir se 

descreve: ------------------------------------------------------------------ 

FRAÇÃO A: Constituída em rés-do-chão por uma divisão, uma casa 

de banho e um lavabo, esta fração tem uma área de duzentos e 

cinquenta e três metros quadrados, correspondendo a permilagem de 

quatrocentos e vinte e sete do valor total do prédio, com entrada pelo 

número quinze-A de polícia da Rua da Igreja, com destino a comércio 

de móveis. ----------------------------------------------------------------- 

FRAÇÃO B: Constituída em primeiro andar por quatro quartos, duas 

instalações sanitárias, sala comum, casa de máquinas, corredor, 

cozinha, despensa e saguão e escadas de acesso ao segundo andar; 

segundo andar composto por corredor, duas divisões, uma instalação 

sanitária, saguão, terraço e logradouro com a área de trinta e oito 

metros quadrados, esta fração tem uma área de trezentos e trinta e 

nove metros quadrados, correspondendo a permilagem de quinhentos 

e setenta e três do valor total do prédio, com entrada pelo número 

quinze de polícia da Rua da Igreja, com destino a habitação. ---------- 
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São partes comuns as indicadas no número um do artigo mil 

quatrocentos e vinte e um e ainda um logradouro com a área de 

trinta e oito metros quadrados, comum a ambas as frações mas de 

uso exclusivo da fração “B”. ---------------------------------------------- 

A Câmara, de harmonia com o auto de vistoria junto ao processo, 

deliberou, por unanimidade, certificar que as frações que constituem 

o prédio acima referido reúnem as condições para nele ser constituído 

o regime de propriedade horizontal. ------------------------------------- 

 Requerimento de Cremilde dos Anjos Costa Claro -

pedido de certidão de compropriedade para 3 prédios 

rústicos denominados “Ao Apeadeiro ou Fonte 

Branca”, “Apeadeiro” e “Colherinhas”, freguesia de 

Caia, São Pedro e Alcáçova – Elvas.--------------------- 

Presente a requerimento de Cremilde dos Anjos Costa Claro, 

contribuinte número 140493859, residente na Rua João Crisóstomo 

Antunes, número 30, em Elvas, solicitando nos termos do artigo 54º 

da Lei número 91/95 de 2 de setembro, alterada pela Lei número 

165/99 de 14 de setembro e pela Lei número 64/2003 de 23 de 

agosto, a emissão de parecer sobre à doação a seus filhos Maria 

Fernanda dos Anjos Claro e Luís Manuel dos Anjos Claro, dos prédios 

a seguir indicados: -------------------------------------------------------- 

Prédio rústico, inscrito na matriz cadastral rústica da Freguesia de 

Caia, São Pedro e Alcáçova, sob o artigo 56º, secção L, denominado 

Colherinhas e descrito na Conservatória do Registo Predial de Elvas 

sob o número 621/19890208. --------------------------------------------

Prédio rústico, inscrito na matriz cadastral rústica da Freguesia de 

Caia, São Pedro e Alcáçova, sob o artigo 59º, secção L, denominado 

Apeadeiro e descrito na Conservatória do Registo Predial de Elvas sob 

o número 669/19890927. ------------------------------------------------

Prédio rústico, inscrito na matriz cadastral rústica da Freguesia de 

Caia, S. Pedro e Alcáçova, sob o artigo 60º, secção L, denominado Ao 
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Apeadeiro ou Fonte Branca e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Elvas sob o número 1750/20011023. ------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável, uma 

vez que esse negócio não visa nem dele resulta parcelamento físico 

em violação do regime legal dos loteamentos urbanos. ----------------  

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

Presente à reunião o pedido de reembolso do valor de €293,76, pago 

indevidamente, relativamente à obra de remodelação do edifício 

existente no lote nº 99, da Quinta e Olival do Moreno, cujo 

requerente é Nevero – Comércio de Produtos Alimentares, 

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

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

Taxas e Licenças em vigor deliberou, por unanimidade, reembolsar a 

Empresa Nevero – Comércio de Produtos Alimentares, Unipessoal 

Ldª, do referido valor.----------------------------------------------------- 

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Processo de obras nº 61/17.---------------------------- 

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

número 42 da Urbanização da Raposeira, cujo requerente é Maria da 

Conceição Galego Geadas Agostinho.------------------------------------ 

A Câmara tomou conhecimento despacho que aprovou o projeto em 

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

 Processo de obras nº 65/17.---------------------------- 

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

 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 não 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.-- 
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 Direito de preferência do prédio sito na Rua Isabel 

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

Presente à reunião o despacho que determinou não 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 no Largo de S. 

Domingos nº 6 – Elvas. ----------------------------------  

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito no Largo de S. Domingos 

nº 6 – Elvas. -------------------------------------------------------------- 

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

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 27/02/2018.---- 

Em Bancos €892.000,23.---------------------------------------

Em dinheiro: €21.490,75.-------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 4ª e a 5ª alteração 

orçamental e a 4ª e a 5ª alteração às Grandes Opções do Plano do 

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

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

 Ata da comissão de acompanhamento do contrato da 

concessão da exploração e gestão dos sistemas de 

distribuição de água para consumo público e de 

recolha de efluentes do concelho de Elvas.------------  

Presente à reunião a Ata nº 18, de 6 de fevereiro de 2018, da 

Comissão de Acompanhamento do Contrato da Concessão da 

Exploração e Gestão dos Sistemas de Distribuição de Água para 

Consumo Publico e de Recolha de Efluentes do Concelho de Elvas.---- 
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A Câmara tomou conhecimento, e deliberou, por unanimidade, 

aprovar a correção proposta de Revisão Tarifária para o ano de 2018 

de acordo com o parecer da ERSAR (documento em anexo número 

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

 Empreitada de obras públicas de "Adaptação do PM 

010/Elvas a Museu de Arqueologia e Etnografia".----  

o Minuta de contrato.--------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1314/DFD, bem como a minuta 

de contrato da Empreitada de obras públicas de "Adaptação do PM 

010/Elvas a Museu de Arqueologia e Etnografia".----------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato.  

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

 Empreitada de: Conservação da rede viária – corte 

de ervas 2017.--------------------------------------------- 

o 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.-------------------------------------------- 

 Empreitada de: Centro de dia de Vila Fernando – 

Estrutura e Cobertura.------------------------------------ 

o 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.-------------------------------------------- 

 Empreitada de: Ampliação de solário da Piscina da 

Terrugem.-------------------------------------------------- 

o Libertação de caução.------------------------------- 
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Presente à reunião a informação DOSU nº 1029/2018 para efeitos de 

libertação de caução.------------------------------------------------------ 

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 25% do valor da caução.--------- 

 Empreitada de: Reabilitação de edifício habitacional 

na Travessa Nova do Espirito Santo/Rua do touro.--- 

o Libertação de caução.------------------------------- 

Presente à reunião a informação DOSU nº 1027/2018 para efeitos de 

libertação de caução.------------------------------------------------------ 

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 15% do valor da caução.--------- 

 Empreitada de: Reabilitação de casas degradadas no 

centro histórico – Edifico na Rua Sá da Bandeira.----- 

o Libertação de caução.------------------------------- 

Presente à reunião a informação DOSU nº 1025/2018 para efeitos de 

libertação de caução.------------------------------------------------------ 

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 45% do valor da caução.--------- 

 Empreitada de: Monumento a Elvas Património 

Mundial.---------------------------------------------------- 

o Libertação de caução.------------------------------- 

Presente à reunião a informação DOSU nº 1024/2018 para efeitos de 

libertação de caução.------------------------------------------------------ 

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 25% do valor da caução.--------- 

 Empreitada de: Parque de estacionamento e 

arruamento na Rua das Fontanas.---------------------- 

o Libertação de caução.------------------------------- 

Presente à reunião a informação DOSU nº 1022/2018 para efeitos de 

libertação de caução.------------------------------------------------------ 
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A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 25% do valor da caução.--------- 

 Empreitada de: Recuperação e adaptação do Forte 

da Graça para desenvolvimento de atividades 

culturais – Canhoneiras cobertas.----------------------- 

o Libertação de caução.------------------------------- 

Presente à reunião a informação DOSU nº 1021/2018 para efeitos de 

libertação de caução.------------------------------------------------------ 

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 30% do valor da caução.--------- 

 Empreitada de: Contenção de taludes na Ex. E.N 

243.--------------------------------------------------------- 

o Libertação de caução.------------------------------- 

Presente à reunião a informação DOSU nº 1014/2018 para efeitos de 

libertação de caução.------------------------------------------------------ 

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 25% do valor da caução.--------- 

 Empreitada de: Iluminação exterior do Aqueduto da 

Amoreira.-------------------------------------------------- 

o Libertação de caução.------------------------------- 

Presente à reunião a informação DOSU nº 633/2018 para efeitos de 

libertação de caução.------------------------------------------------------ 

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 15% do valor da caução.--------- 

 Empreitada de: Manutenção preventiva da instalação 

da nave da piscina coberta e aquecida e respetivos 

balneários – piscinas municipais de Elvas.------------- 

o Libertação de caução.------------------------------- 

Presente à reunião a informação DOSU nº 709/2018 para efeitos de 

libertação de caução.------------------------------------------------------ 
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A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 25% do valor da caução.--------- 

4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1-Adenda ao Protocolo “Reestruturação do Ambulatório 

do Hospital de Elvas em Unidade de Alta Resolução”.------ 

Presente à reunião a informação nº 2757/ Gabinete de Candidaturas, 

bem como a Adenda ao Protocolo “Reestruturação do Ambulatório do 

Hospital de Elvas em Unidade de Alta Resolução” (documento em 

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

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

4.2-Apresentação de candidaturas ao FFP para 

constituição de Brigada de Sapadores Florestais e 

Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal.------------------ 

Presente à reunião a informação nº 1563/ Gabinete de Candidaturas, 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Exmº 

Senhor Presidente da Câmara que decidiu participar na candidatura 

para constituição de Brigada de Sapadores Florestais e Gabinete 

Técnico Florestal Intermunicipal.----------------------------------------- 

4.3 - Protocolo com a BTT Barbaris.-------------------------- 

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

4.4- Protocolo de Contrato Programa Relativo ao 

Financiamento do Programa de Generalização do 

Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1º 

Ciclo do Ensino Básico.----------------------------------------- 

 Ano letivo 2014/2015 – ratificação.-------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1/SOF-Sócio – Educativa, bem 

como a Adenda ao Contrato-Programa relativo ao financiamento do 

Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares 
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aos Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico no ano letivo 2014/2015 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a referida Adenda ao 

Contrato – Programa.----------------------------------------------------- 

4.5- Protocolo de Contrato Programa Relativo ao 

Financiamento do Programa de Generalização do 

Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1º 

Ciclo do Ensino Básico.----------------------------------------- 

  Ano letivo 2015/2016 – ratificação.-------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1/SOF-Sócio – Educativa, bem 

como a Adenda ao Contrato-Programa relativo ao financiamento do 

Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares 

aos Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico no ano letivo 2015/2016 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a referida Adenda ao 

Contrato – Programa.----------------------------------------------------- 

4.6- Herdade de D. João.--------------------------------------- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico sobre o 

lançamento de uma hasta pública para alienação do prédio misto 

denominado “Herdade de D. João” sito na Freguesia de Ajuda, 

Salvador e Santo Ildefonso, Município de Elvas, inscrito, a sua parte 

rústica, na respetiva matriz cadastral sob o artigo 5 da Secção K e a 

sua parte urbana na respetiva matriz predial sob o artigo 467, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Elvas sob a ficha 373 

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

A Senhora Vereadora Drª Anabela Cartas usando da palavra 

referiu que jamais votaria a favor da venda da herdade de D. João. 

Declarou também que o Senhor Presidente da Câmara precisa de 

vender a herdade porque não tem dinheiro devido à má gestão do 

mandato anterior. Que esta falta de capital se deve a ter triplicado o 

valor dos subsídios dados às associações, a ter reformulado o apoio à 
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alimentação, o que levou a que este programa passasse de 300 para 

2000 pessoas a usufruir dele e se deve também ao facto de ter 

querido realizar eventos que estão muito para além das capacidades 

financeiras da autarquia. São exemplos destes eventos a Semana da 

Juventude e a Expo S. Mateus. Salientou, ainda, o caso de ter 

concedido diversas prestações de serviços sem fazer contas ao 

impacto negativo que teriam nas finanças da autarquia. Por último 

aludiu que esta venda poderá dissuadir hipotéticas doações e que ter 

sido eleito não lhe dá o direito de vender o património dos elvenses 

pois, 99,9% da população estão contra essa venda. Finalmente, 

afiançou estar a favor da construção da E.B.2,3 nº1 de Elvas mas que 

se deveria fazer um estudo porque dentro de poucos anos todas as 

escolas do concelho estarão subaproveitadas devido à baixa da taxa 

de natalidade e consequentemente, diminuição da população, sendo 

este um investimento desnecessário e que o investimento cabe ao 

poder central e não à autarquia de Elvas, dando como exemplo a 

recuperação da Escola Secundária D. Sancho II.------------------------ 

O Senhor Vereador Comendador Rondão Almeida leu um 

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

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

O Senhor Presidente da Câmara usando da palavra esclareceu que 

não se tratava de um legado simples, que a doação se encontrava 

associada ao negócio da venda do edifício dos Paços do Concelho e 

que não existia qualquer ónus de inaliabilidade pontual ou perpetua 

da doação.----------------------------------------------------------------- 

Por outro lado, referiu que a Autarquia não tem qualquer vocação 

agrícola e dada a valorização atual da propriedade e, encontrando-se 

também salvaguarda a situação dos rendeiros, este ativo seria uma 

boa fonte de receita para financiar os diferentes investimentos 

projetados para o Concelho de Elvas. ------------------------------------

A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor, uma 

abstenção do Senhor Vereador Dr. Sérgio Ventura e dois votos contra 



 

  14  

dos Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida e Drª 

Anabela Cartas, aprovar e submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal:------------------------------------------------------------------ 

1-A alienação, em hasta pública, do prédio denominado “Herdade de 

D. João”, acima devidamente identificado;------------------------------- 

2- A aprovação das condições de venda do prédio – peças escritas da 

hasta pública;-------------------------------------------------------------- 

3-A aprovação da constituição da Comissão da hasta pública, com a 

seguinte constituição:----------------------------------------------------- 

» Efetivos: Paulo Jorge Gomes Dias (Diretor do DFD), Carlos 

Alexandre Henriques Saldanha (Diretor do DAGRH) e Mario Luís 

Amante Baptista (Diretor do DOSU).------------------------------------- 

» Suplentes: Mariano Trabuco Raminhos Aranhol (Assistente Técnico) 

e João António Ventura Gaiato (Assistente Técnico).-------------------- 

Os Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida e Drª 

Anabela Cartas apresentaram uma declaração de voto (documento 

em anexo número dez).--------------------------------------------------- 

4.7- Plano de Ação Para Poupança de Água -2018.--------- 

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

4.8 - Comemorações do Dia Mundial da Poesia.------------- 

Presente à reunião a informação nº 1261/SOFBA, bem como o 

programa da Comemoração do Dia Mundial da Poesia (documento em 

anexo número onze).------------------------------------------------------ 

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

4.9- Atribuição de subsídios para livros, material escolar 

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

Presente à reunião a informação nº 1272/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 doze).------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de 

auxílios económicos.------------------------------------------------------- 
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4.10- Habitação Social – Transmissibilidade de contrato 

de arrendamento.----------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1013/SOF-Sócio Educativa, sobre 

a alteração da titularidade do contrato de arrendamento – habitação 

social, celebrado com Cátia Vanessa da Silva Lousada Barbosa, 

referente à fração sita na Rua de Macau, nº 27, em Elvas, para 

Domingos Alberto Ventura Branca (documento em anexo número 

treze).---------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do titular 

do contrato proposta.------------------------------------------------------ 

4.11 - Proposta de atribuição de habitação em regime de 

renda livre.------------------------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 1313/SOF-Sócio Educativa, sobre 

a atribuição do fogo de habitação municipal sita na Rua Alferes 

Cristovão Pinto, nº 6 à Senhora Maria José Gomes Diabão 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição da 

referida habitação.--------------------------------------------------------- 

4.12 - Cedência da Sala Polivalente da Biblioteca 

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

Presente à reunião a informação nº 913/SOF – Bibliotecas e Arquivo 

Histórico, sobre a Cedência da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal 

“Drª Elsa Grilo” (documento em anexo número quinze).---------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as cedências 

constantes da referida informação.--------------------------------------- 

4.13 - Cedência do espaço da cafetaria do MACE para 

vários eventos.-------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1247/SOF – Museus e Património, 

sobre a Cedência do espaço da cafetaria do MACE para vários eventos 

(documento em anexo número dezasseis).------------------------------ 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as cedências 

constantes da referida informação.--------------------------------------- 

4.14 – Apoios:--------------------------------------------------- 

a)Associação Cultural e Desportiva Belhó e 

Raposeira.-------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2796/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a ação de interesse 

municipal e de acordo com os critérios gerais do artº 14º do RAAME, 

nomeadamente a resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €3.500,00.---------------------------------------------- 

b) Arkus.--------------------------------------------------- 

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

c) Associação Gota d’arte.------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 18052/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

dezoito).-------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a ação de interesse 

municipal e de acordo com os critérios gerais do artº 14º do RAAME, 

nomeadamente a resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €20.000,00.---------------------------------------------- 

d)Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Elvas.------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2790/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

dezanove).----------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a ação de interesse 

municipal e de acordo com os critérios gerais do artº 14º do RAAME, 

nomeadamente a resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €90.000,00.---------------------------------------------- 
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e)Associação Portuguesa de Apoio à Reabilitação 

Sénior de Intervenção Neurológica.-------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1483/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a ação de interesse 

municipal e de acordo com os critérios gerais do artº 14º do RAAME, 

nomeadamente a resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €15.000,00.---------------------------------------------- 

f)Associação dos Trabalhadores da Câmara Municipal 

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

Presente à reunião a informação nº 16410/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número vinte e 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a ação de interesse 

municipal e de acordo com os critérios gerais do artº 14º do RAAME, 

nomeadamente a resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €11.808,00.---------------------------------------------- 

g) Clube Elvense de Natação.---------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2904/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número vinte e 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a ação de interesse 

municipal e de acordo com os critérios gerais do artº 14º do RAAME, 

nomeadamente a resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €15.000,00.---------------------------------------------- 

h) Clube de Futebol “Os Elvenses”.--------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2598/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número vinte e 

três).----------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a ação de interesse 

municipal e de acordo com os critérios gerais do artº 14º do RAAME, 

nomeadamente a resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €15.000,00.---------------------------------------------- 

i) Gadice.----------------------------------------------- 

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

j) Juventude Desportiva da Terrugem.----------------- 

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

k) Núcleo Elvense de Fotografia e Cinema Amador.--- 

Presente à reunião a informação nº 2798/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número vinte e 

quatro).-------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a ação de interesse 

municipal e de acordo com os critérios gerais do artº 14º do RAAME, 

nomeadamente a resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €15.000,00.---------------------------------------------- 

l) “O Elvas” Clube Alentejano de Desportos.----------- 

O Senhor Vereador Dr. Sérgio Ventura saí da sala da reunião 

não participando na discussão e votação deste ponto.----------- 

Presente à reunião a informação nº 2879/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número vinte e 

cinco).---------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a ação de interesse 

municipal e de acordo com os critérios gerais do artº 14º do RAAME, 

nomeadamente a resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €30.000,00.---------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Dr. Sérgio Ventura entrou na sala 

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

m) Rugby Clube de Elvas.-------------------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 2787/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número vinte e 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a ação de interesse 

municipal e de acordo com os critérios gerais do artº 14º do RAAME, 

nomeadamente a resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €10.000,00.---------------------------------------------- 

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

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 

lavrada a presente ata que vai ser devidamente assinada por todos 

os membros presentes. --------------------------------------------------  

CÂMARA MUNICIPAL 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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_______________________________________________________

_________________________________________ 
 

O ASSISTENTE TÉCNICO                  

__________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 


