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______________________________________________________ 

                 Ata nº 6/2018 

                                               Reunião Ordinária do dia 26  

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

Aos vinte e seis dias do mês de março 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, Engº Cláudio José 

Marmelo Nascimento Carapuça, Drª Vitória Júlia Damião Rita 

Branco, Dr. Sérgio Luís Macareno Ventura, Engº Tiago Joaquim 

Lopes Afonso e Drª Anabela da Conceição Costa Tinta Fina 

Cartas.—--------------------------------------------------------------- 

Pelo Departamento de Obras e Serviços Urbanos esteve presente o 

Senhor Engº Mário Luís Amante 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. Ricardo José Macareno Ventura. ----------------------------  

Pelo Gabinete Jurídico esteve presente a Senhora Drª Cláudia 

Ferreira.-------------------------------------------------------------------- 

Sendo dez horas, verificando-se haver “quórum” para funcionamento 

do Executivo, pelo Senhor Presidente foi declarada aberta a reunião: -  

1 – Período Antes da Ordem do Dia --------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara leu para a Ata um documento 

contendo informações ao executivo as quais se dão aqui como 

transcritas (documento em anexo número um).------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------ 
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2– Aprovação da Ata de 14/03/2018.------------------ 

 Ata de 14/03/2018.------------------------------------------- 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia catorze de março de dois 

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

duas abstenções dos Senhores Vereadores Drª Vitória Branco e Engº 

Sergio Ventura, por não terem 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 7 de 

19 de Março 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.------------------------------------------ 

 Despacho nº 7/2018.------------------------------------- 

 Presente à reunião o despacho nº 6 do Senhor Presidente do dia 19 

de março do corrente ano que concede tolerância de ponto aos 

trabalhadores do município nos dias 29 de março (Quinta Feira) da 

parte da tarde e 2 de abril de 2018 (Segunda Feira Páscoa) durante 

todo o dia (documento em anexo número dois).------------------------ 

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

 Férias dos Eleitos.----------------------------------------- 

Presente á reunião uma informação do Senhor Vice – Presidente 

Engª Cláudio Carapuça, dando conhecimento que nos dias 27, 28 e 

29 de março 2018 se encontra de férias.------------------------------ 

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

 Pedidos de Estagio – Escola Secundária D. Sancho II 

Elvas.-------------------------------------------------------- 
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Presente à reunião o ofício emanado da Escola Secundária D. Sancho 

II, solicitando a disponibilidade da Câmara Municipal em facultar o 

estágio de alguns alunos do Curso Profissional de Técnico de 

Produção Agrária em funcionamento naquele Estabelecimento de 

Ensino.--------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o referido estágio, 

tendo em conta que não terá encargos para o Município.---------------  

 Rescisão do contrato do Bar nº 1 do Coliseu 

Comendador Rondão Almeida.--------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1594/SOF- Administração e 

Atendimento, sobre o pedido de Rescisão do contrato do Bar nº 1 do 

Coliseu Comendador Rondão Almeida, de que era arrendatária Maria 

Del Carmen Salgueiro Oliveira.-------------------------------------------  

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

1-Aceitar a rescisão do contrato;----------------------------------------- 

2- Autorizar que a caução no valor de €800,00, prestada através da 

guia de receita nº 462, nos termos da cláusula 9ª do programa de 

concurso público de cedência do Bar, seja acionada para pagamento 

das rendas de novembro e dezembro de 2017.-------------------------- 

3- Notificar a Senhora Maria Del Carmen Salgueiro Oliveira para 

proceder ao pagamento da renda referente ao mês de janeiro de 

2018, acrescido do agravamento de 50%, por atraso no pagamento, 

no valor de €600,00.------------------------------------------------------  

 Requerimento da Tagusgás – Rede de distribuição de 

gás natural de Elvas – Plano de trabalhos 2018.------  

Presente à reunião a informação nº 2018/DAGRH, bem como o Plano 

de Trabalhos 2018 Rede de Distribuição de Gás Natural na Cidade de 

Elvas.----------------------------------------------------------------------- 

A Câmara com fundamento expresso na referida informação 

deliberou, por unanimidade, aprovar o referido Plano de Trabalhos, 

devendo ser apresentada por parte da Tagusgás uma garantia 

bancária no valor dos trabalhos previstos.------------------------------- 
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Mais foi deliberado, por unanimidade, que os trabalhos sejam 

fiscalizados pelo Senhor Engº Gilberto Gama.--------------------------- 

 Requerimento de Paulo Manuel Charréu Casacão 

pedido de alteração da constituição do regime de 

propriedade horizontal.---------------------------------- 

Presente à reunião o requerimento de Paulo Manuel Charréu Casacão, 

contribuinte número duzentos e catorze milhões quatro mil 

setecentos e oitenta e três, residente na Rua Doutor António Tello 

Barradas, número trinta e três, Olival à Piedade, em Elvas, 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 alteração da constituição da 

propriedade horizontal do prédio inscrito na matriz predial urbana sob 

o artigo número mil novecentos e treze e descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Elvas sob o número cento e vinte e cinco, da 

Freguesia de Caia, São Pedro e Alcáçova, situado na Rua Sá da 

Bandeira números dez a dez-E e a passagem da respetiva certidão. --

FRAÇÃO A: Sem alteração. ----------------------------------------------

FRAÇÃO B: Sem alteração. ---------------------------------------------- 

FRAÇÃO C: Sem alteração. ----------------------------------------------

FRAÇÃO D: Constituída em rés-do-chão por duas divisões, com 

entrada pelo número dez-C de polícia da Rua Sá da Bandeira, com 

destino a habitação. ------------------------------------------------------ 

FRAÇÃO E: Sem alteração. ----------------------------------------------

FRAÇÃO F: Sem alteração. ---------------------------------------------- 

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: ------------------------------------------------------------------ 

São partes comuns as indicadas no número um do artigo mil 

quatrocentos e vinte e um. ----------------------------------------------- 
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A Câmara, de harmonia com a informação técnica junto ao processo, 

deliberou por unanimidade autorizar a alteração solicitada. ----------- 

 Pedido de parecer para negócio de compropriedade, 

para o prédio rústico, inscrito sob o artigo nº 268, 

secção 1, da freguesia de Terrugem / Vila Boim.----- 

Presente à reunião o requerimento de Ismael Miguel de Andrade 

Poejo, contribuinte número 227151208 e Vanessa Henriques Pinto 

Camoesas dos Anjos, contribuinte número 231669690, residentes na 

Rua Mestre José Nunes Laranjo, número 11, em Elvas, solicitando a 

emissão de parecer 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, relativamente ao aumento 

de compartes quanto à aquisição do prédio rústico, inscrito na matriz 

cadastral rústica da Freguesia de Terrugem e Vila Boim, sob o artigo 

268º, secção A, denominado Horta, e descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Elvas sob o número 829/19961106.----------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável uma 

vez que esse negócio não visa nem dele resulta parcelamento físico 

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

 Alteração ao Loteamento do Olival do Sena – 

Processo de Loteamento nº 14/89.--------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2018/DAGRH, bem como o 

pedido de alteração ao Loteamento do Olival do Sena – Processo de 

Loteamento nº 14/89.----------------------------------------------------- 

A Câmara com o fundamento expresso na referida informação 

deliberou, por unanimidade, proceder à consulta pública, de acordo 

com o número 3, do artigo 27º do Decreto – Lei 559/99 de 16 de 

dezembro, com a atual redação dada pelo Decreto-Lei 136/2014 de 9 

de dezembro.-------------------------------------------------------------- 

 Pedido de prorrogação de prazo e alteração das 

cláusulas  contratuais – EUROPADEL, Ldª.------------- 
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Presente à reunião o requerimento da Europadel, Ldª, solicitando a 

alteração da cláusula 8ª alínea b) do contrato da escritura pública de 

compra e venda e a prorrogação do prazo para conclusão das 

construções no lote número vinte e oito da Quinta do Paraíso, por 

estas estarem atrasadas, por motivos técnicos de execução dos 

trabalhos.------------------------------------------------------------------ 

A Câmara com o fundamento expresso na referida informação 

deliberou, por unanimidade, autorizar uma nova alteração à escritura 

pública de compra e venda celebrada em 23 de março de 2016 e 

lavrada a folhas 87 a folhas 90 do livro de notas para escrituras 

diversas nº 202 do Cartório Notarial Dr Luís Meruje em Elvas, nos 

seguintes moldes:--------------------------------------------------------- 

A alínea b) da cláusula 8ª passará a ter a seguinte redação:---------- 

» “A compradora deverá concluir as obras a erigir no lote até ao dia 7 

de junho de 2018”.--------------------------------------------------------  

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Processo de obras nº 20/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de legalização de um telheiro e 

garagens, sito nas Casas Novas, cujo requerente é Caixa Geral de 

Depósitos, S.A.------------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que indeferiu o projeto, 

com base na informação técnica e do parecer da CCDRA.-------------- 

 Processo de obras nº 48/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de legalização da moradia e 

dependências existente no prédio rústico denominado Paredinhas, 

cujo requerente é Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Elvas e Campo 

Maior, CRL.----------------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 87/17.---------------------------- 
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Presente à reunião o projeto de legalização das construções 

existentes na Horta dos Pepinais, em Elvas, cujo requerente é Leonel 

de Brito.-------------------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que indeferiu o projeto 

de acordo com a informação dos serviços.------------------------------- 

 Processo de obras nº 109/17.-------------------------- 

Presente à reunião o projeto de reconstrução e alteração do existente 

na Horta do Rato, em Elvas, para o destinar a turismo rural, cujo 

requerente é José Joaquim Galguinho Cordeiro.------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 10/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de um armazém agrícola 

no prédio rústico denominado Correio Mor e Amoreirinhas dos Arcos, 

em Elvas, cujo requerente é Nuno Miguel Pereira Caldeira Fernandes. 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 11/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração da fachada do prédio sito 

na Varandinha João Domingues, nº 1 e 1-B, em Elvas, cujo 

requerente é Maria de Lourdes Simão Ramalho da Cruz.--------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 12/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração do edifício existente na 

Estrada da Piedade, em Elvas, cujo requerente é Lidl & Cia.------------ 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua de S. 

Lourenço, nºs 11 e 11-B e rua Lopo da Ponte, nºs 2 e 

2-B - Elvas.------------------------------------------------- 
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Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de S. Lourenço, nºs 

11 e 11-B e rua Lopo da Ponte, nºs 2 e 2-B - Elvas.-------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua do 

Padrão, nº 7, fração “G” – Elvas.------------------------ 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Padrão, nº 7, 

fração “G” – Elvas.--------------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Varandinha 

de João Domingues, nºs 4 a 4-C e Rua da Caldeirona,  

nºs 31 a 31-B – Elvas.------------------------------------  

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Varandinha de João 

Domingues, nºs 4 a 4-C e Rua da Caldeirona, nºs 31 a 31-B – Elvas.- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua dos 

Currais, nºs 11 e 11-A e Rua das Portas de S. Pedro, 

nº 12 – Elvas.---------------------------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua dos Currais, nºs 11 

e 11-A e Rua das Portas de S. Pedro, nº 12 – Elvas. ------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito no Largo da 

Madalena, nº 4 – Elvas.----------------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito no Largo da Madalena, nº 4 

– Elvas. -------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho.-- 
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 Direito de preferência do prédio sito na Rua do 

Padrão, nº 4 – Elvas.------------------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Padrão, nº 4 – 

Elvas. ---------------------------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua Sá da 

Bandeira, nº 39 – Elvas.-----------------------------------   

 Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Sá da Bandeira, nº 

39 – Elvas.----------------------------------------------------------------- 

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

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 25/03/2018.---- 

Em Bancos €961.859,48.---------------------------------------

Em dinheiro: €27.938,90.-------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 8ª e 9ª alteração 

orçamental e a 8ª e a 9ª alteração às Grandes Opções do Plano do 

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

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

 Restituição de caução.------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 1811/Divisão Financeira, sobre a 

devolução da retenção do valor de €3.620,84, referente à Empreitada 

de Requalificação Urbana e Funcional em Perímetros Urbanos, de que 

foi adjudicatária a Empresa ECIMOP – Construção Civil, Obras 

Públicas e Particulares, Arquitetura e Engenharia, S.A..---------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, devolver o referido valor.------  

 Preço de bilhetes do Cinema.---------------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 1840/Divisão Financeira, sobre o 

preço de venda do bilhete de cinema (documento em anexo número 

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

A Câmara com o fundamento expresso na referida informação 

deliberou, por unanimidade, aprovar o preço de €5,00, com iva 

incluído.-------------------------------------------------------------------- 

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

 Empreitada de: Requalificação da E. N. 4 – 2ª Fase: 

entre a rotunda das piscinas até ao Aqueduto da 

Amoreira – 1º troço – Separador Central e Parcela 

Artigo 50.--------------------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 1784/2018 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 75% do valor da caução.--------- 

 Empreitada de: Construção de piscinas nas 

Freguesias de Santa Eulália e Terrugem.--------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 1797/2018 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: Requalificação do PM083/Quarteis da 

Faceira da Cisterna – Redente do Cascalho.------------ 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 1798/2018 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 30% do valor da caução.--------- 
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 Empreitada de: Recuperação e adaptação do Forte da 

Graça para desenvolvimento de atividades culturais – 

Estrada.----------------------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 1800/2018 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: Ampliação do cais da piscina da 

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

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 1802/2018 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: Conclusão da empreitada de 

requalificação da EN4 – 2ª fase (entre a rotunda das 

piscinas até ao Aqueduto da Amoreira – 1º troço).---- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 1803/2018 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: Pavilhão desportivo de Vila Boim.----- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 1805/2018 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 50% do valor da caução.--------- 

 Empreitada de: Centro de dia de Vila Fernando.------- 

o Libertação de caução.------------------------------- 
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Presente à reunião a informação DOSU nº 1806/2018 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: Lar de Santa Eulália – Quartos 

Complementares.------------------------------------------ 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 1813/2018 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: Pavimentação na Quinta dos Arcos e 

Escola de Santa Luzia.------------------------------------ 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 1808/2018 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: Quarteis da Faceira da Cisterna – 

Cobertura e interiores.------------------------------------ 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 1810/2018 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: Acesso ao Forte da Graça – 

Estacionamentos e infraestruturas exteriores.--------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 1801/2018 e o auto de 

vistoria para efeitos de libertação de caução, referentes à Empreitada 

em título.------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara com o fundamento expresso nestes documentos deliberou, 

por unanimidade, não proceder à libertação da caução em virtude de 

existirem deficiências na obra, conforme auto de vistoria.-------------- 

 Empreitada de: Requalificação da EN4 – 2ª fase 

(entre a rotunda das piscinas até ao Aqueduto da 

Amoreira) – 1º troço – Obras urgentes.---------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU 1830/2018 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: Requalificação do parque Desportivo 

da Terrugem.-----------------------------------------------  

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 1827/2018 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: Reparação de muro nas Portas de 

Olivença.---------------------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 1833/2018 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: Associação Desportiva e Cultural da 

Belhó Raposeira.------------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 1828/2018 para efeitos de 

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

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

 Empreitada de: Recuperação e adaptação do Forte da 

Graça para desenvolvimento de atividades culturais.-  

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 1832/2018 e o auto de 

vistoria para efeitos de libertação de caução, referentes à Empreitada 

em título.------------------------------------------------------------------- 

A Câmara com o fundamento expresso nestes documentos deliberou, 

por unanimidade, não proceder à libertação da caução em virtude de 

existirem deficiências na obra, conforme auto de vistoria.-------------- 

 Empreitada de: Duplicação do sistema de águas 

quentes sanitárias do Lar de Santa Eulália.------------- 

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

4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- Proposta de realização da Semana da Juventude e 

Académica de Elvas 2018.------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1817/SOF – Divisão Sócio 

Cultural, bem como o programa da Semana da Juventude e 

Académica e Académica 2018 (documento em anexo número quatro). 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização da 

Semana da Juventude e Académica de Elvas 2018, nos termos e 

fundamentos expressos na referida informação.------------------------- 

4.2- Proposta de realização de sessão do Orçamento 

Participativo Portugal no CNT.-------------------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 1824/Divisão Sócio Cultural, 

sobre a cedência do CNT, no dia 3 de abril de 2018, para realização 

de sessão do Orçamento Participativo Portugal (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência do CNT 

para realização da referida sessão.--------------------------------------- 

4.3- Proposta de cedência do CNT à APPACDM de Elvas.--- 

Presente à reunião a informação nº 1819/Divisão Sócio Cultural, 

sobre a cedência do CNT à APPACDM, no dia 21 de novembro de 

2018, para realização do Encontro Distrital de Intervenção Precoce 

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

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

4.4- XXVIII Feira Escolar.-------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1636/SOF – Sócio - Educativa, 

sobre a realização da XXVIII Feira Escolar que decorrerá nos dias 30, 

31 de maio e 1 de junho de 2018, entre as 18,00h e as 23,00h, no 

Jardim Municipal de Elvas (documento em anexo número sete).------- 

A Câmara com o fundamento expresso na referida informação 

deliberou, por unanimidade, aprovar a realização da Feira. ------------  

4.5- Exposição no Museu de Arte Contemporânea de 

Elvas.------------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1843/SOF-Museus e Património, 

sobre a realização de uma nova exposição no Museu de Arte 

Contemporânea de Elvas a inaugurar no dia 21 de abril de 2018 e 

ficará patente ao público até 4 de novembro de 2018 (documento em 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização da 

referida exposição.-------------------------------------------------------- 

4.6 - Arrendamento Jovem – Abertura de Propostas.------ 

Presente à reunião a informação nº 1687/18/SOF – Sócio Educativa, 

sobre a Abertura de propostas do procedimento de arrendamento 
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jovem de fogos do Município de Elvas (documento em anexo número 

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

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

remeter as propostas para a Comissão de Avaliação, designada para 

o efeito.-------------------------------------------------------------------- 

4.7- Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários. 

Presente à reunião a informação SOFGFRH e a proposta do Senhor 

Presidente da Câmara de reconhecimento das situações de exercício 

de funções correspondentes a necessidades permanentes dos 

serviços e cujo vínculo jurídico é inadequado (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, o reconhecimento das 

situações de exercício de funções abaixo descriminadas e que 

consubstanciam necessidades permanentes e cujos trabalhadores 

afetos são detentores de vínculo jurídico inadequado:------------------ 

 
 

Categoria/carreira 
 

Funções em áreas de atividade Postos de 

Trabalho 
Assistente Operacional Operador de Máquinas – serviço de obras 1 

Assistente Operacional Pintor – serviço de obras 1 

Assistente Operacional Eletricista – serviço de obras  1 

Assistente Operacional Jardineiro – nos jardins 1 

Assistente Operacional Auxiliar de limpeza – no saneamento básico 1 

Assistente Operacional Vigilante – nos serviços de Museu e Património 1 

Assistente Operacional Auxiliar de limpeza – nos serviços de Museu e Património 1 

Assistente Operacional Telefonista – nos serviços de atendimento 1 

Assistente Operacional Auxiliar de ação educativa – nos serviços sócio educativos 1 

Assistente Operacional Vigilante – nos serviços sócio – educativos 1 

Assistente Técnico Nos serviços de Biblioteca e Arquivo Histórico 1 

Assistente Técnico Nos Serviços de Parque Auto 1 

Assistente Técnico Nos Serviços de Cultura e Desporto 1 

Assistente Técnico Nos Serviços de Apoio à Presidência 1 

 

Mais foi deliberado, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal 

a alteração e o aditamento ao Mapa de Pessoal de 2018 das 

seguintes 5 vagas, (documento anexo) correspondentes às 

necessidades permanentes reconhecidas anteriormente, nos termos e 
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para efeitos do disposto conjuntamente no artigo 4º nº 2 e no artigo 

6º da Lei nº 112/2017, de 29 de dezembro:----------------------------- 

a) Subunidade Orgânica Flexível de Saneamento Básico 

(SOFSAN) 1 vaga: 1 assistente operacional – auxiliar de 

limpeza;---------------------------------------------------------- 

b) Subunidade Orgânica Flexível Jardins (SOFJARD) 1 vaga: 1 

assistente operacional – jardineiro; e--------------------------- 

c) Subunidade Orgânica Flexível Obras (SOFOBR) 3 vagas: 

Assistentes Operacionais, dos quais: 1 Assistente 

Operacional – operador de máquinas; 1 Assistente 

operacional – pintor; 1 Assistente Operacional – eletricista.-- 

Foi ainda deliberado, por unanimidade, que excecionalmente pela 

obrigatoriedade da deliberação de alteração do mapa de Pessoal de 

2018 ser presente à Assembleia Municipal que apenas se pode reunir 

no dia 24 de abril de 2018 e também por o serviço de recurso 

humanos ter efetuado nos meses de janeiro e fevereiro as 

valorizações previstas no artigo 18º da Lei nº 112/2017, de 29 de 

dezembro, se considere justificada a ultrapassagem do prazo de 30 

dias, para o início à abertura dos procedimentos concursais e se 

autorize a abertura dos seguintes procedimentos concursais por 

tempo indeterminado:----------------------------------------------------- 
 

Categoria/carreira 
 

Funções em áreas de atividade Postos de 
Trabalho 

Assistente Operacional Operador de Máquinas – serviço de obras 1 

Assistente Operacional Pintor – serviço de obras 1 

Assistente Operacional Eletricista – serviço de obras  1 

Assistente Operacional Jardineiro – nos jardins 1 

Assistente Operacional Auxiliar de limpeza – no saneamento básico 1 

Assistente Operacional Vigilante – nos serviços de Museu e Património 1 

Assistente Operacional Auxiliar de limpeza – nos serviços de Museu e Património 1 

Assistente Operacional Telefonista – nos serviços de atendimento 1 

Assistente Operacional Auxiliar de ação educativa – nos serviços sócio educativos 1 

Assistente Operacional Vigilante – nos serviços sócio – educativos 1 

Assistente Técnico Nos serviços de Biblioteca e Arquivo Histórico 1 

Assistente Técnico Nos Serviços de Parque Auto 1 

Assistente Técnico Nos Serviços de Cultura e Desporto 1 

Assistente Técnico Nos Serviços de Apoio à Presidência 1 
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Devendo ser promovida a notificação de todos os interessados, 

conforme o previsto no nº 4 do artigo 10º da Lei nº 112/2017, de 29 

de dezembro.-------------------------------------------------------------- 

4.8-Associação Laboratório Colaborativo para a 

inovação em proteção de Plantas 

(InnovPlantProtect).----------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 6668/Divisão de 

Desenvolvimento, sobre o assunto em título (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a declaração de 

compromisso anexa à referida informação.----------------------------- 

4.9 – Apoios:---------------------------------------------------- 

a) Centro de Recreio Popular do Bairro da Boa-

Fé.----------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2531/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

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

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

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €2.500,00.------------------------------------------------ 

b) APQAL - Associação de Pára-quedistas do 

Alto Alentejo.---------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1225/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

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

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

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €2.500,00.------------------------------------------------ 

  c) Associação dos Amigos de Vila Fernando.----- 
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Presente à reunião a informação nº 2821/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

catorze).-------------------------------------------------------------------- 

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

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €15.000,00, a pagar em duodécimos.------------------ 

  d) Centro Artístico Elvense.------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 2962/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

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

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

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €2.500,00.------------------------------------------------ 

  e) Núcleo Sportinguista de Elvas.----------------- 

Presente à reunião a informação nº 3256/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

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

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

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €2.500,00.------------------------------------------------ 

  f) Associação Ciclotur de Elvas.-------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2789/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 à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €250,00.-------------------------------------------------- 

  g) Confraria do Senhor Jesus da Piedade.-------- 
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Presente à reunião a informação nº 2466/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 à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €8.600,00.------------------------------------------------ 

  h) Associação de Assistência de Vila Boim.----------- 

Presente à reunião a informação nº 2939/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 à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

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

i)Associação desportiva, recreativa e cultural da 

juventude de S. Vicente e Ventosa.-------------------- 

Presente à reunião a informação nº 3400/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 à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €1.500,00.------------------------------------------------ 

j)Arpielvas- Associação de reformados, pensionistas 

e idosos de Elvas.---------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 3645/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 à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €3.000,00.------------------------------------------------ 
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  k) Associação ornitológica de Elvas.------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2824/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 à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €2.500,00.------------------------------------------------ 

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                  

__________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


