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______________________________________________________ 

                 Ata nº 8/2018 

                                               Reunião Ordinária do dia 16  

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

Aos dezasseis dias do mês de abril 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 e Drª Anabela da 

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

FALTAS: Faltou a esta reunião o Senhor Vereador Engº Tiago 

Joaquim Lopes Afonso, por se encontrar de férias.------------------- 

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 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 --------------------------  

 A Senhora Vereadora Vitória Branco leu para a Ata um 

documento contendo informações ao executivo as quais se dão aqui 

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

2– Aprovação da Ata de 26/03/2018.------------------ 

 Ata de 26/03/2018.------------------------------------------ 
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A Ata da reunião ordinária realizada no dia vinte e seis de março 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 10 de 

11 de abril de 2018, da Eng.ª Técnica Química dando conhecimento de 

que a água do abastecimento público não apresenta riscos para a 

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

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

 Emissão de Parecer sobre negócio em 

compropriedade – Álvaro Emanuel Martins Martins.-- 

Presente à reunião o requerimento de Álvaro Emanuel Martins 

Martins, contribuinte número 215149653, residente na Rua 

Engenheiro António da Silva Gonçalves, número 20, Freguesia de São 

Vicente e Ventosa, Concelho de 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 à compra por si 

e sua mulher de 1/2 indiviso para cada uma deles, do prédio misto, 

inscrito na matriz cadastral rústica da Freguesia de São Vicente e 

Ventosa, sob o artigo 27º, Secção M, denominado S. Vicente e na 

matriz urbana sob o artigo 698º e descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Elvas sob o número 258/19930702.----------------- 

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

vez que esse negócio não visa nem dele resulta parcelamento físico 

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

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 13/04/2018.---- 
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Em Bancos €1.402.609,52.-----------------------------------

Em dinheiro: €32.074,12.-------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 10ª alteração 

orçamental e a 10ª alteração às Grandes Opções do Plano do 

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

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

 Adiantamento de Preço.---------------------------------- 

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

 Qualificação das Zonas Industriais de Gil Vaz e 

Fontainhas – Alentejo2020.------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 2058/SOF – Candidaturas sobre a 

candidatura em título (documento em anexo número dois).------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as minutas das 

declarações anexas à referida informação.------------------------------- 

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

 Ampliação do Complexo Social da Boa – Fé.----------- 

Presente à reunião a Informação nº 2264/2018 sobre o assunto em 

título (documento em anexo três).--------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração da 

designação do nome do Projeto de “Lar da Boa-Fé” para “Ampliação 

do Complexo Social da Boa-Fé”, sendo aplicáveis a esta nova 

designação todos os pareceres já recolhidos e aprovar os projetos de 

arquitetura e especialidades.---------------------------------------------- 

4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- Protocolo a celebrar com a Clepsidra – Associação de 

Apoio Social de Elvas.------------------------------------------ 
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Presente à reunião a informação do Gabinete Jurídico, bem como o 

Protocolo a celebrar com a Clepsidra (documento em anexo número 

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

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

4.2- Delimitação da Área de Reabilitação Urbana no 

Âmbito do RJRU.------------------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 1030/DAGRH, sobre a 

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana no Âmbito do RJRU 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida proposta de 

delimitação de área reabilitação urbana do concelho de Elvas no 

âmbito do (RJRU) e submeter a mesma a aprovação da Assembleia 

Municipal.------------------------------------------------------------------ 

4.3- Inventário e Documentos de Prestação de Contas 

do Ano Económico de 2017.------------------------------ 

Presente à reunião o Inventário e Documentos de Prestação de 

Contas Ano Económico de 2017, bem como a informação nº 

2131/Divisão Financeira (documento em anexo número seis).--------- 

A Câmara Municipal apreciou a documentação e deliberou, por 

maioria, três votos a favor, dois votos contra dos Senhores 

Vereadores Comendador Rondão Almeida e Drª Anabela Cartas e uma 

abstenção do Senhor Vereador Dr. Sérgio Ventura, aprovar o 

Inventário e Documentos de Prestação de Contas do Ano Económico 

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

Mais foi deliberado, por unanimidade, remeter os documentos para 

apreciação e votação da Assembleia Municipal. -------------------------  

Os Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida e Drª Anabela 

Cartas apresentaram uma declaração de voto (documento em anexo 

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

4.4- II- Revisão Orçamental.---------------------------------- 
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Presente à reunião a Informação nº 2124/Divisão Financeira, bem 

como a II Revisão ao Orçamento (documento em anexo número 

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

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).---------------------------------------- 

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                  

__________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


