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______________________________________________________ 

                   Ata nº 10/2018 

                                               Reunião Ordinária do dia 23  

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

Aos vinte e três dias do mês de maio 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 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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O Senhor Vereador Tiago Afonso leu para a Ata um documento 

contendo informações ao executivo as quais se dão aqui como 

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

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

2– Aprovação da Ata de 09/05/2018.------------------ 

 Ata de 09/05/2018.------------------------------------------ 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia nove de maio 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 12 de 

16 de maio 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.------------------------------------------ 

 Estágio – Curso de Licenciatura em Património 

Cultural e Arqueologia.------------------------------------ 

Presente à reunião um pedido emanado da Faculdade de Ciências 

Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, solicitando a 

disponibilidade da Câmara Municipal em facultar o estágio do aluno 

Tiago Miguel Tito Candeias, do Curso de Licenciatura em Património 

Cultural e Arqueologia 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.---------------  

 Pedido de Formação Prática em Contexto de Trabalho 

– Escola Secundária D. Sancho II.----------------------- 
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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 dos alunos João Varandas e Ricardo Jara, na área da 

comunicação (artes gráficas) e Rui Monteiro, Rodrigo Macia e Tatiana 

Tavares na área de conservação e restauro.----------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os referidos 

estágios, tendo em conta que não terão encargos para o Município.--- 

 Processo de obras nº 58/15.----------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração do edifício existente na Rua 

de Alcamim, nº 58 em Elvas, cujo requerente é Banco BPI, S.A.------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do 

processo, considerando que o alvará não foi requerido dentro do 

prazo.----------------------------------------------------------------------- 

 Processo de obras nº 30/16.---------------------------- 

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

na Rua da Carreira, nº 1, em Elvas, cujo requerente é Maria Odete 

Maleitas Jesus Vieira.------------------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do 

processo, considerando que o alvará não foi requerido dentro do 

prazo.----------------------------------------------------------------------- 

 Processo de obras nº 82/16.----------------------------- 

Presente à reunião pedido de autorização ao Município para a 

Empresa Rederplast, Importação e Exportação de Derivados de 

Plásticos, Ldª, alienar o lote de nº 32 da zona industrial das 

Fontainhas, em Elvas, à Empresa GRS - PIPES AND FITTINGS, Ldª.--- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, não ver inconveniente em 

autorizar o solicitado, desde que seja respeitado o prazo de conclusão 

da obra em causa e as condições de compra estabelecidas na 

escritura outorgada em 5 de julho de 2017.----------------------------- 

 Requerimento de Sociedade Agropecuária 

Caldeirinhas, Ldª. – Plano de Pormenor na 
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modalidade específica de Plano de Intervenção em 

Espaço Rustico, sito na Herdade das Caldeirinhas – 

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

Presente à reunião a informação nº 2018/DAGRH sobre o pedido da  

Sociedade Agropecuária Caldeirinhas, Ldª relativo à execução do 

Plano de Pormenor na modalidade específica de Plano de 

Intervenção em Espaço Rustico,  de acordo com a alínea a) do nº 2 

do artº 103 do Decreto – Lei nº 80/2015 de 14 de maio 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a elaboração 

do presente PIER, com recurso a contrato de planeamento, 

devendo a requerente apresentar a minuta de contrato e os 

respetivos termos de referência para se iniciar o procedimento, o 

qual deverá cumprir na integra com o estabelecido no Decreto – Lei 

nº 80/2015 de 14 de maio.--------------------------------------------- 

 Requerimento de João José Silva Moriano – Pedido 

de emissão de parecer sobre negócio de 

compropriedade, para o prédio rústico denominado 

“Horta do Golaio” freguesia de Stª. Eulália.------------ 

Presente à reunião o requerimento de João José Silva Moriano, 

contribuinte número 111659671, residente na Av. José António 

Rondão Almeida, Horta do Golaio, Freguesia de Santa Eulália, 

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, relativo à venda a Carlos Fernando Lameiras Dias 

e Tiago Filipe Lameiras Dias, de 1/2 indiviso para cada uma deles, 

do prédio misto, inscrito na matriz cadastral rústica da Freguesia 

de Santa Eulália, sob o artigo 78º, Secção J, denominado Bacelo da 

Horta, situado na Horta do Golaio e na matriz urbana sob o artigo 

604º e descrito na Conservatória do Registo Predial de Elvas sob o 

número 455/19950627.------------------------------------------------
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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. ------- 

 Requerimento de Galp – Parecer de localização de 

Central Fotovoltaica de Elvas, sito no Monte da 

Algramassa na União de freguesias de Assunção, 

Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso - Elvas.------------- 

Presente à reunião a informação DAGRH, datada 27/04/2018, sobre a 

emissão de parecer sobre a localização de Central Fotovoltaica de 

Elvas, sito no Monte da Algramassa na União de freguesias de 

Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso - Elvas, cujo requerente 

é a Galp.-------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, informar que nada tem a opor 

à localização proposta, com a salvaguarda do cumprimento de todas 

as formalidades legais.---------------------------------------------------- 

 Requerimento de CAPWATT-BRAINPOWER, S.A. – 

pedido de parecer de localização do aproveitamento 

fotovoltaico a implantar na Herdade do Charito, na 

Freguesia de São Vicente e Ventosa – Elvas.----------- 

Presente à reunião a informação dos serviços DAGRH datada de 

17/05/2018, sobre a emissão de parecer sobre a localização do 

aproveitamento fotovoltaico a implantar na Herdade do Charito, na 

Freguesia de São Vicente e Ventosa – Elvas, cujo requerente é a 

CAPWATT-BRAINPOWER, S.A..------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, informar que nada tem a opor 

à localização proposta, com a salvaguarda do cumprimento de todas 

as formalidades legais.---------------------------------------------------- 

 Requerimento da Sociedade Agrícola do Valbom e 

Anexos, Ldª – pedido de parecer de localização do 

aproveitamento fotovoltaico a implantar na Herdade 
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da Alagada, na Freguesia de Assunção, Ajuda, 

Salvador e Santo Ildefonso – Elvas.--------------------- 

Presente à reunião a informação DAGRH datada de 17/05/2018, 

sobre a emissão de parecer sobre a localização do aproveitamento 

fotovoltaico a implantar na Herdade da Alagada, na Freguesia de 

Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso – Elvas, cujo requerente 

é a Sociedade Agrícola do Valbom e Anexos, Ldª.----------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, informar que nada tem a opor 

à localização proposta, com a salvaguarda do cumprimento de todas 

as formalidades legais.---------------------------------------------------- 

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Processo de obras nº 27/17 – Alterações.------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração ao projeto inicial de 

legalização das construções existentes e construção de uma moradia, 

na Quinta do Pão Ralo, nº 10, Rua-A, cujo requerente é Raquel Sofia 

Belchior Mourão.----------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 31/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de um pavilhão agrícola, 

no prédio rústico denominado “Nogueira de Baixo e Mestres” em São 

Vicente, cujo requerente é TrevoBorboleta. Ldª.------------------------ 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

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

Presente à reunião o projeto de alteração do uso do edifício da escola 

primária situada na Estrada Nacional 243, em Vila Fernando, para 

turismo e espaço rural, cujo requerente é Ramiro Eusébio dos Santos. 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

em deliberação final.------------------------------------------------------ 
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 Processo de obras nº 90/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de um casão agrícola no 

Olival do Vedor, em Elvas, cujo requerente é Vitorino José Aveiro 

Gonçalves.----------------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 91/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de uma moradia na 

Calçadinha, cujo requerente é Mundial Piscinas, Unipessoal, Ldª.------ 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 97/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de reabilitação do edifício existente na 

Rua Brás Coelho, nº 16-B, em Elvas, cujo requerente é Walls City, 

Ldª.------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 102/17.--------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração da moradia existente na 

rua Dr. Mário Cidrais, nº 1, em Elvas, cujo requerente é João 

Francisco Martins Castanho.---------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

de arquitetura e em deliberação final.------------------------------------ 

 Processo de obras nº 105/17.--------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de um parque de 

caravanismo, no terreno situado na Avª de Portugal, 10 de junho, em 

Elvas, cujo requerente é Estrelas e Prados – Autocaravanismo.-------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

de arquitetura e em deliberação final.------------------------------------ 

 Processo de obras nº 3/18.------------------------------ 
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Presente à reunião o projeto de construção de uma moradia no lote 

nº 56, do Loteamento do Morgadinho, cujo requerente é João 

Martinho Viegas Tinoco.--------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 13/18.---------------------------- 

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

nº 3 do Loteamento “Arcos”, em São Brás e São Lourenço, cujo 

requerente é Urbielvas – Sociedade Imobiliária, Ldª.------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 14/18.---------------------------- 

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

nº 2 do Loteamento “Arcos”, em São Brás e São Lourenço, cujo 

requerente é Urbielvas – Sociedade Imobiliária, Ldª.------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 16/18.---------------------------- 

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

nº 4 do Loteamento “Arcos”, em São Brás e São Lourenço, cujo 

requerente é Urbielvas – Sociedade Imobiliária, Ldª.------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 15/18.---------------------------- 

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

nº 1 do Loteamento “Arcos”, em São Brás e São Lourenço, cujo 

requerente é Urbielvas – Sociedade Imobiliária, Ldª.------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 34/18.---------------------------- 
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Presente à reunião o projeto de ampliação das moradias existentes 

na Courela da Azinheira, na Terrugem, para turismo rural, cujo 

requerente é Miguel Jorge Brinquete Ruivo Rosales.-------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua dos 

Quartéis nº 1-A, fração “F” – Elvas.--------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua dos Quartéis nº 1-A, 

fração “F” – Elvas.----------------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua António 

Tomás Pires nº 3 – Elvas.-------------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua António Tomás Pires 

nº 3 - Elvas.----------------------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua dos 

Oleiros, nºs 5, 5-A e 5-B e Rua da Porta Velha, nºs 4 

e 4-A e Terreiro Vasco Martins, nºs 3, 3-A e 3-B – 

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

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua dos Oleiros, nºs 5, 5-

A e 5-B e Rua da Porta Velha, nºs 4 e 4-A e Terreiro Vasco Martins, 

nºs 3, 3-A e 3-B - Elvas.---------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua da Feira, 

nº 31-A, fração “F” – Elvas.------------------------------ 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Feira, nº 31-A, 

fração “F” - Elvas.----------------------------------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho.-- 

 Direito de preferência do prédio sito no Largo das 

Almas, nºs 13 e 13-A e Rua da Guarda, nº 12 – 

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

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito no Largo das Almas, nºs 13 

e 13-A na Rua da Guarda, nº 12 - Elvas.---------------------------------- 

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

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 22/05/2018.---- 

Em Bancos €1.634.902,13.-----------------------------------

Em dinheiro: €53.057,51.-------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 16ª e a 17ª 

alteração orçamental e a 16ª e a 17ª alteração às Grandes Opções do 

Plano do corrente ano. --------------------------------------------------- 

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

 Abate ao inventário.-------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2666/SOF-Tecnologia de 

Informação, sobre o abate ao inventário do material constante da 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar abater ao inventário o 

material constante da referida informação.------------------------------ 

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

 

4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- Proposta de Atribuição de título Emérito.-------------- 
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Presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente da Câmara de 

atribuição de título de diretora Emérita do Agrupamento de Escolas nº 

2 de Elvas à Senhora professora Fátima Quaresma (documento em 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do Senhor 

Presidente.----------------------------------------------------------------- 

4.2- Implementação da Fábrica do Empreendedor de 

Elvas e StarLab – Apoio candidatura POISE.----------------- 

Presente à reunião a informação nº 2645/Divisão de 

Desenvolvimento, sobre o projeto em título (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a carta de 

compromisso de investimento social.------------------------------------- 

4.3 - Declaração Apoio Institucional – Ratificação.--------- 

 Presente à reunião a informação nº 2735/Divisão de 

Desenvolvimento, sobre a emissão de uma declaração de Apoio 

Institucional, para efeitos de candidatura a apresentar no 

Portugal 2020 (documento em anexo número seis).-------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a declaração de 

Apoio Institucional.-------------------------------------------------- 

4.4-Operação de Reabilitação Urbana - Centro Histórico 

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

Presente à reunião a informação nº 295/DAGRH, sobre a proposta de 

Reabilitação Urbana no Centro Histórico de Elvas (documento em 

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

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

operação de Reabilitação Urbana no Centro Histórico de Elvas e 

submeter a mesma a discussão pública e a parecer do IHRU.--------- 

4.5- Parecer para abertura de Curso Técnico Superior 

Profissional em Reabilitação de Construções Tradicionais, 

pela ESTG do IPP.----------------------------------------------- 
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Presente à reunião uma proposta da Senhora Vereadora Vitória 

Branco sobre a emissão de Parecer para abertura de Curso Técnico 

Superior Profissional em Reabilitação de Construções Tradicionais, 

pela ESTG do IPP (documento em anexo número oito).----------------- 

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

emitir parecer favorável à proposta da Escola Superior de Tecnologia 

e Gestão de Portalegre.--------------------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação nº 2693/SOF- Sócio Educativa sobre 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Abertura do 

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

4.7- Apoio a atividade a decorrer na Biblioteca Municipal 

de Elvas “Drª Elsa Grilo” – Apresentação do Livro 

“Sonhos Públicos” de Joana Amaral.------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2669/ SOF – Biblioteca e Arquivo 

Histórico, sobre o assunto em título (documento em anexo número 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio à referida 

atividade.------------------------------------------------------------------- 

4.8- Cedência do Coliseu Comendador Rondão Almeida – 

Musical “Conquista O Sonho” – 2 de junho de 2018.------- 

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

4.9- Apoio logístico para as Comemorações do 140º 

Aniversário da Policia de Segurança Pública – Divisão de 

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

Presente à reunião a informação nº 6768/Divisão Sócio Cultural, 

sobre o apoio logístico para as Comemorações do 140º Aniversário da 

Policia de Segurança Pública – Divisão de Elvas (documento em 

anexo número onze).------------------------------------------------------ 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio logístico 

constante da referida informação, para a realização do referido 

evento.--------------------------------------------------------------------- 

4.10- Cedência da Sala da Cafetaria do Museu de Arte 

Contemporânea – Partido Ecologista “ Os Verdes “.-------- 

Presente à reunião o pedido do Partido Ecologista “ Os Verdes “, de 

cedência da Sala da Cafetaria do Museu de Arte Contemporânea, nos 

dias 16 e 17 Maio de 2018, para realização de um debate sobre as 

árvores no espaço rural (documento em anexo número doze).--------- 

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

Presidente da Câmara que autorizou a referida cedência.--------------- 

4.11- Cedência do Cine Teatro – Espetáculo de Dança –  

“ Os Dançarilhos ”.--------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 10222/Divisão Sócio Cultural, 

sobre a cedência do Cineteatro, ao Grupo de Dança “Os Dançarilhos”, 

no dia 3 de junho de 2018, para realização de um espetáculo 

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

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

4.12- Proposta de Alteração ao Regulamento dos Apoios 

Sociais da Câmara Municipal de Elvas e Proposta de 

Atribuição do nome “Ramon Rocha Maqueda” à ponte 

sobre o Rio Guadiana que liga o Concelho de Elvas a 

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

Presente à reunião uma proposta subscrita por todos os Eleitos sobre 

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

1º - Alteração ao Regulamento dos Apoios Sociais da Câmara 

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

» Nos artigos 62º e 63º onde conta:------------------------------------- 

Artigo 62.º 

Âmbito 
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1 — As pessoas portadores de grau de incapacidade igual ou superior 

a 60%, permanente ou não, poderão usufruir dos apoios previstos no 

artigo seguinte.------------------------------------------------------------ 

2 — Caso a incapacidade seja temporária, os apoios não cessam 

enquanto a mesma se mantiver.------------------------------------------ 

Artigo 63.º 

Tipo de Apoio 

1 — Os portadores de grau de incapacidade referido no artigo 

anterior, terão direito uma majoração 5 p.p. no apoio aos 

medicamentos se tiverem o Cartão da Idade de Ouro.------------------ 

2 — Os portadores de grau de incapacidade referido no artigo 

anterior, com idade igual ou superior a 50 anos e rendimentos 

superiores a €550,00 e inferiores a €825,00, usufruem dos mesmos 

benefícios dos beneficiários do Cartão da Idade de Ouro.--------------- 

3 — Os portadores de grau de incapacidade referido no artigo 

anterior, com idade inferior a 50 anos e rendimentos iguais ou 

inferiores a €550,00, usufruem dos mesmos benefícios dos 

beneficiários do Cartão da Idade de Ouro.”------------------------------ 

» Passa a ter a seguinte redação:---------------------------------------- 

“Artigo 62.º 

Âmbito 

1 — As pessoas portadoras de grau de incapacidade entre 60% e 

95%, permanente ou não, poderão usufruir dos apoios previstos no 

artigo seguinte.------------------------------------------------------------ 

2 — Os portadores de grau de incapacidade permanente igual ou 

superior a 95,1% poderão usufruir dos benefícios elencados no artigo 

seguinte.------------------------------------------------------------------- 

3 – Caso a incapacidade seja temporária, os apoios não cessam 

enquanto a mesma se mantiver.------------------------------------------ 

Artigo 63.º 

Tipo de Apoio 
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1 — Os portadores de grau de incapacidade referido no artigo 

anterior, terão direito a uma majoração 5 p.p. no apoio aos 

medicamentos se tiverem o Cartão da Idade de Ouro.------------------ 

2 — Os portadores de grau de incapacidade referido no artigo 

anterior, com idade igual ou superior a 50 anos e rendimentos 

superiores a €550,00 e inferiores a €825,00, usufruem dos mesmos 

benefícios dos beneficiários do Cartão da Idade de Ouro.--------------- 

3 — Os portadores de grau de incapacidade referido no número dois 

do artigo anterior, independentemente da idade e rendimentos, 

usufruem dos mesmos benefícios dos beneficiários do Cartão da 

Idade de Ouro.”------------------------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida alteração 

ao Regulamento dos Apoios Sociais da Câmara Municipal de Elvas e 

submeter a mesmo a discussão pública.--------------------------------- 

2º - Proposta de Atribuição do nome “Ramon Rocha Maqueda” 

à ponte sobre o Rio Guadiana que liga o Concelho de Elvas a 

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

O Senhor Presidente da Câmara, por sugestão do Senhor Vereador 

Comendador Rondão Almeida, propôs que em vez de se atribuir o 

nome de Ramon Rocha Maqueda” à ponte sobre o Rio Guadiana que 

liga o Concelho de Elvas a Olivença, lhe fosse atribuída a Medalha de 

Ouro da Cidade o qual foi aprovado, por unanimidade.----------------- 

4.13- Trânsito.-------------------------------------------------- 

a) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vice Presidente 

Cláudio Carapuça, sobre a colocação de sinais de estacionamento de 

paragem e proibido, na Avª Garcia da Orta (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal.------------- 

b) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vice Presidente 

Cláudio Carapuça, sobre a criação de passadeiras para peões (M 11) 
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na Estrada de Santa Rita em Elvas (documento em anexo número 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal.------------- 

c) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vice Presidente 

Cláudio Carapuça, sobre a colocação de sinais de estacionamento e 

proibido na Rua Mouzinho de Albuquerque (documento em anexo 

número deassete).--------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal.------------- 

d) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vice Presidente 

Cláudio Carapuça, sobre a colocação de raias amarelas na Rua de 

Elvas, nº 52, em Vila Boim (documento em anexo número dezoito).-- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal.------------- 

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

a) Liga Regional "Os Unidos de Vila Boim".------------ 

Presente à reunião a informação nº 10995/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 €500,00.-------------------------------------------------- 

b) Associação Aboim Jovem.----------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 3870/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 €6.000,00.------------------------------------------------ 

c) Rugas - Associação cultural.-------------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 10171/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 €2.000,00.------------------------------------------------ 

d) Fundação Centro Social Nª. Senhora do Paço.------ 

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

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                  

__________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


