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______________________________________________________ 

                   Ata nº 13/2018 

                                               Reunião Ordinária do dia 11  

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

Aos onze dias do mês de julho 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, Dr. 

Sérgio Luís Macareno Ventura e Drª Anabela da Conceição 

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

Faltas: faltaram a esta reunião o Senhor Vereador Engº Tiago Afonso 

por se encontrar de férias e a Senhora Vereadora Drª Vitória Branco 

em virtude de estar numa reunião em representação da Câmara.----- 

Pelo Departamento de Obras e Serviços Urbanos esteve presente o 

Senhor Engº Mário Luís Amante Batista. ---------------------------------  

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

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 27/06/2018.------------------ 

 Ata de 27/06/2018.------------------------------------------ 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia vinte e sete de junho de 

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

e uma abstenção do Senhor Presidente Dr. Nuno Mocinha, por 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 15 de 

4 de julho 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.------------------------------------------ 

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

a)Presente à reunião o mapa de férias de Verão dos eleitos em 

regime de permanência (documento em anexo número dois).--------- 

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

b)Presente á reunião uma comunicação do Senhor Vice-Presidente 

Engº Cláudio Carapuça, dando conhecimento que de 9 a 10 de julho 

de 2018 se encontra de férias.-------------------------------------------- 

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

 Processo de obras nº 79/17.----------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de um pavilhão no lote nº 

38, da Zona Industrial das Fontainhas, em Elvas, cujo requerente é a 

Argo Baum Tech Precision, Ldª e solicita a prorrogação do prazo para 

início das obras até final de dezembro de 2019 e o prazo de execução 

de dezasseis meses a contar de dezembro de 2019.-------------------- 
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A Câmara com o fundamento expresso nas informações nº 

359/DAGRH e do Gabinete Jurídico deliberou, por unanimidade, dar 

parecer favorável à prorrogação dos prazos de início conclusão das 

obras da referida construção.---------------------------------------------                                                                                                                

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Processo de obras nº 64/15.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de um muro na Rua de 

Itália, lote nº 17, em Elvas, cujo requerente é Jorge Fernando 

Comprido Silva Painho.---------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que declarou a 

caducidade do processo.-------------------------------------------------- 

 Processo de obras nº 9/17.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de reconstrução e alteração da moradia 

sita na Rua de Elvas, nº 103, em Vila Boim, cujo requerente é Sandra 

Maria Veríssimo Leonardo Silvestre Gestosa e outro.------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que indeferiu o projeto.- 

 Processo de obras nº 90/17.---------------------------- 

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

Olival do Vedor, cujo requerente é Vitorino José Aveiro Gonçalves.----    

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 73/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de legalização do existente na Herdade 

da Serra do Bispo, em São e São Lourenço, cujo requerente é 

Sociedade de Agricultura Grupo Silveira, Ldª.--------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que indeferiu o projeto.- 

 Processo de obras nº 103/17.--------------------------- 

Presente à reunião o projeto de adaptação do existente na Avª de 

Badajoz, nº 11, em Elvas, para o destinar a alojamento local, cujo 

requerente é Madalena Guedes Monteiro Coimbra Gonçalves.---------- 
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A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 17/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração do edifício em regime de 

propriedade horizontal sito na Rua de Alcamim, nºs 44 e 44-A, em 

Elvas, cujo requerente é Joaquim Maria Malta Abreu.------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 31/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de reabilitação da fração do prédio sito 

na Rua da Feira, nº 31-A, em Elvas, cujo requerente é Samira de 

Vasconcelos Miguel.------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 33/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de reabilitação do edifício sito na Rua 

dos Cavaleiros, nºs 6 e 6-A, em Elvas, cujo requerente é Elsa Cristina 

Rato Martins Casacão.----------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 38/18.---------------------------- 

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

São Pedro, nºs 7 e 7-A, em Elvas, cujo requerente é Purplemixed, 

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

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 44/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de demolição e construção de uma 

moradia na Rua de Elvas, nº 64, em Vila Boim, cujo requerente é 

Maria Balbina Figueira Ramos.-------------------------------------------- 
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A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 45/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de remodelação e alteração do uso da 

fração, do prédio sito no Largo dos Combatentes da Grande Guerra, 

nº 4-A, em Elvas, cujo requerente é Maria del Carmem Gual Foumier 

de Sá e Almeida.----------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 49/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de reabilitação do edifício existente na 

Rua da Carreira, nº 5-B, em Elvas, cujo requerente é Pedro Manuel 

Valadas Trinidad.---------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 51/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de remodelação do edifício sito no Largo 

das Almas, nºs 13 e 13-A, em Elvas, cujo requerente é Guido Manuel 

Pinto de Moura.------------------------------------------------------------ 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 61/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de ampliação da moradia existente na 

Rua de São Francisco, nº 9, em Vila Boim, cujo requerente é Ângela 

Maria Dias Rosa Lameiras.------------------------------------------------ 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 62/18.---------------------------- 

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

nº 33, do Loteamento do Morgadinho, em Elvas, cujo requerente é 

Maria do Céu Reis Damião.------------------------------------------------ 
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A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 10/07/2018.---- 

Em Bancos: €860.698,54.--------------------------------------

Em dinheiro: €33.762,85.-------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 21ª, 22ª e a 23ª 

alteração orçamental e a 21ª, 22ª e a 23ª alteração às Grandes 

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

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

 Anulação de cheque em trânsito.------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 15092/SOF Contabilidade sobre o 

cancelamento dos cheques nºs 2290582087 e 4490582063, no valor 

de €500,00 e €80,00, respetivamente passado à ordem de Domnica 

Balan.----------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

cancelamento dos referidos cheques.------------------------------------ 

 Alienação de lote – prorrogação de prazo.------------- 

Presente à reunião a informação nº 14278/SOF-Património, bem 

como o requerimento de Ricardo Alexandre Tairocas Vacas, residente 

no Terreiro Luís Fernandes, em Santa Eulália, contribuinte nº 

224238205, tendo adquirido a esta Câmara Municipal o lote de 

terreno número 59 do Loteamento Municipal de Santa Eulália, situado 

em Terras da Aldeia, com a área de 560,80m2, inscrito na matriz 

predial urbana sob o artº 1362, da Freguesia de Santa Eulália, vem 

solicitar autorização para vender o referido lote de terreno, a Nuno 

Miguel Tairocas Vacas e Paula Sofia Socorro do Cabo, pelo preço que 

foi adquirido, €5.050,00.------------------------------------------------- 
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A Câmara tendo em atenção a referida informação deliberou 

unanimidade, autorizar a venda do lote de terreno número 59 do 

Loteamento Municipal de Santa Eulália, devendo a escritura de 

compra e venda do referido lote de terreno ser celebrada no prazo de 

máximo de quarenta e cinco dias a contar da data desta reunião, 

sendo os prazos constantes das clausulas das normas de venda de 

lotes de terreno nas freguesias rurais (Santa Eulália), se mantêm a 

partir desta data.---------------------------------------------------------- 

 Autorização para hipotecar o prédio urbano sito no 

lote nº 22 do Loteamento Municipal do 

Zambujeirinho – Luís Filipe Chaves Cunha.------------ 

Presente à reunião o requerimento de Luis Filipe Chaves Cunha, 

residente na Rua Engº António da Silva Gonçalves, º 14, em São 

Vicente, deste concelho de Elvas, tendo adquirido a esta Câmara 

Municipal o lote de terreno número 22 do Loteamento Municipal do 

Zambujeirinho, e necessitando de recorrer a uma instituição de 

Crédito, solicita autorização para hipotecar o referido lote de terreno 

e o prédio nele edificado, bem como o reconhecimento da 

subsistência da mesma no caso de reversão.----------------------------

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a hipoteca do referido 

lote de terreno, bem como o prédio nele edificado, reconhecendo a 

subsistência da mesma no caso de reversão.---------------------------- 

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

 Empreitada de: Requalificação da Faceira da Cisterna 

– Demolição de edifício nº 23 da Rua do Forno.------- 

o Receção provisória.--------------------------------- 

Presente à reunião o auto de vistoria para receção provisória e auto 

de receção provisória da empreitada em título.-------------------------- 

A Câmara com o fundamento expresso nos referidos documentos 

deliberou, por unanimidade, receber a obra a título provisório.-------- 
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4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- Atribuição de Voto de Louvor.--------------------------- 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente sobre a 

atribuição de um voto de Louvor ao Jovem Elvense Ricardo Guerreiro 

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

A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a referida proposta de 

atribuição de Louvor.------------------------------------------------------ 

4.2- Anulação de procedimento concursal para cargo de 

direção intermedia de 2º Grau – Chefe de Divisão de 

Serviços Urbanos.----------------------------------------------- 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente sobre a 

anulação do procedimento em título (documento em anexo número 

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

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

4.3- Declaração de Compromisso.---------------------------- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem como 

a declaração de compromisso referente à Candidatura a Laboratório 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a referida declaração 

de compromisso.----------------------------------------------------------- 

4.4- Apoio – cedência das piscinas.--------------------------- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico sobre o 

pedido cedência das instalações das Piscinas Municipais à Associação 

Silaba Dinâmica e Associação de Assistência de Vila Boim (documento 

em anexo número seis).--------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência das 

instalações das Piscinas Municipais no período das 10,00 às 12,30 

horas.----------------------------------------------------------------------- 

4.5- Cedência de Pavilhão Municipal Desportivo à –

Associação Gota d’Arte.---------------------------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 3677/SOF-Cultura e Desporto 

sobre a cedência do Pavilhão Municipal de Desportos à Associação 

Gota d’Arte, nas segundas feiras de 15 em 15 dias, entre as 10,00 e 

as 12,00, para a prática de iniciação ao Basquetebol e inserido no 

programa de Férias com Arte (documento em anexo número sete).--- 

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

4.6-Proposta de realização do Ciclo de Concertos 

Património Acústico.------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 14748/SOF-Cultura e Desporto, 

sobre a cedência do Cineteatro Municipal para realização do Ciclo de 

Concertos Património Acústico, nos dias 14 e 22 de julho de 2018 

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

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

4.7- Cedência da sala polivalente da Biblioteca Municipal 

de Elvas “Drª Elsa Grilo” – Apresentação do Livro 

“pedal(e)ar” de Luís Leal.------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 3405/SOF – Biblioteca e Arquivo 

Histórico sobre a Cedência da sala polivalente da Biblioteca Municipal 

de Elvas “Drª Elsa Grilo” no dia 2 de julho de 2018, para 

apresentação do Livro “pedal(e)ar” de Luís Leal (documento em 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho que 

autorizou a referida cedência.--------------------------------------------- 

4.8- Cedência da sala polivalente da Biblioteca Municipal 

de Elvas “Drª Elsa Grilo” para apresentação do livro da 

Conferência “II Centenário do Nascimento de Karl 

Marx”.------------------------------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 3450/SOF – Biblioteca e Arquivo 

Histórico sobre a Cedência da sala polivalente da Biblioteca Municipal 

de Elvas “Drª Elsa Grilo” no dia 5 de julho de 2018, para 
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apresentação do livro da Conferência “II Centenário do 

Nascimento de Karl Marx” (documento em anexo número dez).----- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho que 

autorizou a referida cedência.--------------------------------------------- 

4.9- Cedência da sala polivalente da Biblioteca Municipal 

de Elvas “Drª Elsa Grilo” para apresentação do livro 

“Geografia e Fronteira“ de João Paulo Garrinhas.---------- 

Presente à reunião a informação nº 3410/SOF – Biblioteca e Arquivo 

Histórico sobre a Cedência da sala polivalente da Biblioteca Municipal 

de Elvas “Drª Elsa Grilo”, no dia 7 de julho de 2018, para 

apresentação do livro “Geografia e Fronteira“ de João Paulo Garrinhas 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho que 

autorizou a referida cedência.--------------------------------------------- 

4.10- Cedência da sala polivalente da Biblioteca Municipal 

de Elvas “Drª Elsa Grilo” para apresentação do livro 

“Nova Sintra, Catabola é o limite” de Hélder Sabino.------- 

Presente à reunião a informação nº 3408 /SOF – Biblioteca e Arquivo 

Histórico sobre a Cedência da sala polivalente da Biblioteca Municipal 

de Elvas “Drª Elsa Grilo”, no dia 14 de julho de 2018, para 

apresentação do livro “Nova Sintra, Catabola é o limite” de Hélder 

Sabino (documento em anexo número doze).--------------------------- 

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

4.11– Apoios:---------------------------------------------------- 

a) Grupo de Apoio e Dinamização Cultural de Elvas.— 

Presente à reunião a informação nº 3740/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, 
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nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €37.500,00.-------------------------------------------- 

b) Associação Desportiva e Cultural da Calçadinha.--- 

Presente à reunião a informação nº 15206/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 €6.250,00.------------------------------------------------ 

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

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                  

__________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


