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______________________________________________________ 

                    Ata nº 16/2018 

Reunião Ordinária do dia 22 

de agosto de 2018.----------- 

Aos vinte e dois dias do mês de agosto 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, Dr. Sérgio Luís 

Macareno Ventura, Engº Tiago Joaquim Lopes Afonso e Drª 

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

FALTAS: Faltaram a esta reunião o Senhor Vice-Presidente Engº 

Cláudio José Marmelo Nascimento Carapuça e a Senhora 

Vereadora Drª Vitória Júlia Damião Rita Branco, por se 

encontrarem de férias.------------------------------------------------- 

Pelo Departamento de Obras e Serviços Urbanos esteve presente o 

Senhor Engº João Sardinha. ----------------------------------------------  

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 Maria Clara 

Simões de Carvalho Telo 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 --------------------------  
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O Senhor Vereador Dr. Sérgio Ventura 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.------------------------------------------ 

2– Aprovação das Atas de 25/7/2018 e 

08/08/2018.----------------------------------------------- 

 Ata de 25/07/2018.------------------------------------------- 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia vinte e cinco de julho de 

dois mil e dezoito foi aprovada, por maioria, com uma abstenção do 

Senhor Vereador Engº Tiago Afonso por não ter estado presente na 

mesma e com a seguinte retificação:------------------------------------- 

“Por lapso na reunião de vinte e cinco de julho de dois mil e dezoito, 

consta a presença do Senhor Vereador Engº Tiago Joaquim Lopes 

Afonso, pelo que aqui se faz a necessária retificação”.------------------ 

 Ata de 08/08/2018.------------------------------------------- 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia oito de agosto de dois mil 

e dezoito foi aprovada, por maioria com as abstenções do Senhor 

Presidente da Câmara, Dr. Nuno Mocinha e dos Senhores Vereadores 

Comendador Rondão Almeida e Drª Anabela Cartas, por não terem 

estado presentes 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 18 de 

16 de agosto 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.------------------------------------------ 

 Processo de Obras nº 85/17.----------------------------- 
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Presente à reunião o requerimento de Europadel, a informação nº 

4501/DAU e a informação do Gabinete Jurídico sobre o pedido de 

prorrogação de prazo para conclusão da obra no Lote nº 28, da 

Quinta do Paraíso, em Elvas, solicitando a alteração da alínea b) da 

cláusula 8ª da escritura pública de compra e venda, do lote 28 e 

substituição da hipoteca a favor da Caixa de Crédito Agrícola Mutuo 

de Estremoz, Monforte e Arronches, CRL, assegurando o 

cancelamento da anterior inscrição hipotecária a favor do Banco 

Comercial Português, S.A.------------------------------------------------- 

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

1. A alínea b) da cláusula 8ª da escritura pública de compra e venda 

passa a ter a seguinte redação – “a compradora deverá concluir as 

obras a erigir no lote até ao dia 28 de setembro de 2018”.------------- 

2. O cancelamento da inscrição hipotecária, constituída sobre o prédio 

urbano, a favor do Banco Comercial Português, S.A., substituindo-se 

por uma nova inscrição hipotecária, a favor de Caixa de Crédito 

Agrícola Mutuo de Estremoz, Monforte e Arronches, CRL.--------------- 

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

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

Presente à reunião o projeto de remodelação do edifício existente no 

Largo das Almas, nºs 13 e 13-A, em Elvas.------------------------------ 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Direito de preferência do prédio sito no Largo do 

Espírito Santo, nº 15, fração “A” – Elvas.-------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito no Largo do Espírito Santo, 

nº 15, fração “A”– Elvas -------------------------------------------------- 

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



 

  4  

 Direito de preferência do prédio sito na Herdade do 

Baldio, fração “A”, Artigo 97 – Elvas. ------------------ 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Herdade do Baldio, 

fração “A”, Artigo 97–Elvas ----------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Herdade do 

Baldio, fração “A”, Artigo 98 – Elvas.-------------------  

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Herdade do Baldio, 

fração “A”, Artigo 98 – Elvas --------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Herdade do 

Baldio, fração “A”, Artigo 59 – Elvas.-------------------  

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Herdade do Baldio, 

fração “A”, Artigo 59 – Elvas --------------------------------------------- 

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

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 21/08/2018.---- 

Em Bancos €1.399.544,56.-----------------------------------

Em dinheiro: €38.034,67.-------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 28ª 29ª alteração 

orçamental e a 28ª e a 29ª alteração às Grandes Opções do Plano do 

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

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

3.3- Departamento de Obras e Serviços Urbanos.------  
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 Empreitada de infraestruturas do loteamento da 

Quinta da Carvalha.--------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 4495/2018 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 60% do valor da caução.--------- 

 Empreitada de Centro de animação e formação 

equestre.--------------------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 4494/2018 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 Reparação de muro nas Portas de 

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

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 4490/2018 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 requalificação da estrada de Santa 

Rita.--- ----------------------------------------------------- 

o Receção definitiva.---------------------------------- 

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

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

A Câmara com o fundamento expresso nos referidos documentos 

deliberou, por unanimidade, receber a obra a título definitivo e 

mandar libertar as garantias.--------------------------------------------- 

 Empreitada de Requalificação da EN 4 – 1ª fase: 

Entre a rotunda do LIDL e as Sochinhas – 2º troço.--  



 

  6  

o Receção definitiva.---------------------------------- 

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

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

A Câmara com o fundamento expresso nos referidos documentos 

deliberou, por unanimidade, receber a obra a título definitivo e 

mandar libertar as garantias.--------------------------------------------- 

 Empreitada de demolição de edifício na rua Sá da 

Bandeira nºs 34 a 37 em Elvas.-------------------------  

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 4580/2018 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 40% do valor da caução.--------- 

 Empreitada topo do campo António Semedo – Relva.-  

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 4526/2018 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 Acessos ao Forte da Graça - 

estacionamento e infraestruturas exteriores.---------  

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 4575/2018 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 60% do valor da caução.--------- 

 Empreitada de vedação na envolvente ao 

polidesportivo da Calçadinha.--------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 4579/2018 para efeitos de 

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

deliberou, por unanimidade, libertar 60% do valor da caução.--------- 

 Empreitada de Recuperação do antigo edifício do 

açougue a adaptação para espaço interpretativo da 

antiga sinagoga de Elvas.--------------------------------  

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 4541/2018 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 Conservação e restauro da fonte da 

Misericórdia.----------------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 4577/2018 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 Arranjo paisagístico da rotunda junto 

ao bairro do Revoltilho – Monumento de homenagem 

à Marinha.--------------------------------------------------  

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 4576/2018 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- Voto de Pesar.--------------------------------------------- 

a) O Senhor Presidente propôs um voto de pesar pelo falecimento 

do Senhor Martinho Dimas (documento em anexo número dois).------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar, o voto de pesar.---- 
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a) O Senhor Presidente propôs um voto de pesar pelo falecimento 

do Senhor Alcino Duarte (documento em anexo número três).--------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar, o voto de pesar.------ 

4.2- Alteração do Plano de Urbanização de Elvas.---------- 

Presente à reunião a informação nº 4502/201/DAGRH, bem como a 

alteração ao Plano de Urbanização de Elvas (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida Alteração 

do Plano de Urbanização e remeter a mesmo para a Assembleia 

Municipal de acordo com o ponto 1 do artigo 90º (nova redação dada 

pelo Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de maio).--------------------------- 

4.3- Protocolo para uma Estratégia de Combate à 

Violência Doméstica e de Género.----------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 4291/SOF – Sócio Educativa, bem 

como o Protocolo para uma Estratégia de Combate à Violência 

Doméstica e de Género (documento em anexo número cinco).-------- 

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

4.4- Concessão de Auxílios Económicos para a Aquisição 

de Material Escolar para o Ano Letivo 2018/2019.--------- 

Presente à reunião a informação nº 4376/SOF – Sócio Educativa, 

sobre a concessão de auxílios económicos para a aquisição de 

material escolar para o ano letivo 2018/2019 (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de 

auxílios económicos.------------------------------------------------------- 

4.5- Realojamento temporário urgente – cedência de 

habitação.------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 4364/SOF – Sócio Educativa, bem 

como o contrato de realojamento temporário urgente – cedência de 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido contrato.— 
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4.6- Realização de Workshop 2 Causas e Consequências 

de Excesso de Peso “Como tratar” – por Sónia Salgado 

Emílio.------------------------------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 4316/SOF – Biblioteca e Arquivo 

Histórico sobre a Cedência da sala polivalente da Biblioteca Municipal 

de Elvas “Drª Elsa Grilo” no dia 25 de agosto de 2018, para 

Realização de Workshop 2 Causas e Consequências de Excesso de 

Peso “Como tratar” – por Sónia Salgado Emílio (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho que 

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

4.7-XXX Meia Maratona Internacional Badajoz/Elvas.----- 

Presente a reunião a informação nº 4532/Divisão Sócio Cultural, bem 

como a proposta de realização da XXX Meia Maratona Internacional 

Badajoz/Elvas no dia 14 de outubro de 2018 (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta, o 

Regulamento e o valor dos prémios.------------------------------------- 

4.8- Proposta de cedência do CNT ao Centro Humanitário 

da Cruz Vermelha Portuguesa.-------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 14460/Divisão Sócio Cultural 

sobre a cedência do CNT ao Centro Humanitário da Cruz Vermelha 

Portuguesa, no dia 1 de outubro de 2018, para celebração do Dia do 

Idoso (documento em anexo número dez).------------------------------ 

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

4.9- Cedência de pavilhão desportivo da fonte nova aos 

alunos do Colégio St. Julian’s School Carcavelos para 

pernoitarem nos dias 27 e 28 de setembro.----------------- 

Presente à reunião a informação nº 4338/ SOF-Cultural e Desporto 

sobre a cedência do pavilhão desportivo da fonte nova aos alunos do 
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Colégio St. Julian’s School Carcavelos para pernoitarem nos dias 27 e 

28 de setembro de 2018 (documento em anexo número onze).------- 

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

4.10- Cedência do jardim das laranjeiras à Associação 

Cultural UM COLETIVO.-----------------------------------------  

Presente à reunião a informação nº 4338/ SOF-Jard, sobre a cedência 

do jardim das laranjeiras à Associação Cultural UM COLETIVO, no dia 

31 de agosto de 2018, para realização de atividades integradas no 

Festival “A Salto” (documento em anexo número doze).---------------- 

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

4.11- Declaração de Interesse da candidatura “Rota do 

Vinho da Talha” promovida pelo Município de Vidigueira.- 

Presente à reunião a informação nº 4540/SOF-Candidaturas 

sobre a emissão de uma declaração de Interesse da candidatura 

“Rota do Vinho da Talha” promovida pelo Município de Vidigueira 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a referida 

declaração de Interesse.-------------------------------------------- 

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.---------  
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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 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

O ASSISTENTE TÉCNICO                  

__________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


