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______________________________________________________ 

Ata nº 18/2018 

Reunião extraordinária do dia 

12 de setembro de 2018. ------  

Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, 

nesta cidade de Elvas e Edifício dos Paços do Concelho, pelas doze 

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, 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 de Desenvolvimento esteve presente 

o Senhor Dr. Paulo Jorge Gomes Dias. -----------------------------------  

Sendo doze horas, tendo comparecido todos os membros do órgão e 

não tendo suscitado qualquer objeção à realização desta reunião, 

considera-se sanada a ilegalidade resultante da inobservância das 

disposições sobre convocação das reuniões, nos termos do disposto 

no artº 51º, do decreto-lei 75/2013, de 12 de setembro e 

verificando-se haver “quórum” para funcionamento do Executivo, pelo 

Senhor Presidente foi declarada aberta a reunião: ----------------------  

1 – IV- Revisão Orçamental.----------------------------------- 

Presente à reunião a Informação nº 5300/Divisão Financeira, bem 

como a IV Revisão ao Orçamento (documento em anexo número 

um).------------------------------------------------------------------------ 
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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).---------------------------------------- 

2- Requerimento Marktel.-------------------------------------- 

Presente à reunião o requerimento da Marktel, solicitando autorização 

para utilização de lotes ou espaço público que se encontre nas 

imediações das suas novas instalações situadas na Avª do Dia de 

Portugal, lote nº 3, para estacionamento das viaturas dos seus 

colaboradores, enquanto desempenham funções naquelas instalações 

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

A Câmara com o fundamento expresso na informação jurídica anexa 

ao requerimento deliberou, por unanimidade, enquanto outro uso ou 

destino não for dado ao mesmo, autorizar o estacionamento no lote 

propriedade do Município e sito próximo das traseiras das novas 

instalações do requerente, bem como no Parque de Estacionamento 

Público junto ao Estádio de Atletismo.------------------------------------ 

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 nº75/2013, 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. ---------------------------------------------------  
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CÂMARA MUNICIPAL 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

O ASSISTENTE TÉCNICO                  

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


