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______________________________________________________ 

                  Ata nº 19/2018 

                                               Reunião Ordinária do dia 10 

                                               de outubro de 2018.---------- 

Aos dez dias do mês de outubro 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 Vice-Presidente Engº 

Cláudio José Marmelo Nascimento Carapuça, estando presentes 

os Senhores Vereadores Comendador José António Rondão 

Almeida, 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 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 Vice - Presidente justificou a ausência do Senhor 

Presidente em virtude de se encontrar no gozo de um dia de férias.--- 

Seguidamente leu para a Ata um documento contendo informações, 

do Senhor Presidente da Câmara ao executivo as quais se dão aqui 

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

A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------ 
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Por último informou a Câmara dos locais em que esteve presente em 

representação da Câmara, nomeadamente na reunião da CIMAA.----- 

O Senhor Vereador Sérgio Ventura leu para a Ata um documento 

contendo informações ao executivo as quais se dão aqui como 

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

2– Aprovação da Ata de 26/09/2018.------------------ 

 Ata de 26/09/2018.------------------------------------------ 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia vinte e seis de setembro 

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 21 de 

3 de outubro 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.------------------------------------------ 

 Procedimento Concursal para cedência do Bar nº 3 do 

Coliseu Comendador Rondão Almeida.------------------ 

Presente à reunião o Auto de Licitação para cessão de Exploração do 

Bar Exterior nº 3 do Coliseu José Rondão Almeida, no qual se propõe 

a adjudicação ao Senhor Guilherme Miguel Marvanejo Dias, pelo valor 

de €300,00/mensais, maior lanço oferecido.----------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o referido Auto e 

mandar celebrar o contrato com o Senhor Guilherme Miguel 

Marvanejo Dias.------------------------------------------------------------ 

 Pedido de retificação da constituição da propriedade 

Horizontal, no prédio sito na Rua dos Quartéis, nºs 

13 e 14 e Parada do Castelo, nº 18 – Elvas.------------ 
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Presente à reunião o requerimento de Maria Teresa Cortes Bagulho 

de Santana e Vasconcelos, contribuinte número cento e trinta e seis 

milhões quinhentos e setenta e dois mil e duzentos, residente na Rua 

dos Quartéis, número catorze, em Elvas e Luis Miguel Bagulho Silva 

casado com Maria Helena Teixeira Lopes Marquez, contribuinte 

número cento e sessenta e seis milhões setecentos e catorze mil e 

onze, residente em São Pedro das Vinhas, Aldeia do Pombal, na 

qualidade de proprietária solicitando a retificação da propriedade 

horizontal, do prédio inscrito na matriz urbana da Freguesia de Caia, 

São Pedro e Alcáçova, sob o artigo número setecentos e cinquenta e 

oito (proveniente do anterior artigo número novecentos e noventa da 

extinta freguesia de Alcáçova), situado na Rua dos Quartéis, números 

treze e catorze e Parada do Castelo, número dezoito e a passagem da 

respetiva certidão. -------------------------------------------------------- 

O referido prédio é composto por frações autónomas que além de 

constituírem unidades independentes, são isoladas entre si com saída 

própria para uma parte comum do prédio e desta para a via pública 

ou com saída direta para a via pública, distribuídas como a seguir se 

descrevem: ---------------------------------------------------------------- 

FRAÇÃO A: Corresponde aos primeiro e segundo andares com 

entrada pelo número catorze de polícia da Rua dos Quartéis, 

destinada a habitação, composta no primeiro andar por treze divisões 

e segundo andar por onze divisões, a que atribuíram a permilagem de 

seiscentos e dezoito do valor total do prédio. --------------------------- 

FRAÇÃO B: Corresponde a cave e rés-do-chão, com quintal, com 

entrada pelo número treze de polícia da Rua dos Quartéis e dezoito 

da Parada do Castelo, destinada a habitação, composta ao nível do 

rés-do-chão por treze divisões, ao nível da cave, por onze divisões, 

destinada a arrumos, com logradouro com a área de cento e setenta 

e cinco metros quadrados, fração que se encontra afeto o uso 

exclusivo de um terraço ao nível do rés-do-chão com a superfície 

descoberta de noventa e quatro metros quadrados e sessenta 
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decímetros quadrados, a que atribuem a permilagem de trezentos e 

oitenta e dois do valor total do prédio. ----------------------------------

A Câmara de harmonia com a informação técnica junto ao processo 

deliberou, por unanimidade, autorizar a retificação solicitada.--------- 

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Processo de obras nº 39/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de legalização do edifício de apoio à 

agricultura situado na Herdade de Serra do Bispo, em Elvas, cujo 

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

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

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

Presente à reunião o projeto de alteração do uso de comércio para 

habitação no prédio sito no Largo dos Combatentes da Grande 

Guerra, nºs 4-A e 6-A, cujo requerente é Maria del Carmem Gual 

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

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 71/18.---------------------------- 

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

 Processo de obras nº 77/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de reabilitação do edifício existente na 

Rua da Carreira, nºs 11 e 11-A, em Elvas, cujo requerente é Maria 

Inês Cazajous Cruz de Andrade.------------------------------------------ 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 86/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de adaptação do prédio existente na Rua 

dos Quartéis, nºs 1, 1-A e 2 e Beco de São Martinho, nº 18, em 
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Elvas, para o destinar a estabelecimento de restauração e bebidas, 

cujo requerente é Filipe Noel dos Santos Cordeiro.---------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 87/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de legalização de um anexo ao prédio 

sito na Raposeira, em Elvas, cujo requerente é Cabeça de Casal de 

Herança de Joaquim Pereira Zacarias Galguinho.------------------------ 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 88/18.---------------------------- 

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

nº 59, sito em Terras da Aldeia, cujo requerente é Nuno Miguel 

Tairocas Vacas.------------------------------------------------------------ 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Herdade do 

Baldio – Elvas.---------------------------------------------  

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

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

artigo nº 98 - Elvas. ------------------------------------------------------ 

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

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 09/10/2018.---- 

Em Bancos:€3.007.155,00.------------------------------------

Em dinheiro: €25.570,51--------------------------------------- 

Em documentos: €98.780.11.--------------------------------- 

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 35ª e 36ª 

alteração orçamental e a 35ª e 36ª alteração às Grandes Opções do 

Plano do corrente ano. ---------------------------------------------------- 
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A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------ 

 Candidatura “Centro de Valorização e Transferência 

de Tecnologia” Aprovação das Minutas das 

Declarações.----------------------------------------------- 

Presente a reunião a informação nº 6019/Divisão de 

Desenvolvimento, bem como a Candidatura “Centro de Valorização e 

Transferência de Tecnologia” (documento em anexo número três).---- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as minutas das 

declarações anexadas à referida informação.---------------------------- 

 Preço de produtos.---------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 14088/Divisão Financeira, sobre a 

inclusão de produtos na tabela de preços (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a inclusão e o preço 

dos produtos constantes da referida informação na tabela de preços.- 

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

 Empreitada de: Arranjo paisagístico da rotunda junto 

Centro de Negócios Transfronteiriço.------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 32195/2018 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: Balcão único.---------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 32194/2018 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: Ampliação do Centro de Negócios 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 6127/2018 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- Projeto de Regulamento Municipal de Apoios Sociais 

do Município de Elvas.------------------------------------------ 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem como 

o Regulamento Municipal de Apoios Sociais do Município de Elvas, o 

qual esteve em discussão pública pelo período de 30 dias (documento 

em anexo número cinco).------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor e dois 

votos contra dos Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida 

e Drª Anabela Cartas, aprovar o referido Regulamento e submeter o 

mesmo a aprovação da Assembleia Municipal.--------------------------- 

Os Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida e a Drª 

Anabela Cartas apresentaram uma declaração de voto a qual faz 

parte integrante da presente ata como documento em anexo número 

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

4.2- Designação de Representantes do Município no 

Conselho Plenário da EUROCIDADE Elvas-Badajoz e 

Campo Maior – Ratificação.------------------------------------ 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, sobre 

designação de Representantes do Município de Elvas no Conselho 

Plenário da EUROCIDADE Elvas-Badajoz e Campo Maior (documento 

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

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

Presidente da Câmara que designou os representantes constantes da 

referida informação.------------------------------------------------------- 
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4.3- Protocolo de colaboração com o INIAV.---------------- 

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

4.4- Protocolo entre a Fundação Bancária “La Caixa” e a 

Câmara Municipal de Elvas – Mecenas do Museu de Arte 

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

Presente à reunião a informação nº 6034/SOF-Museus e Património, 

bem como o Protocolo em título (documento em anexo número oito). 

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

4.5- Turismo Militar – Rede de Invasões Francesas: 

Candidaturas ao Programa Valorizar do Turismo de 

Portugal.--------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 5733/SOF- Museus e Património, 

sobre a Candidatura ao Programa Valorizar do Turismo de Portugal 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a candidatura.--------- 

4.6- Doação de Livros – Biblioteca privada – Drª Elsa 

Grilo.-------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 5619/SOF-Bibliotecas e Arquivo 

Histórico, sobre a doação de livros à Biblioteca (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a doação dos referidos 

livros.----------------------------------------------------------------------- 

4.7- Proposta de cedência do auditório do CNT – 10 de 

novembro.------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 18875/Divisão Sócio Cultural, 

sobre a cedência do auditório do CNT ao semanário Linhas de Elvas, 

para realização da 1ª Conferência “ Eu quero Elvas a crescer ”, no dia 

10 de novembro de 2018 (documento em anexo número onze).------- 

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

4.8- Representantes da Câmara Municipal de Elvas no 

Comité Setorial de Descarbonização no âmbito do 
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Protocolo de Cooperação EUROCIDADE Elvas-Badajoz – 

Campo Maior.---------------------------------------------------- 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente sobre a 

nomeação dos representantes da Câmara Municipal de Elvas no 

Comité Setorial de Descarbonização no âmbito do Protocolo de 

Cooperação EUROCIDADE Elvas-Badajoz – Campo Maior (documento 

em anexo número doze).-------------------------------------------------- 

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

4.9 – II Encontro Ibérico do Veículo Elétrico do Corredor 

Sudoeste.-------------------------------------------------------- 

Presente à reunião à informação nº 6135/DGARH, sobre a realização 

do II Encontro Ibérico do Veículo Elétrico do Corredor Sudoeste, a 

realizar no dia 13 de outubro de 2018 (documento em anexo número 

treze).---------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização do 

referido Encontro.---------------------------------------------------------- 

4.10- Apoios:---------------------------------------------------------- 

a) Juventude Desportiva da Terrugem.----------------- 

Presente à reunião a informação nº 18662/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 a resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €7.500,00.------------------------------------------------ 

b) Associação o grupo de cantares de S. Vicente e 

Ventosa.---------------------------------------------------- 

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

c) Associação Cultural e Desportiva Belhó e 

Raposeira.-------------------------------------------------- 



 

  10  

Presente à reunião a informação nº 19435/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a ação de interesse 

municipal e de acordo com os critérios gerais do artº 14º do RAAME, 

nomeadamente a resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €2.500,00.------------------------------------------------ 

d) Núcleo Elvense de Fotografia e Cinema Amador.--- 

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

O Senhor Vereador Sergio Ventura ausentou-se da sala não 

participando na discussão e votação do ponto seguinte.-------- 

e) “O Elvas” Clube Alentejano de Desportos.---------- 

Presente à reunião a informação nº 19023/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a ação de interesse 

municipal e de acordo com os critérios gerais do artº 14º do RAAME, 

nomeadamente a resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €20.000,00.---------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Sérgio Ventura ocupou o seu lugar na 

reunião.---------------------------------------------------------------- 

f) Pedra angular – Associação dos Amigos do 

Património da Diocese de Beja.------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 19852/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

dezassete).----------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a ação de interesse 

municipal e de acordo com os critérios gerais do artº 14º do RAAME, 

nomeadamente a resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €1.500,00.------------------------------------------------ 

g) Clube Escola de Ténis de Elvas.---------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 2882/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

dezoito).-------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a ação de interesse 

municipal e de acordo com os critérios gerais do artº 14º do RAAME, 

nomeadamente a resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €5.000,00.------------------------------------------------ 

h)Associação dos Trabalhadores da Câmara 

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

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

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                  

__________________________________________________ 
 


