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______________________________________________________ 

                      Ata nº 20/2018 

Reunião Ordinária do dia 24 

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

Aos vinte e quatro 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 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, 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 Baptista. -------------------------------  

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, 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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O Senhor Vereadora 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 10/10/2018.-------------------  

 Ata da reunião ordinária de 10/10/2018.------------------ 

O Senhor Presidente submeteu à votação a ata número vinte, de 

dois mil e dezoito, de dez de outubro, previamente distribuída pelo 

que foi dispensada a sua leitura, tendo-se verificado a sua aprovação, 

por unanimidade, com os votos a favor do Senhor Vice-Presidente e 

dos Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida, Drª Vitória 

Branco, Dr. Sérgio Ventura, Engº Tiago Afonso e Drª Anabela Cartas.- 

Não participou na votação o Senhor Presidente por não ter estado 

presente na reunião.------------------------------------------------------ 

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 22 de 

17 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.------------------------------------------ 

 Pedido de alteração da constituição do regime de 

propriedade horizontal, no prédio sito na Rua da 

Aboboreira nº 2 – Elvas.---------------------------------- 

Presente à reunião o requerimento de Rui Manuel Maia de Morais, 

residente na Rua Domingos Demétrio Patalino, número três, em 

Elvas, como procurador de José Carlos Fernandes Vidigal, 

contribuinte número cento e noventa e oito milhões setecentos e 

noventa e nove mil novecentos e dezoito, residente na Rua João 
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Travanca Rego, número catorze, Olival do Moreno, em Elvas, na 

qualidade de proprietário, solicitando a alteração da propriedade 

horizontal, inscrito na matriz urbana da Freguesia de Caia, São Pedro 

e Alcáçova, sob o artigo número mil quatrocentos e oito (proveniente 

do anterior artigo número mil quatrocentos e cinquenta e um da 

extinta freguesia de Alcáçova), situado na Rua da Aboboreira, 

números dois-A, dois-B e dois-C 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: Sem alteração. ----------------------------------------------

FRAÇÃO B: Sem alteração. --------------------------------------------- 

FRAÇÃO C: Sem alteração. ----------------------------------------------

FRAÇÃO D: Sem alteração. ----------------------------------------------

FRAÇÃO E: Sem alteração. ----------------------------------------------  

FRAÇÃO F: Sem alteração. ---------------------------------------------- 

FRAÇÃO G: Constituída em terceiro andar, com entrada pelo número 

dois-B de polícia da Rua da Aboboreira, destinada a habitação, 

composta por sala com cozinha, um quarto com casa de banho, a que 

corresponde a permilagem de oitenta do valor total do prédio, 

afetando-se ao uso exclusivo desta fração um terraço que lhe é 

contíguo ao nível do terceiro andar. -------------------------------------  

A Câmara, de harmonia com a informação técnica junto ao processo, 

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

 Alteração ao loteamento do Olival do Sena e 

alteração da propriedade horizontal. ------------------ 

Presente à reunião a informação nº 6277/DAGRH, bem como a 

alteração ao loteamento do Olival do Sena.------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao 

referido Loteamento de acordo com o ponto 8 do artº 27º do 
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Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, bem como a alteração da 

fração I, do lote nº 8 do Olival do Sena, de equipamentos recreativos 

e/ou culturais para comércio/serviços.----------------------------------- 

Na sequência da aprovação da alteração ao Loteamento foi presente 

à reunião a alteração da constituição do regime de propriedade 

horizontal instituída por deliberação camarária de vinte e quatro de 

novembro de mil novecentos e noventa e nove, referente ao prédio 

sito no Olival do Sena, lote número oito, inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo número dois mil e cinquenta e quatro, da 

freguesia de Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso 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, 

distribuídas como a seguir se descrevem: ------------------------------- 

FRAÇÃO A: Sem alteração. ---------------------------------------------- 

FRAÇÃO B: Sem alteração. ---------------------------------------------- 

FRAÇÃO C: Sem alteração. ----------------------------------------------

FRAÇÃO D: Sem alteração. ----------------------------------------------

FRAÇÃO E: Sem alteração. ----------------------------------------------

FRAÇÃO F: Sem alteração. ----------------------------------------------

FRAÇÃO G: Sem alteração. ----------------------------------------------

FRAÇÃO H: Sem alteração. ----------------------------------------------

FRAÇÃO I: Constituição em rés-do-chão por um espaço amplo, 

correspondendo a quinze por cento do valor total do prédio, 

destinado a comércio / serviços. ----------------------------------------- 

A Câmara de harmonia com a informação técnica junto ao processo 

deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração. ---------------------- 

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Processo de obras nº 104/17.--------------------------- 
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Presente à reunião o projeto de alteração do edifício existente na Rua 

da Figueira, nºs 14 e 14-A.em Elvas, cujo requerente é Maria do Céu 

Abreu e Silva Correia Dias.------------------------------------------------ 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 109/17.--------------------------- 

Presente à reunião o projeto de reconstrução e alteração do existente 

na Horta do Rato em Elvas, para o destinar a turismo rural, cujo 

requerente é José Joaquim Galguinho Cordeiro.------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

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

Presente à reunião o projeto de reabilitação do edifício existente 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 

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

 Processo de obras nº 40/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de ampliação da moradia existente na 

Avª da Piedade, nº 45, em Elvas, cujo requerente é Manuel 

Gonçalves Silva.----------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 41/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de remodelação do edifício existente no 

Arco da Senhora da Encarnação, nºs 7 e 7-A, Rua do Espirito Santo, 

nº 67 e Rua das Parreiras, nº 1-A, cujo requerente é Maria João 

Morais da Silva e Sousa.-------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento dos despachos que aprovaram o 

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

 Processo de obras nº 44/18.---------------------------- 
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Presente à reunião o projeto de demolição e construção da moradia 

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

Balbina Figueira Ramos.--------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 59/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de legalização da moradia sita no Olival 

D. Zefa, em Elvas, cujo requerente é Isabel da Conceição Reis 

Canhão Viriato.------------------------------------------------------------ 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 65/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de remodelação do edifício existente na 

Rua dos Chilões, nº 37-B, Elvas, para o destinar a habitação, cujo 

requerente é Ana Catarina Fernandes Cesário.-------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 75/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração da moradia existente no 

lote nº 82 da Urbanização da Raposeira, em Elvas, cujo requerente é 

José Joaquim Chinita Lagarto.-------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 83/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de reabilitação do edifício existente na 

Rua de São Lourenço, nº 6-E, em Elvas, cujo requerente é José 

Carlos Fernandes Vidigal.------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 96/18.---------------------------- 
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Presente à reunião o projeto de construção de uma moradia e piscina 

no lote nº 7 da Estrada da Carvalha, cujo requerente é Maria da 

Conceição Jorge Grilo.----------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 102/18.--------------------------- 

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

nº 29 do Ferragial dos Curtidores, cujo requerente é Nuno Miguel 

Rego Pires.----------------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 109/18.--------------------------- 

Presente à reunião o projeto de remodelação das construções 

existentes na Herdade do Ragém, em São Vicente, cujo requerente é 

Hendrikus Geradus Theodorus Maria Meijsen.--------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua de S. 

Francisco, nº 4-A, fração “B” – Elvas. ------------------ 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de S. Francisco, nº 

4-A, fração “B”- Elvas. ---------------------------------------------------- 

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

3.2 – Departamento Financeiro e Desenvolvimento. 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 23/10/2018.---- 

Em Bancos €2.660.655,63.-----------------------------------

Em dinheiro: €37.156,12 -------------------------------------- 

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

 Alteração orçamental.------------------------------------ 
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Presente à reunião os despachos que aprovaram a 36 ª 37ª e 38ª 

alteração orçamental e a 36ª 37ª e 38ª alteração às Grandes Opções 

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

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

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

Presente à reunião a informação nº 6192/SOF – Compras, sobre a 

libertação de caução referente ao contrato de fornecimento de 

energia às Instalações alimentadas em média tensão, baixa tensão 

normal e iluminação pública de Elvas, no âmbito do acordo quadro 

01CC-CIMAA/2017 – Procedimento nº 90/SOFCOM/2017, no valor de 

€34.552,50.---------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder à libertação 

da referida caução.-------------------------------------------------------- 

 Abate ao Inventário – material de informática.------- 

Presente à reunião a informação nº 6010/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.------------------------------ 

 Candidatura apresentada no âmbito da iniciativa 

Promove. Regiões Fronteiriças – Fundação “la Caixa”  

- Comunicação de Resultados.--------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 22650/SOF - Candidaturas, sobre 

a candidatura em título (documento anexo número quatro).----------- 

A Câmara tomou conhecimento do resultado final.---------------------- 

SIAC – Qualificação e Valorização da Atratividade 

Comercial à Escala Transfronteiriça – Parecer 

Desfavorável.---------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 6391/SOF Candidaturas, sobre a 

candidatura em título (documento anexo número cinco).--------------- 

A Câmara tomou conhecimento do resultado final.---------------------- 
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 EQ BEI PT 2020 – Minutas dos Contratos de 

Financiamento Reembolsável.--------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 6390/SOF – Candidaturas, bem 

como as minutas dos Contratos de Financiamento Reembolsável 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as minutas dos 

Contratos de Financiamento Reembolsável, bem como os anexos 1, 2 

e 3, dado que fazem parte integrante dos mesmos, das seguintes 

candidaturas a financiamento EQ BEI – PT 2020:----------------------- 

- ALT20-08-2114-FEDER-000028 Iluminação dos Monumentos.-------  

- POSEUR-03-2012-FC-000319 Construção de Emissários e Estação 

Elevatória de Varche-------------------------------------------------------  

- ALT20-04-2316-FEDER-000059 Requalificação da Parada do 

Castelo.---------------------------------------------------------------------  

- ALT20-04-2316-FEDER-000066 Requalificação do Espaço Entre o 

Baluarte do Trem e do Baluarte do Príncipe.----------------------------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, remeter o processo para 

aprovação da Assembleia Municipal, solicitando autorização para 

contratação do financiamento, bem como autorização para a 

imputação dos encargos do financiamento.------------------------------ 

 Declaração de Manifestação de Interesse na 

coorganização da 4ª Edição Fórum das Cidades – 

Ratificação.------------------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 6368/SOF – Candidaturas sobre o 

assunto em título (documento em anexo número sete).---------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a declaração de 

Interesse na coorganização da 4ª Edição Fórum das Cidades.---------- 

 Ata da reunião da “Concessão da exploração e 

gestão dos sistemas de distribuição de água para 

consumo público e de recolha de efluentes do 

concelho de Elvas”.--------------------------------------- 
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Presente à reunião a Atas nºs 44 de 24 de julho de 2017 e 45 de 15 

de junho de 2018, da Concessão da Exploração e Gestão dos 

Sistemas de Distribuição de Água para Consumo Publico e de Recolha 

de Efluentes do Concelho de Elvas.--------------------------------------- 

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

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

 Empreitada de: Acessibilidades na Igreja da 

Terrugem.-------------------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 6584/2018 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: Iluminação de Monumentos.---------- 

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

Presente à reunião o Auto de vistora para receção provisória da 

empreitada em título, a Câmara deliberou não receber a empreitada a 

título provisório porque a empresa ainda não entregou os certificados 

da inspeção de eletricidade e conceder-lhe 8 dias para a entrega dos 

mesmos.-------------------------------------------------------------------- 

 Empreitada de: Requalificação de infraestruturas no 

edifício do parque empresarial, fração M, Horta da 

Fonte Santa, E. N. 4.-------------------------------------- 

 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.-------- 

4 - Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- Taxa de Ocupação do Subsolo (TOS).------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 6503/DF, sobre a aplicação da 

Taxa de Ocupação do Subsolo no Sector do Gás Natural (documento 

em anexo número oito).--------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara perguntou ao Diretor de 

Departamento Financeiro Senhor Dr. Paulo Dias qual o valor cobrado 

no âmbito da Taxa de Ocupação de Subsolo no ano em curso.--------- 

O Senhor Dr. Paulo Dias informou que não foi possível aplicar a 

referida taxa, tendo em conta que o cálculo da mesma tem certos 

procedimentos e a Câmara não tem nos seus serviços Técnicos 

preparados nessa área, para aplicação da mesma.-------------------- 

Disse ainda que foram consultados vários Municípios e verificou-se 

que as metodologias de aplicação dessa taxa são as mais diversas. 

Contatou-se inclusive um operador que nos deu informações 

contraditórias, não nos esclarecendo face a esta questão, pelo que 

até à presente data não nos foi possível calcular a taxa a aplicar.----- 

O Senhor Presidente com base na informação do Senhor Dr. Paulo 

Dias, propôs para que a Câmara assim o analise e delibere o seguinte 

sentido:-------------------------------------------------------------------- 

1- Que a Assembleia Municipal anule a deliberação tomada no ano 

anterior relativamente à cobrança desta taxa, ou seja no 

sentido de não se aplicar a taxa;----------------------------------- 

2- Que a referida taxa não seja aplicada para o ano de 2019.------  

Colocada a proposta a votação foi a mesma aprovada, por 

unanimidade.-------------------------------------------------------------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, submeter o assunto a 

aprovação da Assembleia Municipal.-------------------------------------- 

4.2- Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP).----- 

Presente à reunião a informação nº 6468/DF, sobre a aplicação da 

Taxa Municipal de Direitos de Passagem (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal 

a não aplicação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem no 
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Concelho de Elvas, considerando que esta taxa deveria ser suportada 

pelo operador e não pelo Munícipe.--------------------------------------- 

4.3- Derrama – Ano Económico 2019.------------------------ 

Presente á reunião a informação nº 6493/DF, sobre o assunto em 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o valor de 0,40% a 

cobrar sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre 

rendimento de pessoas coletivas, para o ano de 2018, para ocorrer 

ao financiamento de investimentos.------------------------------------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, submeter o assunto a 

aprovação da Assembleia Municipal.-------------------------------------- 

4.4- Participação do Município nos Impostos do Estado –

IRS 2018.------------------------------------------------------ 

Presente á reunião a informação nº 6492/DF- Contabilidade, sobre o  

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

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

abstenções dos Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida e 

Drª Anabela Cartas, aprovar, a aplicação de 5% na participação nos 

impostos do Estado IRS para o ano económico de 2019.--------------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, submeter o assunto a 

aprovação da Assembleia Municipal.-------------------------------------- 

4.5- Projeto de Grandes Opções do Plano, Orçamento e 

Mapa de Pessoal para o Ano Económico de 2019.----------- 

Presente à reunião a informação nº 6477/Divião Financeira, as 

Proposta de Orçamento, Grandes Opções do Plano e as Normas de 

Execução Orçamental para o ano económico de 2019, bem como a 

informação nº 6502/DGARH e o Mapa de Pessoal para o Ano 

Económico de 2019 (documentos em anexo números doze e treze).-- 

 O Senhor Presidente da Câmara usando da palavra informou que 

no cumprimento do estatuto do direito de oposição foram ouvidos os 

partidos da oposição.------------------------------------------------------ 
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Seguidamente, o Senhor Presidente da Câmara colocou à votação a 

Proposta de Orçamento, Grandes Opções do Plano e as Normas de 

Execução Orçamental para o ano económico de 2019 e o Mapa de 

Pessoal para 2019, tendo sido deliberado o seguinte:------------------- 

1)Aprovar, por maioria, com cinco votos a favor do Senhor 

Presidente, do Senhor Vice-Presidente, e dos Senhores Vereadores 

Vitória Branco, Sérgio Ventura e Tiago Afonso e duas abstenções dos 

Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida e Drª Anabela 

Cartas, a Proposta de Orçamento, Grandes Opções do Plano e as 

Normas de Execução Orçamental para o ano económico de 2019.----- 

2) Aprovar, por maioria, com cinco votos a favor do Senhor 

Presidente, do Senhor Vice-Presidente e dos Senhores Vereadores 

Vitória Branco, Sérgio Ventura e Tiago Afonso e duas abstenções dos 

Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida e Drª Anabela 

Cartas o Mapa de Pessoal do Município de Elvas para o ano de 2019, 

que compreende em trinta e cinco folhas que se anexam.-------------- 

3) Aprovar, por maioria, com cinco votos a favor do Senhor 

Presidente, do Senhor Vice-Presidente, e dos Senhores Vereadores 

Vitória Branco, Sérgio Ventura e Tiago Afonso e duas abstenções dos 

Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida e Drª Anabela 

Cartas, tendo presente as disposições constantes do artigo 5º, nº 2 do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, conjugadas com o constante no 

artigo 31º da Lei nº 35/2014, de 20 de junho, os montantes máximos para 

cada um dos seguintes encargos:---------------------------------------- 

a)Com o recrutamento de trabalhadores necessários há ocupação de 

Postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal o 

valor de €1.387.980,00, na rubrica 01.03.01.01.04.04.---------------- 

b) Encargos com alterações obrigatória de posicionamento 

remuneratório o valor de €62.890,00, na rubrica 01.03.01.01.04.02.- 

4) Aprovar, por unanimidade, submeter a Proposta de Orçamento, 

Grandes Opções do Plano e as Normas de Execução Orçamental para 
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o ano económico de 2019 e o Mapa de Pessoal para 2019 a 

aprovação da Assembleia Municipal.-------------------------------------- 

O Senhor Presidente Dr. Nuno Mocinha saiu da sala, passando 

a reunião a ser presidida pelo Senhor Vice-Presidente Engº 

Cláudio Carapuça.---------------------------------------------------- 

4.6- Organização, Estrutura e Funcionamento dos 

Serviços da Câmara Municipal de Elvas.---------------------- 

Presente à reunião a informação nº 6501/DAGRH, bem como a 

alteração da Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Elvas 

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

A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor do Senhor 

Vice-Presidente, e dos Senhores Vereadores Vitória Branco, Sérgio 

Ventura e Tiago Afonso e dois votos contra dos Senhores Vereadores 

Comendador Rondão Almeida e Drª Anabela Cartas aprovar a 

Alteração da Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Elvas.------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, submeter a mesma a 

aprovação da Assembleia Municipal.-------------------------------------- 

4.7- Plano Especial de Emergência de Proteção Civil de 

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

Presente à reunião a informação nº 6330/SOFAA, bem como os 

Planos de Especiais de Emergência de Proteção Civil de Elvas, os 

quais foram submetidos a discussão pública através do Edital nº 

798/2018, no Diário da República II série nº 159, de 20 de agosto de 

2018 e na página da internet do Município, tendo-se verificado não 

ter havido sugestões ou contributos para o mesmo (documento em 

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

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

remeter os referidos Planos à entidade responsável pela sua 

aprovação (ANPC).-------------------------------------------------------- 

4.8- Protocolo de colaboração com o INIAV.---------------- 
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Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico bem como o 

Protocolo a celebrar entre o Município de Elvas e o Instituto Nacional 

de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. documento em anexo 

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

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

Mais foi deliberado que as ações previstas nos nºs 3 e 4, da cláusula 

segunda, do presente protocolo só se realizarão a partir de 2019.----  

4.9- Protocolo de Cooperação e Parceria entre o Município 

e o Agrupamento de Escolas nº 1 – Plano Individual de 

Transição.-------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 6262/SOF- Sócio Educativa, bem 

como o Protocolo de Cooperação e Parceria entre o Município e o 

Agrupamento de Escolas nº 1 – Plano Individual de Transição 

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

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

4.10- Concessão de auxílios económicos para a aquisição 

de material escolar e atribuição de subsídios para 

refeições – Ano letivo 2018/2019.---------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 6341/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 dezoito).---------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de 

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

4.11- Realojamento - Rua do Espirito Santo, nº 63-A e 63-

B.----------------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 6331/SOF-Sócio Educativa sobre 

o realojamento de duas famílias nas moradias sitas na Rua do 

Espirito Santo, nº 63-A e 63-B (documento em anexo número 

dezanove).----------------------------------------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição das 

seguintes moradias:------------------------------------------------------- 

» Carlos Manuel Nunes Piçarra – Rua do Espirito Santo, 63-A – renda 

no valor de €5.00;--------------------------------------------------------- 

» José Augusto Nunes Piçarra – Rua do Espirito Santo, 63-A – renda 

no valor de €5.00;--------------------------------------------------------- 

4.12- Realojamento urgente.---------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 6340/SOF – Sócio Educativa, 

sobre o realojamento urgente na cedência da habitação situada na 

Rua dos Lusíadas, nº 4 à Senhora Maria de Lurdes Rafael (documento 

em anexo número vinte).------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência da referida 

habitação.—---------------------------------------------------------------- 

4.13-Candidatura da ROTA DAS FORTALEZAS 

ABALAURTADAS DA RAIA ao Programa Valorizar do 

Turismo de Portugal pelos Municípios de Almeida, Elvas, 

Marvão e Valença – ratificação.------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 6385/SOF-Museus e Património, 

sobre o assunto em título (documento em anexo número vinte e 

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

A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar a Candidatura.--------- 

4.14- Exposição “A guerra como de ver” - Obras da 

Coleção António Cachola no Museu de Arte 

Contemporânea de Elvas, curadoria de Ana Cristina 

Cachola.---------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 6424/SOF-Museus e Património, 

sobre a realização da Exposição em título de 1 dezembro de 2018 a 

31 dezembro de 2019 (documento em anexo número vinte e dois).--- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização da 

referida exposição.------------------------------------------------------- 
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4.15- Apoio a atividade a decorrer na Biblioteca Municipal 

“Drª Elsa Grilo” – Apresentação do livro “La Raya Ibérica. 

Del campo de batalha al de la emigracion” – de Moisés 

Cayetano Rosado.---------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 6269/SOF-Bibliotecas e Arquivo 

Histórico, sobre a realização da atividade em título (documento em 

anexo número vinte e três).---------------------------------------------- 

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

4.16- Apoio a atividade a decorrer na Biblioteca Municipal 

“Drª Elsa Grilo” – realização de conferência com o título 

“Estratégias de formação do leitor literário” apresentada 

pela Prof. Drª. Renata Junqueira de Souza, da Faculdade 

de Ciências e Tecnologia/NESP (Presidente Prudente – 

São Paulo).------------------------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 6293/SOF-Bibliotecas e Arquivo 

Histórico, sobre a realização da atividade em título (documento em 

anexo número vinte e quatro).------------------------------------------- 

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

4.17- Festa do cinema.----------------------------------------- 

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

4.18- Planeamento, funcionamento e Programação – 

Pista de gelo – 2018/2019 – Coliseu Comendador Rondão 

Almeida.--------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 6361/Divisão Sócio Cultural, 

sobre a instalação de uma Pista de Gelo no Coliseu Comendador 

Rondão Almeida (documento em anexo número vinte e cinco).-------- 

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

1-Aprovar a instalação da Pista de Gelo no Coliseu Comendador 

Rondão Almeida no período compreendido entre 30 de novembro de 

2018 e 14 de janeiro de 2019. --------------------------------------------  
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2- Aprovar o Plano de promoção e funcionamento constante da 

informação,---------------------------------------------------------------- 

3- Aprovar o preçário constante da referida informação. ---------------  

4.19- Proposta de Comemorações do 10 Aniversário do 

Comando Territorial de Portalegre da GNR.------------------ 

Presente à reunião a informação nº 12025/Divisão Sócio Cultural, a 

sobre a realização em Elvas das Comemorações do 10 Aniversário do 

Comando Territorial de Portalegre da Guarda Nacional Republicana 

(documento em anexo número vinte e seis).---------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização das 

referidas Comemorações.------------------------------------------------- 

4.20- Cedências de equipamentos (3).-----------------------  

a) Presente à reunião a informação nº 6278/SOF-Cultura e Desporto, 

sobre a cedência do pavilhão desportivo municipal ao agrupamento 

1243 de Bobadela, nos dias 14, 15 e 16 de dezembro de 2018.------- 

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

b) Presente à reunião a informação nº 5868/SOF-Cultura e Desporto, 

sobre a cedência do estádio de atletismo e do campo António Semedo 

à Escola Secundária D. Sancho II de Elvas, e do pavilhão da Boa-Fé à 

Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Elvas.----------- 

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

c) Presente à reunião a informação nº 6276/SOF-Cultura e Desporto, 

sobre a cedência das Piscinas Municipais à Associação de Natação do 

interior Centro, no dia 20 de outubro de 2018, para realização do 

Torneio de abertura de Cadetes e preparação da 3ª divisão.----------- 

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

4.21- Apoios:--------------------------------------------------------- 

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

Ventosa.---------------------------------------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 3605/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número vinte e 

sete).----------------------------------------------------------------------- 

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 €725,00.-------------------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação nº 14698/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número vinte e 

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

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

c)Associação dos Trabalhadores da Câmara 

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

Presente à reunião a informação nº 20906/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número vinte e 

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

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 €2.000,00.------------------------------------------------ 

d) Clube Elvense de Natação.---------------------------- 

1)Presente à reunião a informação nº 24514/DFD, sobre a atribuição 

de subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

trinta).---------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor do Senhor 

Vice-Presidente e dos Senhores Vereadores Vitória Branco, Sérgio 

Ventura e Tiago Afonso e dois votos contra dos Senhores Vereadores 

Comendador Rondão Almeida Drª Anabela Cartas, considerar a ação 
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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 €10.000,00.----------------------- 

2)Presente à reunião a informação nº 24516 /DFD, sobre a atribuição 

de subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

trinta e um).--------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor do Senhor 

Vice-Presidente e dos Senhores Vereadores Vitória Branco, Sérgio 

Ventura e Tiago Afonso e dois votos contra dos Senhores Vereadores 

Comendador Rondão Almeida Drª Anabela Cartas, 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 €45.000,00.----------------------- 

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

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                  

__________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


