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+ _____________________________________________________ 

                   Ata nº 23/2018 

Reunião Ordinária do dia 28 

de novembro de 2018.------- 

Aos vinte e oito dias do mês de novembro 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 Cláudia Sofia 

Gamelas Ferreira -----------------------------------------------------------  

Sendo dez horas, verificando-se haver “quórum” para funcionamento 

do Executivo, pelo Senhor Presidente foi declarada aberta a reunião: -  

1 – Período Antes da Ordem do Dia --------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara leu para a Ata um documento 

contendo informações ao executivo as quais se dão aqui como 

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

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

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

O Senhor Vereador Tiago Afonso leu para a Ata um documento 

contendo informações ao executivo as quais se dão aqui como 

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

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

A Senhora Vereadora Vitória Branco leu para a Ata um 

documento contendo informações ao executivo as quais se dão aqui 

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

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

O Senhor Vice-Presidente da Câmara leu para a Ata um 

documento contendo informações ao executivo as quais se dão aqui 

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

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

2– Aprovação da Ata de 14/11/2018.-------------------  

Senhor Presidente submeteu à votação a ata número vinte e dois, 

do ano de dois mil e dezoito, do dia catorze de novembro, 

previamente distribuída pelo que foi dispensada a sua leitura, tendo-

se verificado a sua aprovação, por unanimidade, com os votos 

favoráveis do Senhor Vice-Presidente Engº Claudio Carapuça e dos 

Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida, Engº Tiago 

Afonso e Drª Anabela Cartas.--------------------------------------------- 

Não participaram na votação o Senhor Presidente Dr. Nuno Mocinha e 

os Senhores Vereadores Dr. Sérgio Ventura e Drª Vitória Branco por 

não terem estado presentes na referida reunião.------------------------ 

3– Expediente Geral.-------------------------------------- 

3.1–Departamento de Administração Geral e 

Recursos Humanos.---------------------------------------- 
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 Análises de águas.---------------------------------------- 

Presente à reunião o resultado das análises efetuadas ao 

abastecimento público do concelho, bem como a informação nº 24 de 

21 de novembro 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.------------------------------------------ 

 Formação em Contexto do Trabalho.-------------------- 

Presente à reunião pedido de formação prática em contexto do 

trabalho, da Escola Secundária D. Sancho II, de Elvas para os 

formandos do Curso Profissional de Técnico de Produção Agrária, com 

uma turma de 12º ano de escolaridade a partir de 10 de dezembro, 

com a duração de 300 horas.--------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a referida formação, 

tendo em conta que não terá encargos para o Município.--------------- 

 Processo de obras nº 85/17.----------------------------- 

Presente à reunião o requerimento de Europadel, a informação nº 

7360/DAU, sobre o pedido de autorização para hipotecar o Lote de 

terreno nº 28, da Quinta do Paraíso, em Elvas, bem como as 

construções nele erigidas a favor da Caixa de Crédito Agrícola Mutuo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a referida hipoteca, 

de acordo com as cláusulas constantes da escritura de compra e 

venda.---------------------------------------------------------------------- 

 Processo de propriedade horizontal nº 229/18.------- 

Presente à reunião o requerimento de Américo Lourenço Pires Dores, 

contribuinte número cento e sessenta e seis milhões duzentos e vinte 

e seis mil oitocentos e trinta e um, residente na Estrada dos Olivais, 

número vinte e um, São Brás, Pedras Negras, em Elvas, na qualidade 

de cabeça de casal de herança, solicitando nos termos do Decreto-Lei 

número quarenta mil trezentos e trinta e três de catorze de outubro 

de mil novecentos e cinquenta e cinco e do Regime Jurídico do Código 
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Civil, a verificação das condições para a constituição do regime de 

propriedade horizontal no prédio sito na Rua Padre Francisco Peralta, 

número dois e Rua Principal, número trinta e oito, Concelho de Elvas, 

inscrito na matriz urbana da Freguesia de Assunção, Ajuda, Salvador 

e Santo Ildefonso sob o artigo número mil e vinte e a passagem da 

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

O referido prédio é composto por frações autónomas que além de 

constituírem unidades independentes, distintas e isoladas entre si 

com saída própria para a via pública, distribuídas como a seguir se 

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

FRAÇÃO A: Constituída em rés-do-chão por três salas, cozinha, 

copa, dois arrumos, duas instalações sanitárias e um logradouro com 

a área de quatro vírgula noventa e três metros quadrados, esta 

fração tem uma área bruta privada de noventa e quatro vírgula zero 

quatro, correspondendo a permilagem de quinhentos por cento do 

valor total do prédio, com entrada pelo número trinta e oito de polícia 

da Rua Padre Francisco Peralta, com destino a comércio.--------------- 

FRAÇÃO B: Constituída em primeiro andar por um corredor, três 

quartos, suas salas, cozinha, instalação sanitária, terraço com a área 

de catorze vírgula vinte e oito metros quadrados e varanda com a 

área de vinte e três metros quadrados, esta fração tem uma área 

bruta privada de oitenta e seis metros quadrados, correspondendo a 

permilagem de quinhentos do valor total do prédio, com entrada pelo 

número dois de polícia da Rua Principal, com destino a habitação. ----  

São partes comuns as indicadas no número um do artigo mil 

quatrocentos e vinte e um do Código Civil e ainda um logradouro com 

a área de vinte e dois vírgula noventa e oito metros quadrados, 

comum a ambas as frações. ---------------------------------------------- 

A Câmara, de harmonia com o auto de vistoria junto ao processo, 

deliberou por unanimidade certificar que as frações que constituem o 

prédio acima referido reúnem as condições para nele ser constituído o 

regime de propriedade horizontal. --------------------------------------- 
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Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Processo de obras nº 63/16.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de uma lagoa de 

evaporação na Herdade das Taipas, em São Vicente cujo requerente 

é Sociedade Agrícola da Herdade de Alcobaça, S.A..-------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 4/18.------------------------------ 

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

3 da Tapada do Penedo, cujo requerente é Transformar é Preciso, 

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

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

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

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

agricultura sito na Herdade da Serra do Bispo cujo requerente é 

Sociedade de Agricultura de Grupo da Silveira.-------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 47/18.---------------------------- 

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

dos Oleiros, nºs 10, 10-A e 10-B e Beco de Jesus, nºs 1 e 1-A, em 

Elvas, cujo requerente é Nabão Sul – Construções, Ldª.---------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 58/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de remodelação do edifício existente na 

Rua do Tabolado, nºs 8 e 8-C, em Elvas, cujo requerente é Tabuada 

Perfeita, Unipessoal, Ldª.------------------------------------------------- 
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A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 67/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de um armazém agrícola 

na Herdade do Vale em Terrugem, cujo requerente é Joaquim António 

de Pinto Cordeiro.---------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 74/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de um stand de 

automóveis no lote nº 10 da Tapada do Penedo, em Elvas, cujo 

requerente é Álvaro Jorge Beça Onofre.---------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que indeferiu o projeto 

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

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

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

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

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

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 89/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de reabilitação do edifício existente na 

Rua do Grivão, nºs 11 e 11-A, em Elvas, cujo requerente é António 

Joaquim Lapa Cabeças.---------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 96/18.---------------------------- 

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

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

 Processo de obras nº 97/18.---------------------------- 

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

nº 9, no Loteamento do Morgadinho, em Elvas, cujo requerente é 

José Manuel Rovisco Pais de Abreu.-------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 98/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração da moradia existente na 

Rua Senhora do Paço, nºs 7 e 7-A, em Barbacena, cujo requerente é 

Graça Maria Coelho Rosado Mendes.------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 104/18.--------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de uma vedação na 

Herdade da Torre de Bolsa, em Elvas, cujo requerente é Amêndoas – 

Herdade da Palheta II, em Elvas.----------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 113/18.-------------------------- 

Presente à reunião o projeto de implantação de um Portão, no prédio 

sito na Rua Dr. Mário Cidrais, nº 6, em Elvas, cujo requerente é Maria 

Albertina Marques Viveiros.----------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 107/18.--------------------------- 

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

dos Apóstolos, nº 6, em Elvas, cujo requerente é Ana Maria Pinheiro 

Lopes Caldeira Tierno.----------------------------------------------------- 
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A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua do 

Forno, nºs 26 e 26-A – Elvas.---------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Forno, nºs 26 e 

26-A - Elvas. -------------------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito no Largo do 

Lavadouro – Terrugem.----------------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito no Largo do Lavadouro – 

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

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

 Direito de preferência do prédio sito no Quintal do 

Beco – Terrugem. ---------------------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito no Quintal do Beco – 

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

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua dos 

Açougues, nº 13 R/C, fração “C” – Elvas.-------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua dos Açougues, nº 

13 R/C, fração “C”- Elvas. ------------------------------------------------ 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Av. António 

Sardinha, Torre III – 5º C, fração “HB” – Elvas.------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito Av. António Sardinha, 

Torre III – 5º C, fração “HB” - Elvas. ------------------------------------ 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho.-- 

 Direito de preferência do prédio sito na Herdade 

Padrão de Baixo, Monte Vista Alegre – Elvas. --------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Herdade Padrão de 

Baixo, Monte Vista Alegre - Elvas. --------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Herdade 

Padrão de Baixo, Monte Vista Alegre – Elvas.---------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio, artº 444, sito na Herdade 

Padrão de Baixo, Monte Vista Alegre - Elvas. --------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Quinta do 

Garro, artigo 47 – Elvas.--------------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Quinta do Garro, artigo 

47 - Elvas. ----------------------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito no Arco da 

Senhora da Encarnação, nº 1-A, fração “B” – Elvas.— 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito no Arco da Senhora da 

Encarnação, nº 1-A, fração “B”- Elvas. ---------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua José 

Luis Nunes Laranjo, nº 19, fração “H” – Elvas.-------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua José Luis Nunes 

Laranjo, nº 19, fração “H”- Elvas. --------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho.-- 
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 Direito de preferência do prédio sito na Quinta do 

Garro, artigo 657 – Elvas.-------------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Quinta do Garro, artigo 

657 - Elvas. --------------------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Estrada 

Municipal nº 551 – Elvas.--------------------------------   

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Estrada Municipal nº 

551 - Elvas. --------------------------------------------------------------- 

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

3.2 – Departamento Financeiro e Desenvolvimento. 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 27/11/2018.---- 

Em Bancos €2.183,545,06.-----------------------------------

Em dinheiro: €29.773,26-------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 42ª e 43ª 

alteração orçamental e a 42ª e 43ª alteração às Grandes Opções do 

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

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

 Preço de Produtos.---------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 7499/Divisão Financeira, sobre a 

inclusão de produtos na tabela de preços (documento em anexo 

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

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

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

 Candidatura “Ampliação do Complexo Social da Boa 

Fé” – aprovação das minutas.---------------------------  
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Presente à reunião a informação nº 7583/SOF – Candidaturas, bem 

como a Candidatura “Ampliação do Complexo Social da Boa Fé” 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as minutas das 

declarações anexas à referida candidatura.------------------------------ 

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

 Projeto de remodelação de conduta e reservatório de 

Santa Eulália.---------------------------------------------- 

Presente à reunião o Projeto de remodelação de conduta e 

reservatório de Santa Eulália.--------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto e autorizar a 

correspondente realização da obra considerando o orçamento 

corrigido para o valor de €71.727, 93, devendo a obra ser realizada 

até final do ano de 2018.------------------------------------------------- 

 Empreitada de: Pintura na Igreja de São Pedro.------ 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 7599/2018 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: Sede da Associação Vicentina em São 

Vicente.---------------------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 7602/2018 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: Centro de Atendimento ao Turista na 

Parada do Castelo.----------------------------------------  

o Libertação de caução.------------------------------- 
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Presente à reunião a informação DOSU nº 7601/2018 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: Abertura do Separador na Avenida 

do Dia de Portugal.--------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 7604/2018 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

 Apoio à Fundação António Gonçalves.------------------  

Presente à reunião o oficio emanado da Fundação António Gonçalves, 

solicitando o apoio de Técnicos da Câmara Municipal na abertura do 

Concurso Público da Obra da Residência Sénior.------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, prestar o apoio solicitado pela 

fundação, através da disponibilização do Engº Mário Baptista e do 

Engº João Sardinha para integrarem o Júri do concurso e do Engº 

Mário Batista para acompanhamento da obra excluindo fiscalização da 

mesma.--------------------------------------------------------------------- 

4 - Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- Protocolo a celebrar com a Clepsidra.------------------- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem como 

o Protocolo a celebrar com a Clepsidra (documento em anexo número 

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

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

4.2- Alteração do Plano Diretor Municipal por adaptação 

aos Planos de Pormenor de Salvaguarda e Valorização do 

Centro Histórico de Elvas, de Salvaguarda e Valorização 
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das Fortificações de Elvas e Plano de Urbanização de 

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

Presente à reunião a informação nº 7503/DAGRH, bem como a 

Alteração do Plano Diretor Municipal por adaptação aos Planos de 

Pormenor de Salvaguarda e Valorização do Centro Histórico de Elvas, 

de Salvaguarda e Valorização das Fortificações de Elvas e Plano de 

Urbanização de Elvas (documento em anexo número nove).----------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida alteração 

do Plano Diretor Municipal, que engloba também por alteração o 

Plano de Ordenamento da Albufeira do Caia e o Plano de 

Ordenamento da Albufeira de Alqueva e Perdigão.---------------------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, submeter a referida alteração à 

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

O Senhor Vereador Comendador Rondão Almeida saiu da sala 

não participando na discussão e votação do ponto seguinte:--- 

4.3- Alteração ao Plano de Pormenor  das Chochinhas.----  

Presente à reunião a informação nº 7551/DAGRH, bem como a 

alteração ao Plano de Pormenor  das Chochinhas (documento em 

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

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

1. Dar inicio ao procedimento de alteração do Plano de Pormenor das 

Chochinhas nos termos acima referidos no RJIGT, estabelecendo um 

prazo de três meses, para a sua elaboração e proceder á abertura de 

um período de participação pública de 15 dias.-------------------------- 

2. Considerando que se trata de uma pequena alteração e por esta 

não causar efeitos significativos no ambiente, decidir pela não 

elaboração de Avaliação Ambiental, nos termos do artigo 120.º do 

RJIGT.---------------------------------------------------------------------- 

3. Que os termos de referência para a alteração, sejam os seguintes: 

 Tendo em consideração a alteração social e económica, o 

número de fogos previstos em lotes de grande dimensão pode 

ser aumentado, devendo ser equacionada a solução 
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relativamente às infraestruturas previstas e executadas de 

acordo com o Plano de Pormenor, não devendo estas ser 

alteradas.------------------------------------------------------------ 

 Deve ser equacionado também o número de lugares de 

estacionamento em proporção ao número de fogos.-------------- 

O Senhor Vereador Comendador Rondão Almeida entrou na 

sala ocupando o seu lugar na reunião.----------------------------- 

4.4- 4ª Edição Fórum das Cidades – Resultado Final.-------  

Presente à reunião a informação nº 7303/SOF – Candidaturas, sobre 

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

A Câmara tomou conhecimento do resultado final da 4ª Edição Fórum 

das Cidades.--------------------------------------------------------------- 

4.5- Apoio a atividade a decorrer na Biblioteca Municipal 

de Elvas “Dr.ª Elsa Grilo” – Apresentação do livro "O Todo 

ou o Seu Nada." de Amadeu Lopes Sabino.------------------ 

Presente à reunião a informação nº 7027/SOF-Bibliotecas e Arquivo 

Histórico, sobre a cedência da sala polivalente da Biblioteca Municipal 

de Elvas “Dr.ª Elsa Grilo” para Apresentação do livro "O Todo ou o 

Seu Nada." de Amadeu Lopes Sabino, no dia 6 de dezembro de 2018, 

pelas 18,00 horas.--------------------------------------------------------- 

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

4.6- Cedência de Sala Polivalente da Biblioteca Municipal 

de Elvas “Dr.ª Elsa Grilo” – reunião da Ordem dos 

Contabilistas Certificados.------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 7030/SOF-Bibliotecas e Arquivo 

Histórico, sobre a cedência da sala polivalente da Biblioteca Municipal 

de Elvas “Dr.ª Elsa Grilo” para realização de uma reunião da Ordem 

dos Contabilistas Certificados, no dia 28 de novembro de 2018.------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho que 

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



 

  15  

4.7- Cedência do C.N.T. - Agrupamento de Escolas nº 1 de 

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

Presente à reunião a informação nº 27209/Divisão Sócio Cultural 

sobre a cedência do C.N.T. - Agrupamento de Escolas nº 1 de Elvas, 

para representação da peça de teatro “O Cavaleiro da Dinamarca”, no 

dia 26 de novembro der 2018.-------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho que 

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

4.8- Cedência do Bar do Coliseu à SIR.----------------------- 

Presente à reunião a informação nº 29593/Divisão Sócio Cultural, 

sobre o assunto em título.------------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência do Bar 

interno do Coliseu à Sociedade de Instrução e Recreio.----------------- 

4.9- Aquisição de entradas do Forte da Graça com 50% 

de desconto pelo Hotel D. Luís para promoção do 

Monumento junto dos hóspedes/turistas.------------------- 

Presente à reunião a informação nº 7463/SOF-Museus e Património, 

sobre o assunto em título (documento em anexo número doze).------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a venda de entradas 

do Forte da Graça com 50% de desconto ao Hotel D. Luís para 

promoção do Monumento junto dos hóspedes/turistas.----------------- 

4.10-Jornadas de Medicina Interna 2019.------------------- 

Presente à reunião a informação nº 23243/Divisão Sócio Cultural, 

sobre a cedência do CNT e respetivo equipamento e apoio técnico 

audiovisual à Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano – Hospital 

de Santa Luzia de Elvas, para realização das Jornadas de Medicina 

Interna de Elvas, nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro de 2019 

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

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

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

a) Cruz Vermelha Portuguesa.--------------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 30156/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 €15.000,00.---------------------------------------------- 

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                  

__________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


