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_____________________________________________________ 

                               Ata nº 25/2018 

Reunião Ordinária do dia 20 

de dezembro de 2018.------- 

Aos vinte dias do mês de dezembro 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 presente 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.—----------------- 

FALTAS: Faltou a esta reunião o Senhor Presidente da Câmara Dr. 

Nuno Miguel Fernandes Mocinha, por se encontrar numa reunião 

em representação do Município.------------------------------------------ 

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 Vice - Presidente foi declarada aberta a 

reunião: --------------------------------------------------------------------  

1 – Período Antes da Ordem do Dia.--------------------------- 
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O Senhor Vice - Presidente leu para a Ata um documento, do 

Senhor Presidente da Câmara contendo informações ao executivo, as 

quais se dão aqui como transcritas (documento em anexo número 

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

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

O Senhor Vice - Presidente 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 Sérgio Ventura 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.------------------------------------------ 

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

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 cinco).---------------- 

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

2– Aprovação da Ata de 12/12/2018.-------------------  

 Ata da reunião ordinária de 12/12/2018.------------------ 

A Ata de reunião ordinária realizada no dia 12 de dezembro de 2018 

foi retirada da Ordem de Trabalhos.-------------------------------------- 

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

3.1–Departamento de Administração Geral e 

Recursos Humanos.---------------------------------------- 

 Análises de águas.---------------------------------------- 

Este assunto foi retirado da Ordem de Trabalhos.---------------- 
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 Proposta de Escala de Serviço das Farmácias do 

concelho de Elvas, para o ano de 2019.--------------- 

Presente à reunião um e-mail emanado da ARSAlentejo, bem como a 

Escala de turnos de serviços das Farmácias do Concelho de Elvas, 

para o ano de 2019.------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável a 

referida escala de serviços das Farmácias do Concelho de Elvas.------ 

 Processo de loteamento nº 3/11.--------------------- 

Presente à reunião o pedido de vistoria para receção definitiva das 

obras de urbanização do loteamento nº 3/11, sito em Chafariz d’El 

Rei - São Brás e São Lourenço em Elvas, cujo requerente é a 

Senpapor - Construções e Obras Públicas, Ld.ª.------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, nomear a Comissão de 

Vistoria a qual terá a seguinte constituição: Eng.º Gil Dores Engº 

Gilberto Gama, um representante da Senpapor e um representante 

da Aquaelvas.-------------------------------------------------------------- 

 Proposta de início do procedimento para elaboração 

de Plano de Pormenor da intervenção em Espaço 

Rústico, sito na Herdade das Caldeirinhas e decisão 

de abertura da participação pública - Sociedade 

Agropecuária Caldeirinhas, Ldª.-------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 8241/DAGRU, sobre a pretensão 

da Sociedade Agrícola Agropecuária Caldeirinhas, Lda., em ampliar a 

sua exploração localizada na Herdade das Caldeirinhas, que o PDM 

refere a área máxima de impermeabilização de 2,2 há, área 

designada por i2, com o uso de unidade Agroindustrial, de acordo 

com o ponto 7, do artigo 13º do seu regulamento (documento em 

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

A Câmara com o fundamento expresso na referida informação 

deliberou, por unanimidade, o seguinte:--------------------------------- 
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1–Proceder ao inicio da elaboração do Plano de Pormenor de 

Intervenção em Espaço Rústico (PIER), de acordo com o ponto 1, do 

artigo 76º, do Decreto-Lei nº 80/2015 de 14 de maio, a publicar no 

Diário da República e a divulgar através da comunicação social e na 

respetiva página da Internet, sendo o prazo previsto de elaboração 

de seis meses e o prazo de 15 dias, para a formulação de sugestões e 

para apresentação de informações sobre quaisquer questões que 

possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento de 

elaboração, conforme determina o ponto 1 e 2 do artigo 88º do 

mesmo Decreto-Lei.------------------------------------------------------- 

2-Solicitar o acompanhamento da elaboração do Plano de Intervenção 

em Espaço Rústico à CCDRA, de acordo com o ponto 2, do artigo 86º, 

do Decreto-Lei nº 80/2015 de 14 de maio.------------------------------ 

3-Que o Plano de Intervenção em Espaço Rústico seja acompanhado 

por Avaliação ambiental, conforme referido no Decreto-Lei nº 

232/2007 de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei nº 58/2011 de 4 

de maio, de acordo com o artigo 3, ponto 1, alínea a), que os planos 

de ordenamento rural, que constituam enquadramento para futura 

aprovação de projetos mencionados, nos Anexos I e II do Decreto-Lei 

nº 69/2000 de 3 de maio, na sua atual redação, relativo a projetos 

sujeitos à avaliação de impacto ambiental.------------------------------ 

4–Solicitar à requerente a apresentação a equipa técnica 

multidisciplinar de execução do presente PIER, de acordo com o 

artigo 2º, do Decreto-Lei nº 292/95 de 14 de novembro.--------------- 

5–Aprovar a minuta de Contrato de Planeamento e os Termos de 

Referência.----------------------------------------------------------------- 

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Processo de obras nº 29/18. ------------------------ 

Presente à reunião o projeto de legalização da cobertura e demolição 

da garagem, do prédio sito nas Casas Novas, nº 5, em São Brás e 

São Lourenço, cujo requerente é Caixa Geral de Depósitos, S.A..------ 
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A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

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

Presente à reunião o projeto de remodelação do edifício existente na 

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

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

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 78/18. ------------------------ 

Presente à reunião o projeto de alterações do estabelecimento 

comercial com insígnia Continente, situado na E.N.4, sitio do Paraíso, 

cujo requerente é Sondis Imobiliária, S.A.------------------------------ 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 82/18. ------------------------ 

Presente à reunião o projeto de remodelação do edifício existente na 

Travessa da Fonte, nº 5, 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 90/18. ------------------------ 

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

nº 10 do Ferragial dos Curtidores, Urbanização de Santa Luzia, em 

Elvas, cujo requerente é Bruno Alexandre Belchior Monraia.----------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 99/18. ------------------------ 

Presente à reunião o projeto de construção de um aterro de pequenas 

colinas para proteção, no sitio do Paraíso, em Elvas, cujo requerente 

é Clube de Tiro e Caça de Elvas.------------------------------------------ 
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A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 105/18. ----------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de uma piscina, na Rua 

Tomás Sequeira, nº 7, em Elvas, cujo requerente é José Francisco 

Bengala Alves.------------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 110/18. ----------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração da fachada do prédio sito 

no Terreiro de São Domingos, nº 15, 15-A e 15-B, em Elvas, cujo 

requerente é João Falcato Dias Coutinho.-------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 122/18. ----------------------- 

Presente à reunião o projeto de remodelação e ampliação da moradia 

existente na Rua de Vila Viçosa, nº 60, em Vila Boim, cujo requerente 

é João Paulo Zuna Belo.--------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 124/18. ----------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de um stand, oficina e 

lavagem de automóveis, no sitio do Moinho de Vento, em Elvas, cujo 

requerente é Américo Nunes – Comércio de Automóveis, Unipessoal, 

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

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 125/18.------------------------ 

Presente à reunião o projeto de ampliação do edifício existente na 

Avª de Portugal 10 de junho, nº 63, em Elvas, cujo requerente é 

Armazéns de Mercearia e Avícola Marvanejo, Ldª.---------------------- 
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A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 126/18.------------------------ 

Presente à reunião o projeto de legalização e ampliação da 

moradia existente na Rua do Matadouro, nº 36, em Elvas, cujo 

requerente é António Pereira Gonçalves.--------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

3.2 – Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 19/12/2018.---- 

Em Bancos €2.309.590,90.-----------------------------------

Em dinheiro: €27.919,07 -------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 46ª alteração 

orçamental e a 46ª alteração às Grandes Opções do Plano do 

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

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

 POSTEREDE - pedido de refaturação relativa ao 

mês de abril de 2018.---------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 8161/SOF-Compras, bem como 

pedido da Posterede sobre a refaturação do saneamento relativo ao 

mês de abril de 2018 (documento em anexo número sete).------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar e refaturação em 

causa, pelo valor médio habitual.----------------------------------------- 

 Tabela de Preços.-------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 32740/Divisão Financeira, sobre a 

inclusão de produtos na tabela de preços (documento em anexo 

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

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

dos produtos constantes da referida informação na tabela de preços. 
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3.3 - Departamento de Obras e Serviços Urbanos.----- 

 Empreitada de: Construção da Escola EB 2.3 de 

Santa Luzia.--------------------------------------------- 

 Esclarecimentos e erros e omissões.-------- 

Presentes à reunião a informação DOSU nº 8216 a ata nº 2 do júri e 

documentos anexos e a ata nº 3 do júri da Empreitada em título.----- 

A Câmara com o fundamento nestes documentos deliberou conceder 

uma prorrogação de prazo de 15 dias para a entrega de propostas e 

ratificar ata nº 3 do júri com prestação de esclarecimentos.------------ 

 Empreitada de: Pavimentação de arruamentos 

2012.---------------------------------------------------- 

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

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

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

A Câmara com o fundamento expresso nos referidos documentos 

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

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

 Empreitada de: Beneficiação de arruamentos 

2013.---------------------------------------------------- 

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

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

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

A Câmara com o fundamento expresso nos referidos documentos 

deliberou, por unanimidade receber a obra a título definitivo e 

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

 Empreitada de: Parque de estacionamento e 

arruamento na Rua das Fontanas.------------------- 

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

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

de receção definitiva da empreitada em título.-------------------------- 
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A Câmara com o fundamento expresso nos referidos documentos 

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

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

4 - Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- Voto de Saudação.-----------------------------------------  

Presente à reunião um voto de saudação à Banda 14 de janeiro pela 

sua participação no Desfile Nacional das Bandas Filarmónicas, na 

pessoa dos seus órgãos sociais, endereçando muito especialmente 

uma calorosa saudação a todos os músicos e maestro que se 

empenharam no sucesso da Banda, pela forma como levaram uma 

vez mais o nome de Elvas ao resto do País e sempre disseram 

presente a todos os momentos das Comemorações das Festas do 

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

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

4.2- Proposta de Atribuição da Medalha do Concelho de 

Elvas ao Exército Português.---------------------------------- 

Presente à reunião uma proposta de Atribuição da Medalha do 

Concelho de Elvas ao Exército Português (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de 

atribuição da Medalha do Concelho de Elvas ao Exército Português.--- 

4.3- WIFI4EU – Minuta da Convenção de Subvenção no 

Quadro do Mecanismo Interligar a Europa.------------------ 

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

4.4- PI 4.3 - Melhoria da Eficiência Energética no Museu 

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

Presente à reunião a informação nº 8133/SOF - Candidaturas, bem 

como a candidatura em título (documento em anexo número onze).-- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as minutas das 

declarações, anexas à referida informação.------------------------------ 
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4.5- PI 4.3 - Melhoria da Eficiência Energética no Jardim 

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

Presente à reunião a informação nº 8186 SOF - Candidaturas, bem 

como a candidatura em título (documento em anexo número doze).-- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as minutas das 

declarações, anexas à referida informação.------------------------------ 

4.6- Realojamento Urgente.----------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 8231/SOF – Sócio Educativa, 

sobre o realojamento urgente do agregado familiar do Senhor 

António Ferreira Peguinho, na habitação sita na Rua do Touro, nº 8-C 

(T1) (documento em anexo número treze).------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido 

realojamento.--------------------------------------------------------------  

4.7- Programação do XXIII Carnaval Internacional de 

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

Presente à reunião a informação nº 8114/SOF – Sócio Cultural, bem 

como a Programação do XXIII Carnaval Internacional de Elvas que 

decorrerá de 2 a 5 de março de 2019 (documento em anexo número 

catorze).-------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o programa do 

Carnaval Internacional de Elvas.------------------------------------------ 

4.8- Proposta de projeto cultural - Adelaide Cabete.------- 

Presente à reunião a informação nº 8209/SOF-Bibliotecas e Arquivo 

Histórico, sobre Proposta de projeto cultural - Adelaide Cabete 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de projeto 

cultural.-------------------------------------------------------------------- 

4.9 - Apoios:----------------------------------------------------- 

a) Pautas e melodias.------------------------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 30933/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 €10.000,00.---------------------------------------------- 

b) Núcleo Sportinguista de Elvas.----------------------- 

Presente à reunião a informação nº 22645/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 

uma viatura de nove lugares.--------------------------------------------- 

c) Amigos da Bicharada.---------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2791/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.------------------------------------------------ 

d) MTA.----------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 29927/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

dezanove).----------------------------------------------------------------- 

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 bem como o azeite necessário para 

distribuir por famílias carenciadas.--------------------------------------- 
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e) UNCOLETIVO.------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 30958/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número vinte). 

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 €1.000,00.------------------------------------------------ 

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                  

__________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


