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_____________________________________________________ 

                  Ata nº 3/2019 

                                                Reunião Ordinária do dia 23  

                                                de janeiro de 2019.----------- 

Aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 

dezanove, no edifício dos Paços do Concelho, pelas dez horas, reuniu 

a Câmara Municipal de Elvas sob a Presidência do Senhor Vice - 

Presidente Engº Cláudio José Marmelo Nascimento Carapuça, 

estando presentes os Senhores Vereadores Comendador José 

António Rondão Almeida, Dr. Sérgio Luís Macareno Ventura, 

Engº Tiago Joaquim Lopes Afonso e Drª Anabela da Conceição 

Costa Tinta Fina Cartas.----------------------------------------------  

FALTAS: Faltaram a esta reunião o Senhor Presidente Dr. Nuno 

Miguel Fernandes Mocinha e a Senhora Vereadora Vitória Júlia 

Damião Rita Branco, por estarem a participar em reuniões 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. Ricardo Ventura. ----------------------------------------------  

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

2– Aprovação das Atas de 09/01/2019 e 

11/01/2019.----------------------------------------------  

 Ata de 09/01/2019.------------------------------------------ 

O Senhor Vice - Presidente submeteu à votação a ata número um, 

do ano de dois mil e dezanove, do dia nove de janeiro, 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 e dos Senhores Vereadores Comendador Rondão 

Almeida, Dr. Sérgio Ventura e Engº Tiago Afonso.---------------------- 

Não participou na votação a Senhora Vereadora Anabela Cartas, por 

não ter estado presente na referida reunião.---------------------------- 

 Ata de 11/01/2019 (extraordinária).----------------------- 

O Senhor Vice - Presidente submeteu à votação a ata número dois, 

do ano de dois mil e dezanove, do dia onze de janeiro, previamente 
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distribuída pelo que foi dispensada a sua leitura, tendo-se verificado a 

sua aprovação, por unanimidade.---------------------------------------- 

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

3.1–Departamento de Administração Geral e 

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

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

Presente à reunião o resultado das análises efetuadas ao 

abastecimento público do concelho, bem como a informação nº 2 de 

16 de janeiro de 2019, da Eng.ª Técnica Química dando 

conhecimento de que a água do abastecimento público não apresenta 

risco para a saúde. -------------------------------------------------------- 

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

 Estágios.--------------------------------------------------- 

Presente à reunião um pedido emanado da Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa, solicitando a disponibilidade da Câmara 

Municipal em facultar o estágio curricular do curso de mestrado em 

Ciências da Documentação e Informação da Drª Sofia Passos, por um 

período de dois meses, a ter lugar a partir de fevereiro de 2019.-----

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o referido estágio, 

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

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

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

de receção definitiva das obras de urbanização, do loteamento do 

Chafariz D’El Rei.---------------------------------------------------------- 

A Câmara com o fundamento expresso nos referidos documentos 

deliberou, por unanimidade, receber as obras de urbanização, do 

loteamento do Chafariz D’El Rei a título definitivo e mandar libertar a 

garantia bancária existente no montante de 10% do valor inicial.----- 

 Direito de preferência do prédio sito na Rua da 

Carreira, nº 9, fração “B” – Elvas.----------------------- 
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Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Carreira, nº 9, 

fração “B” - Elvas. -------------------------------------------------------- 

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

O Senhor Vereador Engº Tiago Afonso saiu da sala da reunião 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua da Feira,  

nº 9-A, fração “B” – Elvas.------------------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Feira, nº 9-A, 

fração “B” - Elvas. -------------------------------------------------------- 

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

O Senhor Vereador Engº Tiago Afonso regressou à sala da 

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

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Processo de obras nº 82/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração e reabilitação do edifício 

existente na Rua Martim Mendes, nº 17 a 17-C, em Elvas, cujo 

requerente é Sereno & Filhos – Industria da Ameixa, Ldª.-------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

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

Presente à reunião o projeto de construção de uma moradia na Rua 

do Ganhão, em Vila Boim, cujo requerente é Mundial Piscinas – 

Unipessoal, Ldª.------------------------------------------------------------ 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 78/18.---------------------------- 
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Presente à reunião o projeto de alterações no estabelecimento 

comercial com insignio “Continente”, sito na E.N. 4, sitio do Paraíso, 

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

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 117/18.--------------------------- 

Presente à reunião o projeto de reabilitação e ampliação da moradia 

existente na Rua da igreja, nº 62, em Terrugem, cujo requerente é 

Ana Rita Brinquete Espiguinha.------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

3.2 – Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 22/01/2018.---- 

Em Bancos €2.827.731,73.-----------------------------------

Em dinheiro: €11.959.87--------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 1ª e 2ª alteração 

orçamental e a 1ª e 2ª alteração às Grandes Opções do Plano do 

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

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

 Fluxos de caixa.------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 403/Divisão Financeira bem como 

o Mapa de Fluxos de Caixa e Integração do Saldo da Gerência.-------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Mapa de Fluxos de 

Caixa, Mapas de Execução Orçamental de Receita e Despesa e Mapas 

de Execução Orçamental das Gop’s, permitindo a utilização do saldo 

de gerência anterior no valor de €1.794.907,65, na Revisão 

Orçamental nº 1 e calculo dos Fundos Disponíveis.--------------------- 

3.3 - Departamento de Obras e Serviços Urbanos.----- 
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 Empreitada de: Construção da Escola EB 2.3 de 

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

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

Presentes à reunião as listas de erros e omissões apresentadas pelos 

interessados bem como as atas nºs 5 e 8 do júri do concurso e a 

informação nº 532.-------------------------------------------------------- 

A Câmara, com o fundamento da informação e das referidas atas 

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

1-Nos termos da alínea b) do nº 5 do artigo 50º do CCP, na redação 

que lhe é conferida pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de 

agosto, aceitar os erros e omissões identificados pelos interessados, 

conforme proposta do júri nas atas nº 5 e 8.--------------------------- 

2-Nos termos da alínea b) do nº 5 do artigo 50º do CCP, na redação 

que lhe é conferida pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de 

agosto não aceitar os restantes erros e omissões identificados pelos 

interessados.------------------------------------------------------------- 

3-Nos termos do nº 6 do artigo 50º do CCP, na redação que lhe é 

conferida pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto aprovar 

o suprimento dos erros e omissões aceites, referidos no nº 1, 

conforme proposta do júri nas atas nº 5 e 8.---------------------------  

4-Nos termos do nº 7 do artigo 50º do CCP, na redação que lhe é 

conferida pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto prestar 

os esclarecimentos relativamente às listas de erros e omissões 

apresentadas pelos interessados conforme consta da ata nº 8.------- 

5-Nos termos do nº 7 do artigo 50º do CCP, na redação que lhe é 

conferida pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto, 

proceder à retificação dos erros e omissões das peças do 

procedimento, não detetados pelos interessados, conforme consta 

da ata nº 8.---------------------------------------------------------------  

6-Com o fundamento que consta da ata nº 8, manter o preço base 

do concurso.-------------------------------------------------------------- 
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 Empreitada de: Manutenção preventiva da instalação 

da nave da piscina coberta e balneários.--------------- 

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

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

pavimentos dos polidesportivos.------------------------ 

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

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

4 - Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1 - 1- Revisão orçamental.----------------------------------- 

Presente à reunião a Informação nº 403/Divisão Financeira, bem 

como a I Revisão ao Orçamento (documento em anexo número 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprová-la e remeter a mesma 

à Assembleia Municipal para aprovação conforme o estabelecido na 

alínea c) do número 1 do artigo 33º da Lei nº 75/13, de 12 de 

setembro e de acordo com o número 8.3.1.3 do decreto-lei, nº 54-

A/99 de 22 de fevereiro (POCAL).---------------------------------------- 

4.2- Procedimentos Concursais de Promoção para 

carreiras não revistas.----------------------------------------- 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, 

sobre o assunto em título (documento em anexo número seis).------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, o seguinte:--------------------- 

1)Aprovar a abertura de procedimento concursal comum interno de 

acesso limitado para 1 lugar de Técnico de Informática de Grau 3-

Nivel 1, 1 lugar de Fiscal Municipal Especialista Principal e 2 lugares 

de Fiscal Municipal Especialista, fixando em cinco dias uteis o prazo 

para apresentação de candidaturas, nos termos do nº1 do artº 32º, 

do decreto-lei 204/99, de 11 de julho, aplicada à administração local, 

pelo decreto-lei 238/99, de 25 de junho.-------------------------------- 

2- Considerando o previsto no artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 204/98, 

de 11 de julho, aplicado à Administração Local pelo Decreto-Lei n.º 

238/99, de 25 de junho, e artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 

26 de março, os métodos de seleção são a avaliação curricular para 

os procedimento de acesso limitado para os lugares de Fiscal 

Municipal Especialista Principal e Fiscal Municipal Especialista, e prova 

de conhecimentos para o lugar de Técnico de Informática de Grau 3-

Nivel 1.--------------------------------------------------------------------- 

3- Que o aviso de abertura seja afixado nos locais onde tenham 

acesso os funcionários que reúnam as condições de admissão, nos 

termos do nº 2 do artº 28, do decreto-lei 204/99, de 11 de julho, 

aplicada à administração local, pelo decreto-lei 238/99, de 25 de 

junho ---------------------------------------------------------------------- 

4- Que o júri dos procedimentos concursais em causa tenha a 

seguinte composição, sendo o Presidente do Júri substituído pela 1.º 

vogal efetivo nas suas faltas ou impedimentos:------------------------- 

Presidente – Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha.--------------- 

Primeiro vogal efetivo – Drª Sandra Cristina Cardoso Almeida 

Domingos.------------------------------------------------------------------  

Segundo vogal efetivo – Drª Maria Amália Painho Jantarão Nunes 

da Silva.-------------------------------------------------------------------- 

Primeiro vogal suplente – Engº Gil Bernardino Simão das Dores.---  

Segundo vogal suplente – Drª Vitória do Céu Loureiro Lérias.------ 
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4.3- Procedimento Concursal para um lugar vago de 

Direção intermédia 2º grau – Chefe de Divisão Serviços 

Urbanos.--------------------------------------------------------- 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, 

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

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

1)Aprovar a Abertura do procedimento concursal para um lugar vago 

de direção intermedia 2º grau – Chefe de Divisão de Serviços 

Urbanos de acordo com a proposta do Senhor Presidente da 

Câmara;-------------------------------------------------------------------- 

2)Propor à Assembleia Municipal a aprovação do Júri constante da 

proposta do Senhor Presidente da Câmara.------------------------------ 

4.4- Realização do Programa da RTP – Aqui Portugal – 26 

de janeiro.------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 417/Gabinete de Informação, 

sobre a realização em Elvas, do Programa da RTP – Aqui Portugal no 

dia 26 de janeiro de 2019 (documento em anexo número oito).------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização em Elvas 

do referido Programa nos termos e condições constantes da 

informação.---------------------------------------------------------------- 

4.5- Declaração de Apoio Logístico e Cedência de Espaços 

– Ratificação.---------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 400/Gabinete de informação 

sobre a emissão de uma declaração de Apoio Logístico e Cedência de 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a referida declaração 

de Apoio Logístico e Cedência de Espaços.------------------------------- 

4.6- Universidade Sénior de Elvas – Protocolo de Acordo.- 

Presente à reunião a informação nº 4/SOF – Sócio Educativa, bem 

como o Protocolo de Acordo a celebrar com o Clube de Futebol “ Os 
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Elvenses “ sobre a Universidade Sénior de Elvas (documento em 

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

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

4.7- Protocolo de Colaboração com o Movimento 

Associação Animal de Elvas.----------------------------------- 

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

4.8- Cedência do Centro de Negócios Transfronteiriços à 

Direção Organização Regional de Portalegre do Partido 

Comunista Português – 24.03.2019.-------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 33892/Divisão Sócio Cultural, 

sobre a cedência do Centro de Negócios Transfronteiriços à Direção 

da Organização Regional de Portalegre do Partido Comunista 

Português, no dia 23 de março de 2019, para realização de almoço 

comemorativo do seu 98º aniversário (documento em anexo número 

onze).----------------------------------------------------------------------- 

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

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

a)Clube Elvense de Natação.----------------------------- 

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

b)Associação Gota d’arte.-------------------------------- 

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

ASSUNTOS POR MINUTA:-------------------------------------- 

E nada mais havendo a tratar, foi elaborada a minuta da Ata da 

presente reunião, que depois de lida, foi submetida à aprovação do 

Executivo. ------------------------------------------------------------------   

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta os 

assuntos constantes na ata, nos termos do número 3º do artigo 57º 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.---------------------------------- 

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

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

O ASSISTENTE TÉCNICO                  

__________________________________________________ 
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