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____________________________________________________ 

                 Ata nº 17/2016. 

Reunião Ordinária do dia 2 de 

setembro de 2016. -------------  

Aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezasseis, no 

edifício dos Paços do Concelho, pelas nove horas, reuniu a Câmara 

Municipal de Elvas sob a Presidência do Senhor Dr. Nuno Miguel 

Fernandes Mocinha, estando presente o Senhor Vice-Presidente 

Engº Manuel Joaquim Silva Valério e os Senhores Vereadores Drª 

Elsa da Purificação Ambrósio Grilo, Comendador José António 

Rondão Almeida, Drª Vitória Júlia Damião Rita Branco, Tiago 

Patrício Monteiro Telo de Abreu. ----------------------------------- 

Faltas: Faltou a esta reunião o Senhor Engº Tiago Joaquim Lopes 

Afonso, por se encontrar de férias.—---------------------------------- 

Pelo Departamento de Obras e Serviços Urbanos esteve presente o 

Senhor Engº João Sardinha. ----------------------------------------------  

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 

Ferreira.-------------------------------------------------------------------- 

Sendo nove 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 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.------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Tiago Abreu usou da palavra sugerindo que 

fosse criada uma Bolsa de Mérito Desportivo.--------------------------- 

2– Aprovação da Ata de 24/08/2016.------------------- 

A ata da reunião ordinária realizada no dia 24 de agosto de 2016, foi 

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

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

3.1– Departamento de Administração Geral e 

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

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

Presente à reunião os resultados das análises efetuadas ao 

abastecimento público do concelho, bem como a informação nº 23 de 

17 de agosto de 2016, da Eng.ª Técnica Química dando conhecimento 

de que a água do abastecimento público não apresenta risco para a 

saúde. --------------------------------------------------------------------- 

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

 Despacho nº 41/2016.----------------------------------- 

Presentes à reunião o despacho número 41/2016 (documento em 

anexo número dois).---------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do referido despacho.---------------- 

 Requerimento da Tagusgás – Rede de distribuição de 

gás natural na Cidade de Elvas – Plano de trabalhos 

2016, Av. do Colégio Luso-Britânico, Rua Crisóstomo 

Antunes e parte da Rua 5 de outubro – Elvas.---------  

Presente à reunião a informação nº 1768/DAU, bem como o Plano de 

Trabalhos 2016, Avª do Colégio Luso-Britânico, Rua Crisóstomo 

Antunes e parte da Rua 5 de outubro – Elvas (documento em anexo 

número três).-------------------------------------------------------------- 
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A Câmara com fundamento expresso na referida informação 

deliberou, por unanimidade, aprovar o referido Plano de Trabalhos.--- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, que os trabalhos sejam 

fiscalizados pelo Senhor Engº Gilberto Gama.---------------------------  

 Propriedade horizontal nº 17/04 – Alteração.--------- 

Presente à reunião o requerimento de Pedro Miguel Adagas Magessi 

Mirante Costa, contribuinte número duzentos e onze milhões um mil 

seiscentos e setenta e oito, residente na Rua de Alcamim, número 

sessenta e cinco-A, em Elvas, na qualidade de proprietário da fração 

“C”, 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 Civil, a verificação 

das condições para a alteração da constituição da propriedade 

horizontal instruída em reunião do dia dez de agosto de dois mil e 

dezasseis, do prédio inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

número trinta e sete da Freguesia de Assunção, Ajuda, Salvador e 

Santo Ildefonso, situado na Rua da Cadeia, números vinte e dois-A, 

vinte e três e vinte e três-A e a passagem da respetiva certidão.------

O referido prédio é composto por frações autónomas que além de 

constituírem unidades independentes, são distintas e isoladas entre 

si, com saída própria para a via pública a via pública, distribuídas 

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

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

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

FRAÇÃO C: Constituída em rés-do-chão, composta por uma divisão e 

instalação sanitária, com entrada pelo número vinte e três-A de 

polícia da Rua da Cadeia, correspondendo a permilagem de cento e 

sessenta e seis do valor total do prédio, com destino a snack-bar/ 

pastelaria. ----------------------------------------------------------------- 

 São partes comuns as indicadas no número um do artigo mil 

quatrocentos e vinte e um. ----------------------------------------------- 
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A Câmara, de harmonia com a informação técnica prestada, deliberou 

por unanimidade, autorizar a alteração solicitada. ---------------------- 

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua de Três, 

nºs 3 e 3-A – Elvas.---------------------------------------  

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Três, nºs 3 e 3-

A – em Elvas.------------------------------------------------------------- 

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

 Processo de obras nº 3/15.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de alteração ao projeto inicial de 

alteração do posto de abastecimento, sito nas Pedras Negras, cujo 

requerente é Vazóliquido – Comércio de Combustíveis, Ldª.----------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho que 

aprovou o projeto de arquitetura.---------------------------------------- 

 Processo de obras nº 54/16.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de legalização do 1º andar da moradia 

sita na Rua das Parreiras, nº 11, em Vila Boim, cujo requerente é 

Vitalina da Conceição Malaquias Pepe Travanca.------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho que 

aprovou o projeto de arquitetura.---------------------------------------- 

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 01/09/2016.-----  

Em Bancos €933.562,56.------------------------------------ 

Em dinheiro: €25.370.00.-------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 41ª e 42ª 

alteração orçamental e 41ª e 42ª, alteração às Grandes Opções do 

Plano do corrente ano. ---------------------------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar os despachos.--------- 

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

Presente à reunião a informação nº 1958/Divisão Financeira, sobre a 

inserção de produtos na tabela de preços (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a inclusão na Tabela 

de Preços dos produtos constantes da referida informação.------------ 

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

 Empreitada de: Construção do Centro Comunitário do 

Bairro de Santa Luzia.------------------------------------ 

 Ratificação de despacho.--------------------------- 

Presente à reunião o despacho do Senhor Presidente da Câmara 

datado de 24 de agosto de 2016, referente à Empreitada em título 

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

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

 Empreitada de: Balcão único.---------------------------- 

 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.-------- 

 Empreitada de: Pinturas da Igreja de S. Pedro.------- 

 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.-------- 

 Empreitada de: Infraestruturas do Loteamento da 

Carvalha.--------------------------------------------------- 

  Receção provisória.--------------------------------- 
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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- Tolerância de Ponto – São Mateus.---------------------- 

Presente à reunião o despacho do Senhor Presidente da Câmara que 

concedeu tolerância de ponto aos trabalhadores do Município no dia 

21 de setembro, Festas do Senhor Jesus da Piedade (São Mateus) 

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

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

4.2- Cedência do Forte da Graça para realização da IV 

Edição dos Prémios Excelência Alentejo, organizado pela 

Casa de Espanha – 30 de setembro.-------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1962/2016, sobre a cedência do 

Forte da Graça para realização da IV Edição dos Prémios Excelência 

Alentejo, organizado pela Casa de Espanha, no dia 30 de setembro de 

2016 (documento em anexo número sete).----------------------------- 

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

da Graça, nos termos e fundamentos constantes da referida 

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

4.3- Cedência do Salão VIP do Coliseu Comendador 

Rondão Almeida para realização de Palestras de Nutrição 

da Herbalife – 6 de setembro.-------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1963/2016, sobre a Cedência do 

Salão VIP do Coliseu Comendador Rondão Almeida para 

realização de Palestras de Nutrição da Herbalife no dia 6 de 

setembro de 2016 (documento em anexo número oito).--------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência do Salão 

VIP do Coliseu Comendador Rondão Almeida nos termos e 

fundamentos constantes da referida informação.------------------------ 

4.4- Corrida de Touros de 17 de setembro – informação 

de cartel.--------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1965/2016, dando conhecimento 

do Cartel da Corrida de Touros do São Mateus a realizar no dia 17 de 

setembro de 2016 (documento em anexo número nove).-------------- 

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

4.5-Plano de Intervenção em Espaço Rústico da Quinta de 

S. João – S. Vicente.-------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1889/16/DAGRH, sobre o Plano 

de Intervenção em Espaço Rustico da Quinta de São João, na 

freguesia de São Vicente e Ventosa, deste concelho de Elvas 

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

A Câmara com o fundamento expresso na referida informação 

deliberou, por unanimidade, aprovar o referido Plano de Intervenção 

e submeter o mesmo a aprovação da Assembleia Municipal:----------- 

4.6-Requerimento de Hiperbolic Blue, Ldª. – Delimitação 

de uma Unidade de Execução destinada a Turismo na 

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

Presente à reunião a informação nº 1945/DAGRH, sobre a 

Delimitação de uma Unidade de Execução destinada a Turismo, nos 

terrenos inscritos nos artigos nºs 31-G, 30-G e 11-H, da freguesia de 

Terrugem, do concelho de Elvas, cujo requerente é a Hiperbolic Blue, 

Ldª (documento em anexo número onze).------------------------------- 

A Câmara com o fundamento expresso na referida informação 

deliberou, por unanimidade, dar início ao período de discussão 

pública de acordo com os pontos 3 e 4 do artº 77 do Decreto - Lei nº 

46/2009 de 20 de fevereiro. ----------------------------------------------  

4.7- Trânsito.---------------------------------------------------- 
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a) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Tiago 

Afonso sobre a colocação de sinal de estacionamento proibido (C15) 

nas Rua António Tomás Pires, em Elvas (documento em anexo 

número doze).------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal.------------- 

b) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Tiago 

Afonso sobre a colocação de uma zebra amarela na Rua João Pereira 

de Abreu, em Elvas (documento em anexo número treze).------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal.------------- 

4.8- Voto de Louvor.-------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Tiago Abreu apresentou à reunião um voto de 

louvor, subscrito por todo o executivo presente, à Atleta Inês 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido voto de 

louvor.---------------------------------------------------------------------- 

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

 a) Arkus – Associação Juvenil.-------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1973/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

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

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

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €4.000,00.------------------------------------------------ 

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. ------------------------------------------------------------------   
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A Câmara deliberou por unanimidade aprovar em minuta os assuntos 

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

nº75/2013, 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 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

O ASSISTENTE TÉCNICO                  

__________________________________________________ 
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