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____________________________________________________ 

                Ata nº 19/2016. 

Reunião Ordinária do dia 28 de 

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

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e 

dezasseis, no edifício dos Paços do Concelho, pelas dezasseis 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 e Engº Tiago 

Joaquim Lopes Afonso.—-------------------------------------------- 

Pelo Departamento de Obras e Serviços Urbanos esteve presente o 

Senhor Engº Mário Batista. -----------------------------------------------  

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

O Senhor Vereador Tiago Abreu usando da palavra felicitou a 

Câmara pela organização do São Mateus e pela inauguração do balcão 

do único.---------------------------------------------------------------------

Perguntou ainda para quando estava previsto a abertura das piscinas 

cobertas e porque os formados nunca receberam subsídio.-------------- 

O Senhor Presidente da Câmara respondeu às questões colocadas, 

pelo Senhor Vereador Tiago Abreu.---------------------------------------- 

2– Aprovação das Atas de 24/08/2016, 02/09/2016 

e 12/09/2016.--------------------------------------------- 

 Ata de 24/08/2016.------------------------------------------- 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia vinte e quatro de agosto 

de dois mil e dezasseis foi aprovada, por maioria, com uma 

abstenção do Senhor Vice-Presidente Engº Manuel Joaquim Silva 

Valério, em virtude de não ter estado presente na mesma.------------ 

 Ata de 02/09/2016.------------------------------------------- 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia dois de setembro de dois 

mil e dezasseis foi aprovada, por maioria, com uma abstenção do 

Senhor Vereador Engº Tiago Joaquim Lopes Afonso, em virtude de 

não ter estado presente na mesma.-.------------------------------------ 

 Ata de 12/09/2016.------------------------------------------- 

A Ata da reunião extraordinária realizada no dia doze de setembro de 

dois mil e dezasseis foi aprovada, por unanimidade.-------------------- 

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 24 de 

19 de setembro de 2016, da Eng.ª Técnica Química dando 
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conhecimento de que a água do abastecimento público não apresenta 

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

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

 Férias dos Eleitos.----------------------------------------- 

Presente á reunião uma informação da Senhora Vereadora Drª 

Vitória Branco, dando conhecimento que nos dias 19 a 20 de 

setembro de 2016 se encontra de férias.------------------------------ 

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

 Abertura de Candidaturas ao Programa de Hortas 

Comunitárias no Município de Elvas.-------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2032/SOF-Sócio Educativa, sobre 

a abertura do procedimento para arrendamento jovem (documento 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Abertura do 

Procedimento.-------------------------------------------------------------- 

 Concurso para arrendamento do espaço nº 1 

(restaurante) do Centro Comercial dos 102 fogos do 

Bairro da Boa-Fé.----------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2094/SOFAA, dando 

conhecimento que o espaço nº 1 (restaurante) do Centro Comercial 

dos 102 fogos do Bairro da Boa-Fé se encontra vago (documento em 

anexo três).--------------------------------------------------------------- 

 A Câmara tendo em atenção a referida informação deliberou, abrir o 

necessário concurso público para atribuição da mesma.---------------- 

 Rodoviária do Alentejo – Paragem serviço Expresso- 

Terminal Rodoviário de Elvas.--------------------------- 

Presente à reunião o ofício emanado da Rodoviária do Alentejo, 

solicitando autorização, nos termos do artigo 11º, nº 1 do Decreto-

Lei, nº 399/F84, de 28 de dezembro, para a paragem do Expresso de 

Passageiros Campo Maior/Lisboa no Terminal Rodoviário de Elvas.--- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o solicitado.---------- 
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 Processo de reclamação nº 15/16.---------------------- 

Presente à reunião o processo de reclamação sobre infiltrações no 

prédio sito na Rua Principal, nº 22, Fonte Nova, em Elvas.------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar efetuar a necessária 

vistoria.--------------------------------------------------------------------- 

 Processo de reclamação nº 19/16.---------------------- 

Presente à reunião o processo de reclamação sobre casa degradada, 

situada na Rua das Parreiras às Almas, nº 26 e 26-A, em Elvas.------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar efetuar a necessária 

vistoria.--------------------------------------------------------------------- 

 Requerimento de João Paulo Monho Real – Pedido de  

colocação de uma esplanada, sita na Rua da 

Carreira, nº 4 – Elvas.------------------------------------ 

Presente à reunião o requerimento de João Paulo Monho Real, bem 

como a informação nº 1756/SOF-Fiscalização Municipal, sobre a 

colocação de uma esplanada, sita na Rua da Carreira, nº 4 – Elvas.--- 

A Câmara com o fundamento expresso na informação dos Serviços 

deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente, que autorizou a colocação da esplanada a título 

experimental, condicionada à não verificação de situações que 

comprometam a segurança, proteção e a qualidade de vida dos 

munícipes.------------------------------------------------------------------ 

 Informação sobre o bar nº 2 do Coliseu Comendador 

Rondão Almeida – Momentos da Noite, Ldª.----------- 

Presente à reunião a informação nº 2000/SOF-Fiscalização Municipal, 

sobre a mudança de uso do bar nº 2 do Coliseu Comendador Rondão 

Almeida, cujo requerente é a Empresa Momentos da Noite – 

Publicidade e Eventos, Unipessoal, Ldª. (documento em anexo 

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

A Câmara com o fundamento expresso na referida informação 

deliberou, por unanimidade, revogar o contrato, de arrendamento do 
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bar nº 2 do Coliseu Comendador Rondão Almeida, outorgado em 1 de 

março de 2013, com Casimiro Maneta Reinol e posteriormente 

averbado em nome de Momentos da Noite – Publicidade e Eventos, 

Unipessoal, Ldª., em 24 de setembro de 2013 por incumprimento da 

cláusula 4ª do mencionado contrato, devendo proceder à entrega das 

chaves e respetivas instalações nas condições anteriormente 

entregues nos serviços de Atendimento da Câmara Municipal – Balcão 

Único, até ao próximo dia 31 de outubro 2106.------------------------- 

 Processo de obras nº 12/15.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto inicial de construção de uma moradia, 

no lote nº 207, situado na Rua I, do Olival à Piedade, cujo requerente 

e Próxima Iniciativa, Ldª.------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a alteração do 

material de revestimento externo para material fenólico, conforme 

proposto pelo requerente.-------------------------------------- 

 Pedido de parecer para negócio de compropriedade 

nos prédios rústicos denominados “Vinhais”, “Lapa”, 

“Vinhas” e “Lapa” – Barbacena. ------------------------ 

Presente à reunião o requerimento de António Bicho Carvalho, 

contribuinte número 115072683, residente na Rua de Brancanes, 

número 34, em Setúbal, solicitando a emissão de parecer nos termos 

do artigo 54º da Lei número 91/95 de 2 de setembro, alterada pela 

Lei número 64/2003 de 23 de agosto, sobre a doação por óbito de 

sua mulher Maria Eunice da Silva Marques de Carvalho, a seus filhos 

Nuno Filipe da Silva Amado de Carvalho e Maria da Conceição da 

Silva Amado de Carvalho, de 1/2 indiviso para cada uma deles, dos 

seguintes prédios: -------------------------------------------------------

Prédio rústico inscrito na matriz cadastral rústica da Freguesia de 

Barbacena e Vila Fernando, sob o artigo 28º, Secção G, denominado 

Vinhais e descrito na Conservatória do Registo Predial de Elvas sob o 

número 1096/20090311. ------------------------------------------------- 

Prédio rústico inscrito na matriz cadastral rústica da Freguesia de 
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Barbacena e Vila Fernando, sob o artigo 82º, Secção G, denominado 

Lapa e descrito na Conservatória do Registo Predial de Elvas sob o 

número 1305/20120110. ------------------------------------------------- 

Prédio rústico inscrito na matriz cadastral rústica da Freguesia de 

Barbacena e Vila Fernando, sob o artigo 90º, Secção G, denominado 

Vinhas e descrito na Conservatória do Registo Predial de Elvas sob o 

número 1368/20130520. ------------------------------------------------- 

Prédio rústico inscrito na matriz cadastral rústica da Freguesia de 

Barbacena e Vila Fernando, sob o artigo 81º, Secção G, denominado 

Lapa e descrito na Conservatória do Registo Predial de Elvas sob o 

número 677/19950308. ------------------------------------------------- 

Prédio misto inscrito na matriz cadastral rústica da Freguesia de 

Barbacena e Vila Fernando, sob o artigo 257º, Secção B, denominado 

Estrada de Vila Fernando e na matriz urbana sob o artigo 569 e 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Elvas sob o número 

294/19880217.------------------------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável, uma 

vez que esse negócio não visa nem dele resulta parcelamento físico 

em violação do regime legal dos loteamentos urbanos. ----------------  

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

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

 Processo de obras nº 27/16.---------------------------- 

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

na Rua de Alcamim, nº 9, em Elvas, cujo requerente é Portitor – 

Comércio e Industria Importação e Exportação, Ldª.------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho que 

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

 Processo de Obras nº 44/2016.------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de um pavilhão agrícola, 

no sítio do Garro de Cima, em São Brás e São Lourenço, cujo 

requerente é Elsa Maria da Cunha Timóteo Lopes.---------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar os despachos que 

aprovaram os projetos de arquitetura e em deliberação final.---------- 

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 27/09/2016.-----  

Em Bancos €789.898,45.------------------------------------ 

Em dinheiro: €42.961,87.-------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 44ª e 45ª 

alteração orçamental e 44ª e 45ª, alteração às Grandes Opções do 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar os despachos.--------- 

 Subdelegação de competências.------------------------- 

Presente à reunião as informações nºs 238/SOFcom e 239 /SOFcom, 

sobre a delegação e subdelegação de competências. -------------------  

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

 Escritura Pública de compra e venda do Lote n.º 56 e 

31, da zona industrial das Fontainhas.----------------- 

a)Presente à reunião a escritura pública de compra e venda do Lote 

nº 56, da zona industrial das Fontainhas, inscrito no artigo 

número 2806, da matriz da freguesia de Caia e São Pedro e 

Alcáçova.------------------------------------------------------------------- 

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

b) Presente à reunião a escritura pública de compra e venda do Lote 

nº 31, da zona industrial das Fontainhas, inscrito no artigo 
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número 2224, da matriz da freguesia de Caia e São Pedro e 

Alcáçova.------------------------------------------------------------------- 

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

 Ata da reunião de coordenação da “Concessão da 

exploração e gestão dos sistemas de distribuição de 

água para consumo público e de recolha de efluentes 

do Concelho de Elvas”.----------------------------------- 

Presente à reunião a Ata nº 36 de 6 de junho de 2016 da Concessão 

da Exploração e Gestão dos Sistemas de Distribuição de Água para 

Consumo Publico e de Recolha de Efluentes do Concelho de Elvas.---- 

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

 Adenda ao Contrato de parceira no âmbito do projeto 

Rotas de Sefarad – Nova minuta.----------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2014/SOF – Candidaturas, bem 

como a Minuta da Adenda ao Contrato de Pareceria no Âmbito do 

Projeto Rotas de Sefarad (documento em anexo número cinco).------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara, do dia 6 de setembro de 2016, que aprovou a 

Minuta de Adenda ao referido Contrato de Parceria.-------------------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, revogar a deliberação tomada, 

sobre este assunto em reunião realizada no dia 13 de julho de 2016.- 

 Parcerias da Agenda Urbana para a União Europeia.-- 

Presente à reunião a informação nº 2035/SOF-Candidaturas, sobre o 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, participar em projetos e ações 

de cooperação descentralizada, designadamente no âmbito da União 

Europeia e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.---------- 

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

 Empreitada de Ginásio Sénior de Elvas.---------------- 

o Libertação de Caução.------------------------------- 
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Presente à reunião a informação DOSU nº 148/2016 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 15% do valor da caução 

prestada pelo Empreiteiro.------------------------------------------------ 

 Empreitada de Requalificação da estrada de Santa 

Rita.-------------------------------------------------------- 

o Libertação de Caução.------------------------------- 

Presente à reunião a informação DOSU nº 147/2016 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 15% do valor da caução 

prestada pelo Empreiteiro.------------------------------------------------ 

 Empreitada de Requalificação Ambiental e 

paisagística da envolvente às muralhas – 1ª fase 

entre as Portas de Olivença e as Portas da Esquina, 

sub-fase 1b – entre a Portas da Esquina e o Baluarte 

do Trem.--------------------------------------------------- 

o Libertação de Caução.------------------------------- 

Presente à reunião a informação DOSU nº 150/2016 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 40% do valor da caução 

prestada pelo Empreiteiro.------------------------------------------------ 

 Empreitada de Pintura da Pista de Atletismo.--------- 

o Libertação de Caução.------------------------------- 

Presente à reunião a informação DOSU nº 120/2016 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 25% do valor da caução 

prestada pelo Empreiteiro.------------------------------------------------ 
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 Empreitada de Iluminação exterior do Aqueduto da 

Amoreira.-------------------------------------------------- 

o Libertação de Caução.------------------------------- 

Presente à reunião a informação DOSU nº 140/2016 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 15% do valor da caução 

prestada pelo Empreiteiro.------------------------------------------------ 

4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1-Protocolo a celebrar entre o Instituto da Habitação e 

da reabilitação Urbana, I.P. e a Câmara Municipal de 

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

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem como 

a minuta de Protocolo a celebrar entre o Instituto da Habitação e da 

reabilitação Urbana, I.P. e a Câmara Municipal de Elvas (documento 

em anexo número sete).-------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara, do dia seis de setembro de 2016, que aprovou 

a referida Minuta de Protocolo.------------------------------------------- 

4.2-Protocolo específico de colaboração entre o Município 

de Elvas e a ADRAL.-------------------------------------------- 

Presente á reunião a informação nº 2147/DFD, bem como o Protocolo 

específico de colaboração entre o Município de Elvas e a ADRAL 

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

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

abstenções dos Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida e 

Drª Elsa Grilo, aprovar o referido Protocolo.---------------------------- 

4.3-Protocolos Centros Comunitários da Boa Fé e de 

Santa Luzia.----------------------------------------------------- 
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Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem como 

os Protocolos Centros Comunitários da Boa Fé e de Santa Luzia 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara, do dia 22 de junho de 2016, que aprovou os 

referidos Protocolos.------------------------------------------------------- 

4.4-Ratificação de Despacho – Associação de Municípios 

abrangidos pelo Regolfo do Alqueva.------------------------- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, extinção 

formal da Associação de Municípios abrangidos pelo Regolfo do 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara que determinou a extinção da Associação de 

Municípios abrangidos pelo Regolfo do Alqueva, nos termos e pelos 

fundamentos contantes na referida informação.------------------------- 

4.5-Permuta do Edifício do Conselho de Guerra, pelo 

Edifício da Escola Básica de Vila Fernando.------------------ 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, sobre a 

Permuta do Edifício do Conselho de Guerra, pelo Edifício da Escola 

Básica de Vila Fernando a celebrar com o Senhor Ramiro Eusébio 

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

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com cinco votos a favor e 

dois votos contra dos Senhores Vereadores Comendador Rondão 

Almeida e Drª Elsa Grilo, proceder à permuta do prédio sito no Largo 

de São Martinho, nº 6, inscrito na matriz predial urbana da freguesia 

de Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso, sob o artigo 186 e 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 

2373/20080228, da mesma freguesia, propriedade do Senhor Ramiro 

Eusébio Santos, pelo edifício onde esteve instalada a escola básica de 

Vila Fernando, propriedade do Município de Elvas, nas seguintes 

condições:------------------------------------------------------------------ 
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1. O adquirente do imóvel conhecido por antiga escola de Vila 

Fernando deverá destinar o mesmo a turismo/alojamento local no 

prazo máximo de cinco anos contados da celebração da escritura 

pública;--------------------------------------------------------------------- 

2. Caso o não faça no prazo citado o imóvel reverterá para a 

propriedade do Município com todas as obras e benfeitorias que nele 

se encontrem, sem que por elas haja direito a qualquer pagamento 

ou indemnização;--------------------------------------------------------- 

3. A cláusula de reversão supra referida será objeto de registo predial 

após a escritura.----------------------------------------------------------- 

Os Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida e Drª Elsa 

Grilo apresentaram uma declaração de voto (documento em anexo 

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

4.6-IMI e IMI – Familiar.-------------------------------------- 

 Presente à reunião a informação nº 1325/DAURH, sobre a tributação 

do património para o ano de 2016 e a redução da taxa de IMI em 

função do número de dependentes, nos termos previstos no nº 13 do 

artº 112º do Código do Imposto sobre Imóveis (documentos em 

anexo número treze).----------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara no uso da palavra propôs que se 

mantivessem as taxas aprovadas para o ano de 2015.----------------- 

O Senhor Vereador Tiago Abreu propôs que a taxa do IMI e IMI-

Familiar fossem votadas em separado, o que foi aceite.-------------- 

Decorrida que foi a votação, verificou-se o seguinte resultado:-------- 

1)Aprovado, por maioria, com quatro votos a favor e três 

abstenções, dos Senhores vereadores Comentador Rondão Almeida, 

Drª Elsa Grilo e Tiago Abreu, estabelecer para o ano de 2016 a 

seguinte taxa de IMI: Prédios Urbanos avaliados nos termos do 

CIMI – 0,4%;--------------------------------------------------------- 

2)Aprovado, por unanimidade, estabelecer uma redução da taxa de 

IMI que vigor no ano a que respeite o imposto função do número de 
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dependentes, nos termos previstos no 13º do artº 112º do Código do 

Imposto sobre Imóveis, de acordo com a seguinte tabela:------------- 

 
 

Nº de dependentes a Cargo 

 

Dedução Fixa (€) 

 

1 

 

20 

 

2 

 

40 

 

3 

 

70 

 

3)Submeter as deliberações anteriores à aprovação da Assembleia 

Municipal.------------------------------------------------------------------ 

4.7-Atribuição de Subsídios aos Agrupamentos de 

Escolas.---------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1401/SOF-Sócio–Educativa sobre 

a atribuição de subsídios aos Agrupamentos de Escolas (documento 

em anexo número catorze).----------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio financeiro 

no valor de €21.000,00, aos Agrupamentos de Escolas nºs 1, 2 e 3, 

sendo €7.000,00, para cada Agrupamento, para fazer face às 

despesas relativas com o 1º ciclo do ensino básico.---------------------  

4.8-Atribuição de Subsídio para Livros e Material Escolar. 

Presente à reunião a informação nº 1745/SOF – Sócio-Educativa, 

sobre a atribuição de subsídios para livros e material escolar 

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

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

abstenções dos Senhores Vereadores, Comendador Rondão Almeida e 

Drª Alsa Grilo, aprovar a atribuição de subsídios para livros e material 

escolar conforme consta na referida informação.------------------------ 

4.9-Receção ao Professor.------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2076/SOF-Sócio-Educativa, sobre 

a realização da receção ao professor no final do mês de outubro de 

2016 (documento em anexo número dezasseis).------------------------ 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização da 

receção ao professor.------------------------------------------------------ 

4.10-Cedência do Cineteatro à Marktel.---------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1647/SOF-Cultura e Desporto, 

sobre a cedência do Cineteatro à Marktel, para apresentação de uma 

peça de teatro, no dia 10 de dezembro de 2016, dirigida aos 

colaboradores e familiares da referida empresa (documento em anexo 

número dezassete).------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por maioria, com seis votos a favor e uma 

abstenção do Senhor Vereador Tiago Abreu, aprovar a cedência do 

Cineteatro nos termos e condições constantes da referida informação. 

4.11-Calendarização de Exposições Temporárias na Casa 

da Cultura.------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1833/SOF-Cultura e Desporto, 

sobre a Calendarização de Exposições temporárias na Casa da Cultura 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida 

calendarização que decorrerá entre setembro e dezembro de 2016.--- 

4.12-Realojamento Urgente e Temporário.------------------  

Presente à reunião a informação nº 1970/SOF-Sócio Educativa sobre 

o realojamento urgente e temporário de uma família, devido a um 

incêndio (documento em anexo número dezanove).-------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara, do dia 30 de agosto de 2016, que determinou 

o alojamento urgente e temporário da referida família.----------------- 

4.13-Festival A Salto – UM COLETIVO Associação Cultural. 

Presente à reunião a informação nº 1834/SOF-Cultura e Desporto, 

bem como o Relatório resumo do Festival A Salto – Tomada artística 

da cidade de Elvas, que decorreu de 29 a 31 de julho de 2016, no 

centro histórico de Elvas (documento em anexo número vinte).------- 

A Câmara tomou conhecimento do referido relatório.------------------- 
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4.14-Criação do Cartão “Smart Jovem +”.------------------- 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Tiago Abreu, 

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

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

O Senhor Presidente colocou a proposta a votação tendo sido 

rejeitada por maioria, com quatro votos contra do Senhor Presidente, 

do Senhor Vice-Presidente e dos Senhores Vereadores Vitoria Branco 

e Tiago Afonso, e três votos a favor dos Senhores Vereadores, Tiago 

Abreu, Comendador Rondão Almeida e Drª Elsa Grilo.------------------ 

4.15-Descontos para cidadãos com mais de 65 anos 

mediante apresentação do BI/CC.---------------------------- 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Tiago Abreu, 

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

dois).----------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente usando da palavra disse que cada regulamento 

concede aos apoios sociais, consoante a idade dos beneficiários, não 

se pode misturar a idade de ouro, com OMTJ ou OMTL, pelo que 

propunha ao Senhor Vereador Tiago Abreu que retirasse a proposta, 

tendo o mesmo concordado, ficando de apresentar nova proposta 

para a próxima reunião de executivo.------------------------------------ 

4.16-Gala das Artes, cultura e desporto.--------------------- 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Tiago Abreu, 

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

O Senhor Presidente propôs ao Senhor Vereador Tiago Abreu que 

transformasse a proposta em recomendação, que a aceitaria e que 

mantendo o Senhor Vereador a proposta a rejeitaria. O Sr. Vereador 

Tiago Abreu recusou retirar o ponto.------------------------------------- 

O Senhor Presidente colocou a proposta a votação tendo sido 

rejeitada por maioria, com quatro votos contra do Senhor Presidente, 

do Senhor Vice-Presidente e dos Senhores Vereadores Vitoria Branco 

e Tiago Afonso, um voto a favor do Senhor Vereador Tiago Abreu, e 
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duas abstenções dos Senhores Vereadores Comendador Rondão 

Almeida e Drª Elsa Grilo.-------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente ditou para a ata a seguinte declaração de voto: 

Votei contra a proposta do Senhor Vereador Tiago Abreu, no que toca 

ao ponto 4.16 – Gala das Artes, Cultura e Desporto, não porque não 

concorde com a feitura da mesma, mas porque ela carece de forma, 

isto é não diz em quer moldes se deve desenvolver, em que altura se 

deve por em prática nem qual o orçamento que deve ser afeto, em 

suma, traduz somente uma ideia, que mais não passa de uma 

recomendação à própria Câmara.----------------------------------------- 

Assim, tendo sugerido ao Senhor Vereador Tiago Abreu, que 

transformasse a sua proposta numa recomendação, e mesmo não 

aceitou, não me deixa outra margem que é votar contra a mesma 

proposta.------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Tiago Abreu ditou para a ata a seguinte 

declaração de voto: Diz o Regimento da Câmara Municipal de Elvas, 

que as recomendações devem ser apresentadas no período de Antes 

da Ordem do Dia, porque este ponto faz parte da Ordem de Trabalhos 

não poderá ser transformado em recomendação.----------------------- 

É a primeira vez que ouço alguém numa declaração de voto dizer que 

vota contra concordando.------------------------------------------------- 

É certo que não apresentei datas, nem horas, nem locais, apresentei 

a proposta no sentido de propor à Câmara ajustar todas essas 

situações mediante as suas disponibilidades financeiras assim como 

deixou ao critério do Senhor Presidente e Vereadores da maioria a 

questão do momento propício para realizar o evento.-------------------  

Uma vez que tenho que dizer alguma coisa em relação ao voto, tenho 

que dizer que votei a favor da proposta.--------------------------------- 

4.17-Extinção do Boletim Municipal em versão papel.------ 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Tiago Abreu, 

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

quatro).-------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente colocou a proposta a votação tendo sido 

rejeitada por maioria, com seis votos contra do Senhor Presidente, do 

Senhor Vice-Presidente e dos Senhores Vereadores Comendador 

Rondão Almeida, Drª Elsa Grilo, Vitoria Branco e Tiago Afonso, e um 

voto a favor do Senhor Vereador Tiago Abreu.-------------------------- 

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 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 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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O ASSISTENTE TÉCNICO                  

__________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


