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\ ____________________________________________________ 

                Ata nº 12/2017 

Reunião Ordinária do dia 14 de 

junho de 2017. -----------------  

Aos catorze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezassete, 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 

Comendador José António Rondão Almeida, Drª Vitória Júlia 

Damião Rita Branco, Tiago Patrício Monteiro Telo de Abreu, 

Engº Tiago Joaquim Lopes Afonso e Carlos Manuel Nascimento 

Dores.—---------------------------------------------------------------- 

Pelo Departamento de Obras e Serviços Urbanos esteve presente o 

Senhor Engº Mário Luís Amante Batista. ---------------------------------  

Pelo Departamento de Administração Geral e Recursos Humanos 

esteve presente o Senhor 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 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 Comendador Rondão Almeida apresentou 

um documento, bem como procedeu à entrega dos elementos 

descritos no mesmo, que se encontravam no Gabinete de Trabalho da 

Senhora Vereadora Drª Elsa Grilo (documento em anexo número 

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

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

O Senhor Vereador Tiago Abreu usou da palavra colocando as 

seguintes questões:------------------------------------------------------- 

» Considerando que no dia 1 de julho irá entrar em vigor o novo 

Regulamento de Estacionamento no Centro Histórico gostaria de 

saber se os parques de estacionamento irá estrar abertos 24 horas e 

se os parques periféricos terão o mesmo preço e o mesmo cartão.---- 

» Pediu esclarecimentos sobre um ajuste direto efetuado com a 

Sociedade Agrícola das Espadas e se poderia consultar o processo.--- 

» Perguntou qual o enquadramento legal para que um ajuste direto, 

no valor de 7.000€, tenha que vir à reunião para aprovação tendo em 

conta que só têm que vir à reunião ajuste diretos superiores a 

10.000€.-------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara prestou todos os esclarecimentos 

solicitados, não ficando qualquer questão por responder ou 

esclarecer.------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Vereador Tiago Afonso saiu da sala da reunião.------- 

2– Aprovação das Atas de 10/05/2017 e 

24/05/2017.----------------------------------------------- 

 Ata de 10/05/2017.------------------------------------------- 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia dez de maio de dois mil e 

dezassete foi aprovada, por maioria, com seis votos a favor e uma 

abstenção do Senhor Vereador Tiago Abreu.----------------------------  

 Ata de 24/05/2017.------------------------------------------- 
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A Ata da reunião ordinária realizada no dia vinte e quatro de maio de 

dois mil e dezassete foi aprovada, por maioria, com seis votos a favor 

e uma abstenção do Senhor Vereador Tiago Abreu.--------------------- 

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 11 de 

7 de junho de 2017, 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 17/2017. ----------------------------------- 

Presente à reunião o despacho número 17/2017, datado de 6 de 

junho de 2017, do Senhor Vereador Engº Tiago Afonso (documento 

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

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

 Doação de vário material ao Município de Elvas.------ 

Presente à reunião uma carta do Senhor Luís Augusto Correia 

Laranjeira de Jesus, manifestando a vontade de doar ao Município de 

Elvas vário material elétrico (documento em anexo número quatro).-- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a doação do referido 

material.-------------------------------------------------------------------- 

 Atualização das Normas Internas de funcionamento 

do Complexo Funerário e Crematório do Cemitério 

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

Presente à reunião a informação nº 1903/SOFAA, sobre o Projeto de 

Atualização das Normas Internas de funcionamento do Complexo 

Funerário e Crematório do Cemitério Municipal de Elvas as quais 

foram submetidas a discussão pública, não tendo havido quaisquer 
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reclamações ou sugestões, contudo foi desenvolvida uma reunião 

com as três empresas funerárias em funcionamento no concelho de 

Elvas, que propuseram algumas alterações as quais têm parecer 

favorável dos serviços (documento em anexo número cinco).--------- 

A Câmara com o fundamento expresso na informação dos serviços 

deliberou, por unanimidade, aprovar a Atualização das Normas 

Internas de funcionamento do Complexo Funerário e Crematório do 

Cemitério Municipal de Elvas com as alterações propostas pelas 

empresas funerárias e que constam da referida informação.----------- 

 Requerimento apresentado pela Sociedade “AYM 

2011, SL”. ------------------------------------------------- 

Presente à reunião de Câmara uma informação do Gabinete Jurídico, 

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

A Câmara, nos termos e pelos fundamentos constantes desta 

informação, deliberou, por unanimidade, autorizar uma alteração à 

escritura pública de compra e venda celebrada no dia 23/03/2016 e 

lavrada de fls. 87 a fls. 90 do Livro de Notas para Escrituras Diversas 

número 202 do Cartório Notarial Dr. Luís Meruje, em Elvas, nos 

seguintes moldes:--------------------------------------------------------- 

As alíneas a) e b) da cláusula oitava passarão a ter a seguinte 

redação:-------------------------------------------------------------------- 

a) As construções a erigir no lote deverão ser iniciadas no prazo de 

NOVE MESES contado da data de hoje (23/03/2016), devendo 

respeitar-se integralmente a legislação em vigor sobre a matéria, 

designadamente em termos urbanísticos;------------------------------- 

b) A compradora deverá concluir as construções a erigir no lote no 

prazo máximo de DOIS ANOS contados da data de hoje 

(23/03/2016);-------------------------------------------------------------  

- a compradora deverá iniciar a sua atividade nas construções - inicio 

de exploração do complexo desportivo – no prazo máximo de DOIS 

MESES contados da data da conclusão das construções, afetando à 
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empresa, desde esta data, um mínimo de quatro trabalhadores que 

manterá durante, pelo menos, o prazo de dez anos.-------------------- 

Deverá ainda ser introduzida uma nova cláusula, entre a alínea b) e a 

alínea c) da cláusula oitava, com a seguinte redação:----------------- 

- a compradora implementará no Complexo de Padel as medidas 

necessárias para garantir a segurança dos respetivos praticantes 

desportivos, espectadores e utilizadores.--------------------------------  

 Pedido de esclarecimento sobre horário de 

funcionamento da Pastelaria sita na Rua Alfredo 

Mirante, r/c fração – B. ---------------------------------- 

Presente a reunião o pedido de esclarecimento sobre horário de 

funcionamento da Pastelaria sita na Rua Alfredo Mirante, r/c fração – 

B, cujo requerente é o Condomínio do prédio sito na Rua Alfredo 

Mirante, nº 1, 3 e 5 em Elvas.-------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, com o fundamento na 

informação dos Serviços, esclarecer que no âmbito do ponto 1 do artº 

1º do RJACSR, o estabelecimento tem horário de estabelecimento 

livre, não têm os serviços de fiscalização conhecimento de quaisquer 

queixas formais dos vizinhos sobre o estabelecimento em causa e que 

quanto há incomodidade produzida pela atividade esta deverá ser 

aferida através de uma medição que comprove o cumprimento dos 

parâmetros estabelecidos pela Lei do Ruído.-----------------------------  

 Processo de obras nº 54/14. --------------------------- 

Presente à reunião o projeto de demolição do edifício existente na 

Rua da Caldeirona, nº 14, em Elvas, cujo requerente é João Bernardo 

Bonança Mattamouros.--------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do 

projeto.-------------------------------------------------------------------- 

 Processo de obras nº 55/14. --------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração do edifício existente no 

Largo de Travassos, nºs 11, 11-A, 11-B e 11-C e Rua da Caldeirona, 
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nºs 13 e 13-A, em Elvas, cujo requerente é João Bernardo Bonança 

Mattamouros.-------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do 

projeto.-------------------------------------------------------------------- 

 Processo de obras nº 37/15. --------------------------- 

Presente à reunião o pedido de emissão de alvará de licença para 

execução da obra de legalização da alteração do edifício sito na Rua 

Martim Lopes, nº 7, em Santa Eulália.----------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do 

projeto.-------------------------------------------------------------------- 

 Processo de obras nº 29/17. --------------------------- 

Presente à reunião o pedido de isenção do pagamento das taxas 

devidas pela obra de alteração do edifício onde funciona a creche, 

pré-escolar, ATL e residência da OSZ, no prédio sito na Avª da 

Piedade, nº 11, em Elvas, cujo requerente é a Obra de Santa Zita.--- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido, nos termos 

do nº 7 do artº 49º do Regulamento Municipal de Taxas Urbanização 

e de Edificação de Elvas.------------------------------------------------- 

 Requerimento de Decoverdi – Pedido de prorrogação 

de prazo para apresentação e início de construção, 

sito na Zona Industrial das Fontainhas – Elvas.------- 

Presente à reunião o pedido de prorrogação de prazo para 

apresentação do projeto e início de construção do lote nº 26 da Zona 

Industrial das Fontainhas – Elvas, cujo requerente é a Decoverdi.----- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, prorrogar o prazo para 

apresentação do projeto até final do ano de 2017 e o início da 

construção até final do primeiro trimestre de 2018.--------------------- 

 Requerimento de Luís Manuel Leal da Fonseca 

Raimundo - pedido de parecer sobre negócio de 

compropriedade, para o prédio misto denominado 

“Horta do Revoltilho” – Elvas.--------------------------- 
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Presente à reunião o requerimento de Luís Manuel Leal da Fonseca 

Raimundo, contribuinte número 152741453, residente na Av. Nuno 

Alvares Pereira, número 8, em Elvas, no interesse dos seus irmãos 

José António Leal da Fonseca Raimundo e Joaquim Filipe Leal da 

Fonseca Raimundo, solicitando a emissão de parecer nos termos do 

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

número 165/99 de 14 de setembro e pela Lei número 64/2003 de 23 

de agosto, quanto à partilha por óbito de seus pais, Perpétua Gomes 

Esteves Leal da Fonseca Raimundo e António Rodrigues Fonseca 

Raimundo, de 1/2 indiviso para cada um deles, do prédio misto, 

inscrito na matriz cadastral rústica da Freguesia de Assunção, Ajuda, 

Salvador e Santo Ildefonso, sob o artigo 202º, Secção A, denominado 

Horta do Revoltilho e na matriz urbana sob o artigo 584º e descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Elvas sob o número 

191/19890727.------------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir 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 12/15. ---------------------------- 

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

 Processo de obras nº 90/16. ---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de legalização das alterações efetuadas 

no prédio sito na Boavista, São Brás e São Lourenço, cujo requerente 

é Maria Estrela Mouraia Galhanas Curvinha.----------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 91/16. ---------------------------- 
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Presente à reunião o projeto de legalização das alterações efetuadas 

no prédio sito na Boavista, São Brás e São Lourenço, cujo requerente 

é Maria Estrela Mouraia Galhanas Curvinha.----------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 16/17. ---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de legalização de um pavilhão agrícola 

no Outeiro da Forca, em Barbacena, cujo requerente é António Fróis 

Madeira.-------------------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 27/17. ---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de legalização das construções 

existentes na moradia situada na Quinta do Pão Ralo, nº 8, Rua-A, 

em Elvas, cujo requerente é Raquel Sofia Belchior Mourão.------------ 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 30/17. ---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de uma moradia em 

parcela a destacar no Monte de Baixo, em São Brás e São Lourenço, 

cujo requerente é Maria Helena Loureiro Rodrigues.-------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 35/17. ---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de reabilitação da moradia existente na 

Rua do Castelo, nº 20, em São Vicente, cujo requerente é Estrela 

Encarnação Lavrador Vieira Almeida.------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 38/17. ---------------------------- 
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Presente à reunião o projeto de legalização da moradia existente na 

Rua do Arrabalde, nº 15, em Vila Boim, cujo requerente é Maria 

Clemência Patrocínio Nunes.--------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 45/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de um hotel rural na 

Herdade do Monte Gaspar Cão, em Terrugem, cujo requerente é 

Hyperbolic Blue, Ldª.------------------------------------------------------ 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua do 

Tabolado, nºs 26, 26-A e 26-B e Rua da Vedoria, nºs 

1 e 1-A – Elvas.-------------------------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Tabolado, nºs 

26, 26-A e 26-B e Rua da Vedoria, nºs 1 e 1-A – Elvas --------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua Capitão 

Eduardo da Câmara, nº 6, fração “B” – Elvas.--------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Capitão Eduardo da 

Câmara, nº 6, fração “B” – Elvas ---------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua Manuel 

Gomes Estácio, nº 11, fração “A” – Elvas.-------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Manuel Gomes 

Estácio, nº 11, fração “A” – Elvas --------------------------------------- 

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



  10  

 Direito de preferência do prédio sito na Rua da 

Carreira, nºs 28 e 28-A, fração “C” – Elvas.------------ 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Carreira, nºs 28 

e 28-A, fração “C”– Elvas ------------------------------------------------ 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua do 

Touro, nº 14-A, fração “D” – Elvas.--------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Touro, nº 14-A, 

fração “D”  – Elvas ------------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua de São 

Francisco, nºs 28 e 28-A – Elvas.------------------------ 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de São Francisco, 

nºs 28 e 28-A – Elvas ---------------------------------------------------- 

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

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria dos dias 13/06/2017.-- 

Em Bancos €1.473.933,83.------------------------------------ 

Em dinheiro: €33.937,99.-------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 23ª e 24ª 

alteração orçamental e a 23ª e 24ª alteração às Grandes Opções do 

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

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

 Contratos de aquisição de serviços. -------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 357/SOF-Compras, bem como a 

listagem dos contratos de aquisição de serviços celebrados ou 

renovados no decorrer do mês de maio de 2017.--------------------- 

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

 Substituição de retenção por garantia bancária.------ 

Presente á reunião o ofício emanado da empresa Constradas – 

Estradas e Construção Civil, S.A., bem como a garantia bancária nº 

N00399513, no valor de €4.797,42, referente à Requalificação da 

Estradas das Fontainhas.-------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a garantia e restituir à 

empresa os valores retidos.-----------------------------------------------  

 Regularização de stock do armazém. ------------------ 

Presente à reunião a informação nº 1467/SOF – Compras, bem como 

a relação de materiais existentes no armazém que se encontram 

obsoletos devido à renovação de equipamentos informáticos, ao 

longo do tempo, que exigiram a aquisição de novos consumíveis.----- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, abrir o necessário 

procedimento para alienação do referido material.---------------------- 

 Escritura de compra e venda do lote 21 da Zona 

Industrial das Fontainhas.------------------------------- 

Presente à reunião a escritura pública de compra e venda do lote nº 

21, da Zona Industrial Fontainhas, inscrito no artigo número 2220 da 

matriz da freguesia de Assunção, Caia, São Pedro e Alcáçova, deste 

concelho de Elvas.-------------------------------------------------------- 

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

 Ata da Comissão de acompanhamento da “Concessão 

da exploração e gestão dos sistemas de distribuição 

de água para consumo público e de recolha de 

efluentes da Concelho de Elvas”.------------------------ 

Presente à reunião a Ata nº 42, de 11 de maio de 2017, da Comissão 

de Acompanhamento do Contrato da Concessão da Exploração e 
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Gestão dos Sistemas de Distribuição de Água para Consumo Publico e 

de Recolha de Efluentes do Concelho de Elvas.-------------------------- 

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

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

 Empreitada de: Parque de estacionamento e 

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

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 116/2017 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

 Empreitada de: Pavimentação de Arruamentos 2012. 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 118/2017 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

 Empreitada de: Beneficiação de Arruamentos 2013.-- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 115/2017 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

 Empreitada de: Pavimentação na Quinta dos Arcos e 

Escola de Santa Luzia.------------------------------------ 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 117/2017 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 25% do valor da caução.-------- 
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 Empreitada de: Conclusão da empreitada de 

“Requalificação da E. N. 4 – 2ª Fase: entre a rotunda 

das piscinas até ao Aqueduto da Amoreira – 1º 

troço.------------------------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 119/2017 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

 Empreitada de: Beneficiação e correção do traçado 

de ligação da rotunda do Estádio de Atletismo à 1ª 

rotunda da Ex. E. N. 4..----------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 123/2017 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

 Empreitada de: Recuperação e adaptação do Forte 

da Graça para desenvolvimento de atividades 

culturais – Canhoneiras cobertas.----------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 124/2017 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

 Empreitada de: Requalificação do PM083/Quarteis 

da Faceira da Cisterna – Redente do Cascalho.-------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 125/2017 para efeitos de 

libertação de caução.------------------------------------------------------ 
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A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 5% do valor da caução.---------- 

 Empreitada de: Quarteis da Faceira da Cisterna – 

Cobertura e interiores.----------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 127/2017 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 5% do valor da caução.---------- 

 Empreitada de: Pavilhão desportivo de Vila Boim – 

Caixilharia.------------------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 121/2017 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

 Empreitada de: Requalificação da E. N. 4 – 1ª Fase: 

entre a rotunda do LIDL e as Sochinhas – 2º troço.--- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 122/2017 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

 Empreitada de: Arranjo Paisagístico da Rotunda 

junto ao Bairro do Revoltilho – Monumento de 

homenagem à Marinha.---------------------------------- 

 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.-------- 
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4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- Expropriação de Imóvel – obra de Requalificação da 

Faceira de Cisterna.-------------------------------------------- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico sobre o 

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

A Câmara com o fundamento expresso na referida informação 

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

a) Dar início ao procedimento administrativo de expropriação das 

parcelas de terreno em causa:------------------------------------- 

b) Dar conhecimento aos proprietários das parcelas do início deste 

procedimento, data em que o mesmo se iniciou, serviço onde 

corre e respetivo objeto.-------------------------------------------- 

4.2- Construção dos Balneários do Campo de Futebol de 

Vila Boim - Adiantamento de Preço.-------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1781/DF, o pedido de 

adiantamento do pagamento no valor referente à empreitada de 

Construção dos Balneários do Campo de Futebol de Vila Boim, cujo 

adjudicatário é a empresa ECIMOP, S.A. (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o adiantamento do 

preço da Empreitada.------------------------------------------------------  

4.3- Protocolo com a GNR.------------------------------------- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem como 

o protocolo a celebrar com a Guarda Nacional Republicana 

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

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

4.4- Protocolo a Celebrar com o Instituto Politécnico de 

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

o protocolo a celebrar com o Instituto Politécnico de Portalegre 

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

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

4.5- Carta de Apoio ao Projeto BIODES – Ratificação.------ 

Presente à reunião a informação nº 1773/SOF – Candidaturas, sobre 

a emissão de carta de apoio ao Projeto BIODES (documento em 

anexo número onze).------------------------------------------------------ 

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

Presidente da Câmara que mandou emitir a referida carta de apoio.— 

4.6- Aprovação da candidatura EUROBEC.6.-----------------  

Presente à reunião a informação nº 1803/SOF – Candidaturas, sobre 

a candidatura EUROBEC.6 (documento em anexo número doze).----- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida 

candidatura.---------------------------------------------------------------- 

4.7- Pedido de Isenção de Pagamento do IMI e do IMT.--- 

Presente à reunião a informação nº 1764/DAGRH, bem como o 

requerimento da Senhora Pureza Braancamp Sobral Gonçalves 

Pereira, solicitando a isenção do IMI e do IMT, ao abrigo dos números 

1, 2 e 3 do artº 45 do Estatuto dos Benefícios Fiscais (documento em 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, reconhecer a isenção prevista 

para o Imposto Municipal sobre imóveis e Imposto Municipal sobre 

Transmissões Onerosas ao abrigo dos números 1, 2 e 6 do artigo 45ª 

do Estatuto do Benefícios Fiscais, relativamente ao prédio urbano, 

sito na Rua João Casqueiro, números 21 e 21-A, em Elvas, inscrito 

sob o artigo matricial número 1899 da Freguesia de Assunção, Ajuda, 

Salvador e Santo Ildefonso, propriedade de Pureza Braamcamp 

Sobral Gonçalves Pereira, em virtude do prédio se localizar na área 

de reabilitação urbana de Elvas e ter sido objeto de reabilitação 

urbanística, constante do processo de licenciamento número 21/2017 

e da autorização de utilização número 23/2017 de 22 de maio. -------  
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4.8- Escritura Publica.------------------------------------------ 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem como 

a escritura pública referente à permuta e compra e venda de imóveis 

a celebrar entre o Município de Elvas e a Empresa Mesas D’el Rio 

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

Antes de se proceder à votação o Senhor Presidente da Câmara 

prestou todos os esclarecimentos solicitados, não ficando qualquer 

questão por responder ou esclarecer.------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por maioria, com um voto contra do Senhor 

Vereador Comendador Rondão Almeida, aprovar a referida escritura 

pública, nos termos propostos pela informação do Gabinete Jurídico.-- 

O Senhor Vereador Comendador Rondão Almeida apresentou uma 

declaração de voto (documento em anexo número quinze).------------ 

4.9- Cedência do Coliseu Comendador Rondão Almeida 

para realização do espetáculo de Ana Moura – 21 de 

outubro de 2017.----------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1672/17 sobre a Cedência do 

Coliseu Comendador Rondão Almeida à Empresa Sons em Trânsito – 

Espetáculos Culturais, Ldª, para realização do Espetáculo Musical Ana 

Moura – 21 de outubro de 2017 (documento em anexo número 

dezasseis).----------------------------------------------------------------- 

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

Comendador Rondão Almeida nas condições constantes da referida 

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

4.10- Cedência de espaço do Forte da Graça – Dia Mundial 

do Yoga.--------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 11/2017, sobre a Cedência do 

Forte da Graça para celebração do dia Mundial do Yoga, no dia 21 de 

junho 2017 (documento em anexo número dezassete).---------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida cedência.--- 
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4.11- Cedência de espaço do Forte da Graça – Centro 

Humanitário de Elvas da Cruz Vermelha.--------------------- 

Presente à reunião a informação nº 12/2017, sobre a Cedência do 

Forte da Graça para apresentação pública da Candidatura ao 

Programa INTERREG, por parte do Centro Humanitário de Elvas da 

Cruz Vermelha, no dia 15 de julho 2017, das 10,00h às 15,00H 

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

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

4.12- Atribuição de habitações municipais em regime de 

arrendamento apoiado.---------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1905/SOF – Sócio Educativa, 

bem como a lista definitiva de atribuição de habitações municipais em 

regime de arrendamento apoiado (documento em anexo número 

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

A Câmara deliberou, por maioria com uma abstenção do Senhor 

Vereador Tiago Abreu que ditou para a ata a seguinte declaração de 

voto:------------------------------------------------------------------------ 

Abstive-me por considerar que o método de atribuição das habitações 

deveria ser por sorteio.---------------------------------------------------- 

4.13- Cedência do Cineteatro ao Grupo de Dança os 

Dançarilhos.----------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1819/SOF-Cultura e Desporto, 

sobre a cedência do Cine Teatro ao Grupo de Dança os Dançarilhos 

para realização de um espetáculo no dia 18 de junho de 2017 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida cedência 

nos termos e condições contantes da referida informação.------------- 

4.14- Cedência do Auditório São Mateus – Delegação da 

Ordem dos Advogados.----------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1852/SOF-Cultura e Desporto, 

sobre a cedência do Auditório São Mateus – Delegação da Ordem dos 
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Advogados para realização de uma Conferência sobre “ Eficiência e 

Otimização do Negócio Agrícola no dia 23 de junho de 2017, entre as 

9,00h e as 13,00h (documento em anexo número vinte e um).------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida cedência 

nos termos e condições contantes da referida informação.------------- 

4.15- Atribuição de subsídios para refeições, livros e 

material Escolar.------------------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 1588/SOF – Sócio-Educativa, 

sobre a atribuição de subsídios para livros e material escolar 

(documento em anexo número vinte e dois).---------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de 

subsídios para livros e material escolar conforme consta na referida 

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

4.16- Programa Férias Ativas.--------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1857/SOF – Sócio – Educativa, 

sobre o Programa Férias Ativas (documento em anexo número vinte e 

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

A Câmara com o fundamento expresso na referida informação 

deliberou, por unanimidade, aprovar a realização do Programa Férias 

Ativas, durante o período de interrupção letiva de verão. --------------  

4.17 Trânsito.--------------------------------------------------- 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Tiago Afonso 

sobre a colocação de uma lomba (A2ª) e sinal de STOP (B2) na 

Estrada que liga a Tapada Baixa à Estrada de Elvas / Calçadinha 

(EN372) (documento em anexo número vinte e quatro).--------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

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

4.18 - Apoios:--------------------------------------------------- 

 a) Associação de Futebol de Portalegre.--------------- 
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Presente à reunião a informação nº 1854/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número vinte e 

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

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 €7.000,00.----------------------------------------------- 

b)Associação de caçadores da Freguesia de S. 

Vicente e Ventosa.---------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1885/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número vinte e 

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

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 €500,00.------------------------------------------------ 

c) NEFCA – Núcleo Elvense de fotografia e Cinema 

Amador de Elvas.------------------------------------------ 

Antes de se proceder à votação do seguinte ponto o Senhor 

Vereador Tiago Abreu saiu da sala da reunião.----------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1888/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número vinte e 

sete).----------------------------------------------------------------------- 

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 € 2.100,00.----------------------------------------------- 

Após a votação o Senhor Vereador Tiago Abreu entrou na sala 

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

d) APARSIN – Associação Portuguesa de Apoio e 

Reabilitação Sénior de Intervenção Neurológica.----- 
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Presente à reunião a informação nº 1882/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número vinte e 

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

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 apoio logístico e técnico para realização de um espetáculo de 

angariação de fundos no Cineteatro Municipal no dia 16 de junho, 

pelas 21,30 horas.--------------------------------------------------------- 

e) Sociedade de Instrução e Recreio.------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1886/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número vinte e 

nove).---------------------------------------------------------------------- 

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 €11.500,00.---------------------------------------------- 

f) ISEKAIS.------------------------------------------------- 

Antes de se proceder à votação do seguinte ponto o Senhor 

Vereador Carlos Dores saiu da sala da reunião.----------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1883/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

trinta).---------------------------------------------------------------------- 

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 aprovar o 

contrato programa de desenvolvimento desportivo.--------------------- 

Após a votação o Senhor Vereador Carlos Dores entrou na sala 

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

g) Cruz Vermelha Portuguesa.--------------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 1887/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número trinta 

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

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 €5.000,00.------------------------------------------------ 

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 nº75/2013, 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 

 _______________________________________________ 


