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 ______________________________________________________ 

                                Ata nº 26/2017 

                                             Reunião Ordinária do dia 27  

                                             de dezembro de 2017.--------- 

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 

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

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

Presidente Engº Cláudio José Marmelo Nascimento Carapuça, 

estando presente os Senhores Vereadores Comendador José 

António Rondão Almeida, Drª Vitória Júlia Damião Rita Branco, 

Dr. Sérgio Luís Macareno Ventura, Engº Tiago Joaquim Lopes 

Afonso e Drª Anabela da Conceição Costa Tinta Fina Cartas.—-- 

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

Nuno Miguel Fernandes Mocinha, por se encontrar de férias.------ 

Pelo Departamento de Administração Geral e Recursos Humanos 

esteve presente o Senhor Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha.--

Pelo Departamento Financeiro e Desenvolvimento esteve presente o 

Senhor Dr. Paulo Jorge Gomes Dias. ------------------------------------  

Pelo Gabinete Jurídico esteve presente a Senhora Drª Clara Barradas.  

Sendo dez horas, verificando-se haver “quórum” para funcionamento 

do Executivo, pelo Senhor Vice - Presidente foi declarada aberta a 

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

1 – Período Antes da Ordem do Dia --------------------------  

O Senhor Vice - Presidente leu para a Ata um documento contendo 

informações ao executivo as quais se dão aqui como transcritas 

(documento em anexo número um).-------------------------------------- 
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O Senhor Vereador Tiago Afonso leu para a Ata um documento 

contendo informações ao executivo as quais se dão aqui como 

transcritas (documento em anexo número dois).------------------------- 

2– Aprovação das Atas de 30/11/2017 e 

13/12/2017.----------------------------------------------- 

 Ata de 30/11/2017.------------------------------------------- 

A Ata da reunião extraordinária realizada no dia trinta de novembro 

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

abstenção do Senhor Vereador Dr. Sérgio Ventura em virtude de não 

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

 Ata de 13/12/2017.------------------------------------------- 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia treze de dezembro de dois 

mil e dezassete foi aprovada, por unanimidade.------------------------- 

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

3.1–Departamento de Administração Geral e 

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

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

Presente à reunião o resultado das análises efetuadas ao 

abastecimento público do concelho, bem como a informação nº 

18281 de 13 de dezembro 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.------------------------------------------ 

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

Presente á reunião informação da Senhor Presidente Dr. Nuno 

Mocinha, dando conhecimento que nos dias 18, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 

de dezembro de 2017 se encontra de férias.------------------------------ 

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

 Cedência de Sala.----------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 19827/SOF – Bibliotecas e 

Arquivo Histórico, sobre a cedência da sala polivalente da Biblioteca 
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Municipal de Elvas Drª Elsa Grilo, à AIAR, para apresentação do 

Festival de Cinema de Guerra, no dia 21 de dezembro de 2017, às 

12,30 horas.--------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho que 

autorizou a referida cedência.--------------------------------------------- 

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua Manuel 

Gomes Estela, nºs 2 a 2-C e Rua do Grivão, nº 1, 

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 

Estela, nºs 2 a 2-C e Rua do Grivão, nº 1, fração “A” – Elvas. -------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua dos 

Currais, nºs 11 e 11-A e Portas de S. Pedro, nº 12 – 

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

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua dos Currais, nºs 11 

e 11-A e Portas de S. Pedro, nº 12 – Elvas. ---------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua João 

Pereira de Abreu, fração “J” – Elvas.--------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua João Pereira de 

Abreu, fração “J” – Elvas. ----------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio descrito sob o nº 726 

e sob o artigo nº 203 da freguesia de Terrugem / Vila 
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Boim e o prédio descrito sob o nº 727 e sob o artigo 

nº 997 da freguesia de Terrugem / Vila Boim.---------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio descrito sob o nº 726 e sob o 

artigo nº 203 da freguesia de Terrugem / Vila Boim e o prédio descrito sob 

o nº 727 e sob o artigo nº 997 da freguesia de Terrugem / Vila Boim. ------ 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua do 

Tabolado, nº 28-C, fração “D” – Elvas.-------------------  

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Tabolado, nº 28-

C, fração “D”– Elvas. ---------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua de S. 

Pedro, nº 7 e Rua da Azinheira, nº 1 – Elvas.------------ 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de São Pedro, nº 7 

e Rua da Azinheira, nº 1, fração “D”– Elvas. --------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua de S. 

Lourenço, nº 6-D, fração “D” – Elvas.-------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de S. Lourenço, nº 

6-D, fração “D” – Elvas. ------------------------------------------------- 

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

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 22/12/2017.---- 

Em Bancos €1.066.866,36.-----------------------------------

Em dinheiro: €16.513,49.-------------------------------------- 

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 48ª e 49ª 

alteração orçamental e a 48ª e 49ª alteração às Grandes Opções do 

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

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

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

 

4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- Cedência do Coliseu para Reunião do Comité de 

Acompanhamento do POCTEP – Ratificação.---------------- 

Presente à reunião a informação nº 17207/Gabinete de Candidaturas, 

sobre a Cedência do Coliseu Comendador Rondão Almeida, para 

Reunião do Comité de Acompanhamento do POCTEP (documento em 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho que 

aprovou a referida cedência.---------------------------------------------- 

4.2 - Tarifário dos serviços de resíduos.--------------------- 

Presente à reunião a informação nº 19915/DFD, sobre a atualização 

do tarifário dos serviços de gestão de resíduos urbanos (documento 

em anexo número quatro).------------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor dois votos 

contra dos Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida e 

Anabela Cartas e um abstenção do Senhor Vereador Sérgio Ventura, 

aprovar o Tarifário dos serviços de resíduos para o ano de 2018.- 

4.3 -Tarifário dos serviços de abastecimento de água e 

saneamento.----------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 19874/DFD, sobre a atualização 

do tarifário dos serviços de abastecimento de água e saneamento 

(documento em anexo número cinco).----------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor dois votos 

contra dos Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida e 

Anabela Cartas e um abstenção do Senhor Vereador Sérgio Ventura, 

aprovar o Tarifário dos serviços de abastecimento de água e 

saneamento para o ano de 2018.------------------------------------ 

4.4- Apoio à Associação - Cedência de Lote de Terreno – 

Clarificação de Deliberação.----------------------------------- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico sobre o 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, que a cedência a que se refere 

a deliberação tomada em reunião da Câmara Municipal de Elvas, 

realizada no dia 6 de fevereiro de 2017, Ponto 4.2- Apoio à 

Associação - Cedência de Lote de Terreno é uma cedência 

gratuita/doação, mantendo-se todas as demais condições já 

deliberadas na referida reunião.------------------------------------------ 

4.5- Ratificação de Despacho – Celebração de Protocolo.— 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem como 

o Protocolo nela referido (documento em anexo número sete).-------- 

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

4.6- Apoios:----------------------------------------------------- 

a) Associação dos Amigos de Vila Fernando.---------- 

Presente à reunião a informação nº 16169/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 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 subsídio de €10.000,00.---------------------------------------------- 

b) Associação de Festas e Animação de São Vicente e 

Ventosa.---------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 16215/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número nove). 
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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 €2.500,00.------------------------------------------------ 

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

Presente à reunião a informação nº 16217/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número dez).-- 

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 €3.500,00.----------------------------------------------- 

d) Associação Humanitária de Santa Eulália.---------- 

Presente à reunião a informação nº 18254/DFD, sobre a atribuição de 

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

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 €2.550,00.------------------------------------------------ 

e) Centro Recreio Popular do Bairro da Boa-Fé.------- 

Presente à reunião a informação nº 15880/DFD, sobre a atribuição de 

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

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 €3.125,00.------------------------------------------------ 

f) Gota D´Arte.-------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 16276/DFD, sobre a atribuição de 

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

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 €3.000,00.------------------------------------------------ 
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g) Sociedade Recreativa 1º de Dezembro.------------- 

Presente à reunião a informação nº 18463/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

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

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 €4.500,00.------------------------------------------------ 

h)Associação Desportiva e Cultural Belhó/ 

Raposeira.-------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 15695/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 €2.000,00.----------------------------------------------- 

i) Associação Aboim Jovem.-------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 16176/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

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

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

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €2.000,00.------------------------------------------------ 

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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