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______________________________________________________ 

                   Ata nº 11/2018 

                                               Reunião Ordinária do dia 13  

                                               de junho de 2018.------------- 

Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, no 

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

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

Fernandes Mocinha, estando presente os Senhores Vereadores 

Comendador José António Rondão Almeida, Engº Cláudio José 

Marmelo Nascimento Carapuça, 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.—--------------------------------------------------------------- 

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 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 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).------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------ 
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2– Aprovação da Ata de 23/05/2018.------------------ 

 Ata de 23/05/2018.------------------------------------------ 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia vinte e três de maio de 

dois mil e dezoito 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 13 de 

6 de junho de 2018, da Eng.ª Técnica Química dando conhecimento de 

que a água do abastecimento público não apresenta risco para a 

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

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

 Estágio curricular – Escola Secundária D. Sancho II.— 

Presente à reunião o email emanado da Escola Secundária D. Sancho 

II, solicitando a disponibilidade da Câmara Municipal em facultar o 

estágio de um aluno do curso profissional de Técnicos de Construções 

Metálicas (sessão de serralharia).---------------------------------------- 

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

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

 Habitção Social – Pagamento da divida de forma 

faseada. (2).----------------------------------------------- 

a)Presente à reunião a informação nº 3057/SOF – Sócio Educativa 

bem como o requerimento de António José Tenório Mantas, sobre o 

pagamento de divida referente à renda da casa, situada na Rua de 

São José, nº 9, de forma faseada.---------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da 

divida no valor de €60/mês.------------------------------------------ 

Mais foi deliberado, por unanimidade, não aplicar o agravamento dos 

50%.----------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente saiu da sala da reunião, não participando 

na discussão e votação deste assunto.----------------------------- 

b)Presente à reunião a informação nº 3059/SOF – Sócio Educativa 

bem como o requerimento de Ana Paula Pepe Oliveira, sobre o 

pagamento de divida referente à renda da casa, situada na Rua de 

Macau, nº 29, de forma faseada.----------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da 

divida no valor de €20/mês.---------------------------------------------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, não aplicar o agravamento dos 

50%.----------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente regressou na sala ocupando o seu lugar 

na reunião.------------------------------------------------------------ 

 Cedência do Forte da Graça.------------------------------ 

Presente à reunião o pedido de cedência do Forte da Graça no dia 26 

de junho de 2018, pelas 17,30 horas, para apresentação do Grupo 

BNI Euro.City.-------------------------------------------------------------- 

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

 Cedência de loja no Mercado da Casa da Barcas.------ 

a)Presente à reunião o processo de concurso para atribuição de 

Bancas do Mercado da Casa das Barcas, aberto através do EDITAL nº 

28/2018, tendo concorrido apenas a Empresa Planície D’Outono, 

Ldª.------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o pedido do 

concorrente atribuir a banca nº 12 do Mercado Municipal da Casa das 

Barcas à Empresa Planície D’Outono, Ldª.------------------------------- 

b)Presente à reunião a informação nº 2876/SOFAA, dando 

conhecimento que existem lojas do Mercado Municipal da Casa das 

Barcas vagas e que há munícipes interessados nas mesmas.---------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à abertura do 

respetivo procedimento para apresentação de candidaturas para 

atribuição de lojas do Mercado da Casa das Barcas.--------------------- 
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 Auto de Licitação.------------------------------------------ 

Presente à reunião o auto de licitação respeitante à venda do prédio 

misto denominado Herdade de D. João, sito na Freguesia de 

Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso, deste concelho de 

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

A Câmara tomou conhecimento que não houve interessados na 

licitação do mesmo e que o mesmo ficou deserto.---------------------- 

 Despacho Horário de trabalho.--------------------------- 

Presente à reunião o despacho do Senhor Presidente que determinou 

o horário de jornada continua aos trabalhadores afetos ao Setor 

Operário da Abegoaria e serviços adjacentes ou interligados e o 

horário rígido dos Serviços de Higiene e Limpeza (documento em 

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

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

Presidente.---------------------------------------------------------------- 

 Requerimento de Pedro Eduardo da Conceição 

Barradas - Pedido de parecer para negócio de 

compropriedade no prédio rústico denominado 

“Gorgulhão” – S. Brás e S. Lourenço. ------------------- 

Presente à reunião o requerimento de Pedro Eduardo da Conceição 

Barradas, contribuinte número 103557644, residente na Avenida dos 

Estados Unidos da América, número 93 – 1º Direito, em Lisboa, 

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, 

relativamente ao aumento de compartes quanto à doação a seus 

irmãos José Miguel da Conceição Barradas e Nuno Baldomero da 

Conceição Barradas, do prédio rústico, inscrito na matriz cadastral 

rústica da Freguesia de São Brás e São Lourenço, sob o artigo 54º, 

secção B, denominado Gorgulhão, e descrito na Conservatória do 
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Registo Predial de Elvas sob o número 52/19890208.------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade emitir parecer favorável, uma 

vez que esse negócio não visa nem dele resulta parcelamento físico 

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

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Processo de obras nº 95/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de um tanque de água 

para animais, na Herdade de São Rafael, em Elvas, cujo requerente é 

Bentos – Industria de Mármores, Ldª.------------------------------------ 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 104/17.--------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração do edifício existente na Rua 

da Figueira, nºs 14 e 14-A, em Elvas, cujo requerente é Maria do Céu 

Abreu e Silva Correia Dias.------------------------------------------------ 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 2/18.----------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de uma moradia no lote 

nº 22, do loteamento do Zambujeirinho, em São Vicente, cujo 

requerente é Luís Filipe Chaves Cunha.---------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 6/18.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de alteração da fração B, do prédio sito 

na Rua João de Quintal, nºs 4 e 4-A, em Elvas, cujo requerente é 

Maria da Cruz de Carvalho Bagulho Bebiano Correia.------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 7/18.------------------------------ 
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Presente à reunião o projeto de alteração da fração B, do prédio sito 

na Rua de São Francisco, nº 32, em Elvas, cujo requerente é Maria 

da Cruz de Carvalho Bagulho Bebiano Correia.-------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 9/18.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de construção de um armazém, na 

Tapada do Penedo, lote nº 2, em Elvas, cujo requerente é Joaquim 

Luís Henriques Reis.------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

de arquitetura e em deliberação final.------------------------------------ 

 Processo de obras nº 17/18.--------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração do edifício existente com 

instituição do regime de propriedade horizontal, no prédio sito na Rua 

de Alcamim, nºs 44 e 44-A, em Elvas, cujo requerente é Joaquim 

Maria Malta de Abreu.----------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 37/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de ampliação da moradia existente na 

Herdade de Belver, em Elvas, cujo requerente é Nabeirimóvel – 

Gestão de Investimento, Ldª.--------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 43/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de demolição do existente na Rua do 

Castelo, nº 24, em Vila Boim e construção de uma moradia, cujo 

requerente é Mundial Piscinas, Unipessoal, Ldª.------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Informação prévia de obras nº 6/18.------------------- 
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Presente à reunião o pedido de informação prévia de obras sobre a 

viabilidade de proceder à ampliação dos armazéns de apoio à 

agricultura e transformação de parte deles a habitação, no prédio 

rústico denominado “ Couto “, em Vila Boim, cujo requerente é 

Orlando Manuel Miguel Carvalho.---------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que emitiu parecer 

favorável.------------------------------------------------------------------- 

 Direito de preferência do prédio sito na Rua do 

Escorregadio, nº 10, fração “A” – Elvas.--------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Escorregadio, nº 

10, fração “A”– Elvas ----------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua do 

Escorregadio, nº 10-A, fração “C” – Elvas.------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Escorregadio, nº 

10-A, fração “C” – Elvas -------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na rua do 

Escorregadio, nº 10-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 Escorregadio, nº 

10-A, fração “D” – Elvas -------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua do 

Escorregadio, nº 10B, fração “B” – Elvas.-------------- 

 Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Escorregadio, nº 

10-A, fração “B” – Elvas -------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho.-- 
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 Direito de preferência do prédio sito na Rua Drº. 

António Tello Barradas, nº 23 – Elvas.------------------ 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Drº. António Tello 

Barradas, nº 23– Elvas --------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua João de  

Olivença, nºs 21 e 21-B – Elvas.------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua João de Olivença, 

nºs 21 e 21-B – Elvas ----------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua dos 

Sapateiros, nº 20, fração “H” – Elvas.------------------ 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua dos Sapateiros, nº 

20, fração “H”– Elvas ----------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Ladeira de S. 

Pedro, nº 1 – 1º, fração “E” – Elvas.--------------------  

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Ladeira de S. Pedro, nº 

1 – 1º, fração “E”– Elvas ------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de AT Autoridade e Aduaneira, Serviço 

de Finanças de Elvas - Direito de preferência do 

prédio sito na Rua da Carreira, nº 14 – 1º andar – 

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

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Carreira, nº 14 – 

1º andar – Elvas ---------------------------------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho.-- 

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 12/06/2018.---- 

Em Bancos: €903.044,87.-----------------------------------

Em dinheiro: €18.697,58--------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 18ª e a 19ª 

alteração orçamental e a 18ª e a 19ª alteração às Grandes Opções do 

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

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

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

 Empreitada de: Requalificação da Faceira da Cisterna 

– Demolição Fase 1.-------------------------------------- 

o 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.-------- 

4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- Votos de Louvor.------------------------------------------- 

a) O Senhor Presidente apresentou um voto de louvor ao elvense Luís 

Miguel Barradas, o qual foi aprovado, por unanimidade (documento 

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

b) O Senhor Presidente apresentou um voto de louvor ao elvense 

André Filipe Cunha Vidigal, o qual foi aprovado, por unanimidade 

(documento anexo número quatro).--------------------------------------- 

4.2- III - Revisão Orçamental.-------------------------------- 
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Presente à reunião a Informação nº 3169/Divisão Financeira, bem 

como a III Revisão ao Orçamento (documento em anexo número 

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

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

à Assembleia Municipal para aprovação conforme o estabelecido na 

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

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

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

4.3-Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências – Freguesia de São Brás e São Lourenço.--- 

Presente à reunião o Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências a celebrar com a Junta de Freguesia de São Brás e São 

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

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

delegação legal de competências e submeter o mesmo a aprovação 

da Assembleia Municipal.-------------------------------------------------- 

4.4- Servidões Administrativas – Construção de 

Emissários e Estações Elevatórias do Subsistema de 

Varche.----------------------------------------------------------- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico sobre o 

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

A Câmara deliberou, nos termos e pelos fundamentos da informação 

supra referida que desta deliberação faz parte integrante, por 

unanimidade, REQUERER A DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA 

DE:------------------------------------------------------------------------- 

SERVIDÃO:----------------------------------------------------------------- 

a) 54 metros lineares a indemnizar por servidão de ocupação do 

subsolo para instalação de coletor com diâmetro de 315mm, 

localizado entre a estação elevatória e o limite do prédio 

(acompanhando os limites da Ribeira de Varche, 

aproximadamente) bem como uma caixa de visita em betão 
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armado, com diâmetro 110 mm, com profundidade de 1,50 m, 

ficando à superfície a tampa em ferro fundido, ao nível do 

terreno, com um diâmetro de 90 mm. É necessário constituir 

servidão para instalação do coletor e caixa de visita, resultando 

o impedimento de plantação de árvores numa extensão de 

54 metros de cumprimento por 3 metros de largura, ou seja 

numa área de 162 m2;------------------------------------------- 

b) 130 metros lineares a indemnizar por servidão de ocupação do 

subsolo para instalação de conduta com diâmetro de 110mm, a 

1,50m de profundidade e cabo elétrico subterrâneo, bem como 

duas caixas de visita em betão armado, com diâmetro 110 mm 

e 125 mm, com profundidade de 1,50 m, ficando à superfície a 

tampa em ferro fundido, ao nível do terreno, com um diâmetro 

de 90 mm. Na mesma vala ficará ainda instalado um cabo 

elétrico para alimentação da estação elevatória. A conduta será 

instalada sob o caminho existente de acesso à habitação 

existente no prédio em cerca de 90 m e numa extensão de 40 

m em terreno de cultivo. Será necessário constituir uma 

servidão com a largura de 3 metros e comprimento de 130 m, 

com a área total de 390 m2, com impedimento de 

plantação de árvores, para instalação das infraestruturas 

referidas, bem como garantir o acesso, pelo caminho existente 

e coincidente com a servidão a criar, para acesso à estação 

elevatória para efeito de manutenção ou reparação.------------- 

COM CARACTER DE URGÊNCIA, seguindo-se os ulteriores termos 

do procedimento.------------------------------------------------------- 

4.5- Expropriação de parcela de terreno – Construção de 

Emissários e Estações Elevatórias do Subsistema de 

Varche.----------------------------------------------------------- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico sobre o 

assunto em título (documento em anexo número oito).---------------- 
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A Câmara deliberou, nos termos e pelos fundamento da informação 

supra referida que desta deliberação faz parte integrante, por 

unanimidade, REQUERER A DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DA 

Par cela de terreno com a área de 130m2 a expropriar para 

instalação da estação elevatória localizada junto ao leito da Ribeira de 

Varche, a desanexar do prédio misto denominado Azenha, sito em 

Elvas, inscrito na matriz cadastral rústica da Freguesia de São Brás e 

São Lourenço sob o artigo 64º, da Secção C, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Elvas sob o nº45/19850514 de 

São Brás e São Lourenço, COM CARACTER DE URGÊNCIA, seguindo-

se os ulteriores termos do procedimento.-------------------------------- 

4.6- Atribuição de habitações municipais em regime de 

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

Presente à reunião a informação nº 2985/SOF – Sócio Educativa 

sobre Atribuição de habitações municipais em regime de 

arrendamento apoiado, bem como a lista definitiva de atribuição das 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a lista definitiva.------ 

4.7- Programa Férias ativas.---------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2778/SOF – Sócio – Educativa, 

sobre o Programa Férias Ativas (documento em anexo número dez).- 

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

4.8- Feira Escolar – Entrega de Diplomas.------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2974/SOF – Sócio Educativa, 

sobre a entrega de Diplomas na Feira Escolar a alunos que se 

distinguiram, nas várias áreas, em atividades internas ou externas à 

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

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

Presidente, que determinou a entrega dos referidos Diplomas.---------  
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4.9- Apoio a atividade a decorrer na Biblioteca Municipal 

de Elvas “ Drª Elsa Grilo “.------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2899/SOFBA – Biblioteca e 

Arquivo Histórico, sobre apresentação de vários livros do Senhor 

Fernando Correia na Biblioteca Municipal de Elvas “ Drª Elsa Grilo “, 

no dia 10 de junho (documento em anexo número doze).-------------- 

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

Presidente que autorizou a atividade referida.-------------------------- 

4.10- Cedência do auditório do CNT ao Agrupamento n.º 1 

de Elvas – ratificação.------------------------------------------ 

O Senhor Vereador Comendador Rondão Almeida saiu da sala 

da reunião não participando na discussão e votação deste 

assunto.--------------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 11635/Divisão Sócio Cultural, 

sobre a cedência do auditório do CNT ao Agrupamento n.º 1 de Elvas, 

no dia 28 de maio de 2018, para apresentação da coleção de livros 

do escritor/ilustrador Pedro Leitão (documento em anexo número 

treze).---------------------------------------------------------------------- 

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

Presidente, que autorizou a referida cedência.-------------------------- 

O Senhor Vereador Comendador Rondão Almeida regressou na 

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

4.11- Proposta de cedência do auditório do CNT ao INIAV 

– ratificação.---------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 10818/Divisão Sócio Cultural, 

sobre a cedência do auditório do CNT ao INIAV, no dia 15 de maio de 

2018, para realização da Comemoração do Dia do Agricultor 

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

Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente que autorizou a referida cedência.--------------------------- 
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4.12- Comemorações do 140º Aniversário do Comando 

Distrital da PSP de Portalegre - Pedido de colaboração.--- 

Presente à reunião a informação nº 12119/Divisão Sócio Cultural, 

sobre diverso apoio solicitado para Comemorações do 140º 

Aniversário do Comando Distrital da PSP de Portalegre, nos dias 14, 

15 e 16 de junho de 2018 (documento em anexo número quinze).---- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado.--- 

4.13- Proposta de cedência do Cineteatro à Academia de 

Música de Elvas.------------------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 12910/Divisão Sócio Cultural 

sobre a cedência do Cineteatro à Academia de Música de Elvas, nos 

dias 21 e 22 de junho de 2018, para ensaio e concerto comemorativo 

do seu 30º Aniversário (documento em anexo número dezasseis).---- 

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

4.14- Proposta de cedência do auditório do CNT à Obra de 

Santa Zita.------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 10493/Divisão Sócio Cultural, 

sobre a cedência do auditório do CNT à Obra de Santa Zita, no dia 23 

de junho de 2018, para apresentação do trabalho desenvolvido com 

as crianças ao longo do ano letivo aos pais e familiares (documento 

em anexo número dezassete).-------------------------------------------- 

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

4.15- Centro de Férias Infantil do Município de Elvas.----- 

Presente à reunião a informação nº 3134/SOF – Sócio Educativa  

sobre a constituição de Fundo de Maneio do Centro de Férias Infantil 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, constituir o Fundo de Maneio 

no valor de €1.000,00 para fazer face a pequenas despesas inerentes 

e urgentes e de acordo com as rúbricas constantes da referida 

informação, a favor de Cecília de Jesus Caixas Eleutério Fortalezas,  

ficando a mesma desde já autorizada a satisfazer essas despesas.---- 
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4.16- Candidatura das Fortalezas Abaluartadas da Raia a 

Património Mundial da Unesco.------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 3165/SOF- Museus e Património, 

sobre a emissão de declaração abonatória ao Doutor Arquiteto João 

dos Santos de Sousa Campos, referente ao assunto em título 

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

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

Presidente que emitiu a referida declaração.----------------------------- 

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

a) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vice Presidente 

Cláudio Carapuça, sobre a colocação a criação de um lugar de 

estacionamento (H1.a com painel adicional) na Avª da Boa–Fé, nº 51, 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

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

b) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vice Presidente 

Cláudio Carapuça, sobre a colocação de sinais de cedência de 

passagem B1, na Praça 25 de abril, para quem vem do Largo Nª Sª 

das Dores, Elvas (documento em anexo número vinte e um).---------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

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

c) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vice Presidente 

Cláudio Carapuça, sobre a colocação de sinal de alteração de lugar de 

estacionamento (H1a com painel adicional), na Rua Isabel Maria 

Picão, CME (documento em anexo número vinte e dois).--------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

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

d) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vice Presidente 

Cláudio Carapuça, sobre alteração no parque de estacionamento na 

zona do Cine S. Mateus, Elvas (documento em anexo número vinte e 

três).----------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

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

e) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vice Presidente 

Cláudio Carapuça, sobre a criação de lugares de estacionamento (H1a 

com painéis adicionais, na Rua Dr. Mário Cidrais, Boa – Fé e Rua de 

Madrid, Bairro Europa, Elvas (documento em anexo número vinte e 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

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

f) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vice Presidente 

Cláudio Carapuça, sobre a criação de uma passadeira para peões 

(M11) na Rua de Campo Maior – Boa – Fé, Elvas (documento em 

anexo número vinte e cinco).--------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

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

g) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vice Presidente 

Cláudio Carapuça, sobre a criação de um lugar de estacionamento 

(H1a com painéis adicionais na Rua do Tabulado, nº 7-A, Elvas 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

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

h) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vice Presidente 

Cláudio Carapuça, sobre a criação de lugares de estacionamento (H1a 

com painéis adicionais, na Rua da Cadeia, Elvas (documento em 

anexo número vinte e sete).---------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

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

i) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vice Presidente 

Cláudio Carapuça, sobre a criação de um lugar de estacionamento 

(H1a com painel adicional na Avª Garcia da Orta, Elvas (documento 

em anexo número vinte e oito).------------------------------------------ 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

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

j) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vice Presidente 

Cláudio Carapuça, sobre a criação de um lugar de estacionamento 

(H1a com painel adicional na Rua Saúl Horácio Ventura, em Elvas 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

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

k) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vice Presidente 

Cláudio Carapuça, sobre a colocação de sinal de estacionamento 

proibido (C15), na Rua de Portalegre, em Elvas (documento em 

anexo número trinta).----------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

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

l) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vice Presidente 

Cláudio Carapuça, sobre a colocação de sinais proibidos (C1), na zona 

envolvente ao Aqueduto, em Elvas (documento em anexo número 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

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

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

a) Fundação Centro Social N. Senhora do Paço.------- 

Presente à reunião a informação nº 3653/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número trinta 

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

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

b) ISEKAIS.------------------------------------------------ 
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Presente à reunião a informação nº 10148/DFD, sobre a concessão 

de apoio na cedência do Coliseu Comendador Rondão Almeida à 

Associação em título (documento em anexo número trinta e três).---- 

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 a 

referida cedência.---------------------------------------------------------- 

c) Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Eulália.------- 

Presente à reunião a informação nº 12979/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número trinta 

e quatro).------------------------------------------------------------------ 

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

d) Diana - Associação de pesca e caça Terrugem 

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

Presente à reunião a informação nº 12784/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número trinta 

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 €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 nº 75/2013, de 12 de setembro.---------------------------------- 
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E, eu, Mariano Trabuco Raminhos Aranhol, Assistente Técnico da 

Subunidade Orgânica Flexível de Atendimento e de Administração 

Geral da Câmara Municipal, redigi e subscrevi a presente ata.---------  

E não havendo mais assuntos a tratar, foi encerrada esta reunião, 

pelo Senhor Presidente, da qual, para constar e devidos efeitos, foi 

lavrada a presente ata que vai ser devidamente assinada por todos 

os membros presentes. --------------------------------------------------  

CÂMARA MUNICIPAL 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

O ASSISTENTE TÉCNICO                  

__________________________________________________ 
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