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 ______________________________________________________ 

                   Ata nº 01/2019 

                                               Reunião Ordinária do dia 9 

                                               de janeiro de 20198.--------

Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezanove, 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 o Senhor Vice-Presidente 

Engº Cláudio José Marmelo Nascimento Carapuça e os Senhores 

Vereadores Comendador José António Rondão Almeida, Drª 

Vitória Júlia Damião Rita Branco, Dr. Sérgio Luís Macareno 

Ventura e Engº Tiago Joaquim Lopes Afonso —------------------- 

Faltas: Faltou a esta reunião a Senhora Vereadora Drª Anabela da 

Conceição Costa Tinta Fina Cartas, tendo justificado a sua falta.--- 

Pelo Departamento de Obras e Serviços Urbanos esteve presente o 

Senhor Engº Mário Luís Amante Baptista. -------------------------------  

Pelo Departamento de Administração Geral e Recursos Humanos 

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

Pelo Departamento Financeiro e Desenvolvimento esteve presente o 

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

Pelo Gabinete Jurídico esteve presente a Senhora Drª Cláudia Ferreira  

Sendo 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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O Senhor Vereador Sérgio Ventura leu para a Ata um documento 

contendo informações ao executivo as quais se dão aqui como 

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

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

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 três). ------------------------  

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

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

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

2– Aprovação da Ata de 12/12/2018 e 20/12/2018.- 

 Ata de 12/12/2018.------------------------------------------ 

O Senhor Presidente submeteu à votação a ata número vinte e 

quatro, de dois mil e dezoito, do dia doze de dezembro, previamente 

distribuída pelo que foi dispensada a sua leitura, tendo-se verificado a 

sua aprovação, por unanimidade.---------------------------------------- 

 Ata de 20/12/2018.------------------------------------------ 

Senhor Presidente submeteu à votação a ata número vinte e cinco, 

do ano de dois mil e dezoito, do dia vinte de dezembro, previamente 

distribuída pelo que foi dispensada a sua leitura, tendo-se verificado a 

sua aprovação, por unanimidade, com os votos favoráveis do Senhor 

Vice Presidente Engº Cláudio Carapuça, e dos Senhores Vereadores 

Comendador Rondão Almeida, Engº Tiago Afonso, Dr. Sérgio Ventura 

e Drª Vitória Branco.------------------------------------------------------ 

Não participou na votação o Senhor Presidente Dr. Nuno Mocinha por 

não ter estado presente na referida reunião.---------------------------- 

3.1–Departamento de Administração Geral e 

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

 Análises de águas.---------------------------------------- 
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Presente à reunião o resultado das análises efetuadas ao 

abastecimento público do concelho, bem como a informação nº 1 de 

2 de janeiro de 2019, 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.----------------------------------------- 

a)Presente á reunião uma comunicação do Senhor Presidente Nuno 

Mocinha, dando conhecimento que nos dias 27 e 28 de dezembro de 

2018 e 2, 3 e 4 de janeiro de 2019, se encontra de férias.------------- 

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

b)Presente á reunião uma comunicação do Senhor Vereador Sérgio 

Ventura, dando conhecimento que nos dias 27 e 28 dezembro de 

2018 e 2 de janeiro de 2019, se encontra de férias.-------------------- 

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

 Cedência do Quiosque do Viaduto.----------------------- 

Presente à reunião o pedido formulado pelo Presidente da União de 

Freguesias de Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso, no 

sentido de lhe ser cedido o quiosque sito no Viaduto para 

atendimento da população com mais dificuldade em se deslocar ao 

centro da cidade (documento em anexo número cinco).---------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o referido Quiosque 

para o fim pretendido.----------------------------------------------------- 

 Propriedade Horizontal nº 316/18.--------------------- 

Presente à reunião o requerimento de Maria Fernanda Mota Cayola 

Guerra, contribuinte número cento e cinquenta milhões setecentos e 

sete mil quatrocentos e vinte e oito, residente na Quinta do Sameiro, 

em Elvas, na qualidade de proprietária, solicitando nos termos do 

Decreto-Lei número quarenta mil trezentos e trinta e três de catorze 

de outubro de mil novecentos e cinquenta e cinco e do Regime 

Jurídico do Código Civil, a verificação das condições para a 

constituição do regime de propriedade horizontal no prédio sito na 
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Rua de Três, números vinte e um, vinte e um-A e vinte e dois inscrito 

na matriz urbana da Freguesia de Assunção, Ajuda, Salvador e Santo 

Ildefonso sob o artigo número dois mil setecentos e cinquenta e três 

e a passagem da respetiva certidão. ------------------------------------- 

O referido prédio é composto por frações autónomas que além de 

constituírem unidades independentes, distintas e isoladas entre si 

com saída própria para a via pública, distribuídas como a seguir se 

descrevem: ----------------------------------------------------------------  

FRAÇÃO A: Constituída em rés-do-chão por cozinha / sala, dois 

quartos e casa de banho, com a área bruta habitacional de noventa e 

sete metros quadrados, correspondendo a permilagem de 

quatrocentos e trinta do valor total do prédio, com entrada pelos 

números vinte e um e vinte e dois de polícia da Rua de Três, com 

destino a habitação. ------------------------------------------------------  

FRAÇÃO B: Constituída em primeiro e segundo andar por três 

quartos, casa de banho, cozinha e terraço, com a área bruta 

habitacional de cento e trinta metros quadrados, correspondendo a 

permilagem de quinhentos e setenta do valor total do prédio, com 

entrada pelo número vinte e um-A de polícia da Rua de Três, com 

destino a habitação. ------------------------------------------------------ 

São partes comuns as indicadas no número um do artigo mil 

quatrocentos e vinte e um do Código Civil. ------------------------------ 

A Câmara, de harmonia com o auto de vistoria junto ao processo, 

deliberou, por unanimidade, certificar que as frações que constituem 

o prédio acima referido reúnem as condições para nele ser constituído 

o regime de propriedade horizontal. ------------------------------------- 

 Direito de preferência do prédio sito na Rua da 

Caldeirona, nº 28-A – Elvas.-----------------------------  

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Caldeirona, nº 

28-A - Elvas. -------------------------------------------------------------- 

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

Quartéis, nº 13 e Parada do Castelo, nº 18 – Elvas.— 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua dos Quartéis, nº 13 

e Parada do Castelo, nº 18- Elvas. --------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua do 

Padrão, nºs 13-B e 13-D – Elvas.------------------------  

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Padrão, nºs 13-

B e 13-D - Elvas. ---------------------------------------------------------- 

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

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 31/12/2018 e 

08/01/2019.---------------------------------------------- 

o Resumo diário de Tesouraria dos dias 

31/12/2018.----------------------------------------- 

Em Bancos:€2.472.686,03.------------------------------------

Em dinheiro: €24.285,94--------------------------------------- 

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

o Resumo diário de Tesouraria dos dias 

08/01/2019.----------------------------------------- 

Em Bancos:€2.447.913,61.------------------------------------

Em dinheiro: €44.567,91--------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 46ª, 47ª, 48ª e 

49ª alteração orçamental e 46ª, 47ª, 48ª e 49ª alteração às Grandes 

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

A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------ 
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 Ata n.º 1 do Concurso de Conceção, Adaptação e 

Exploração do Quartel do Comando Militar da Praça 

de Elvas (PM 093/Elvas) e Quartel de Engenharia ou 

de São João da Corujeira (PM 077/Elvas).------------- 

Presente à reunião a Ata nº 1 do Júri do Concurso de Conceção, 

Adaptação e Exploração do Quartel do Comando Militar da Praça de 

Elvas (PM 093/Elvas) e Quartel de Engenharia ou de São João da 

Corujeira (PM 077/Elvas) (documento em anexo número seis).-------- 

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

Senhor Presidente da Câmara de 19 dezembro de 2018.--------------- 

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

 Empreitada de: Construção da Escola EB 2.3 de 

Santa Luzia.------------------------------------------------ 

o Esclarecimentos e erros e omissões.-------------- 

Presentes à reunião as informações nºs 20 e 148 e as atas do júri nºs 

4, 6, e 7.-------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou ratificar as atas nºs 4, 6 e 7 e prorrogar o prazo 

de entrega das propostas até às 17,30 do 28º dia a contar da data de 

envio do anuncio desta publicação no Diário da República.------------- 

4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- Voto de Pesar.--------------------------------------------- 

O Senhor Presidente propôs um voto de pesar pelo falecimento do 

Senhor Joaquim Manuel Carvalho Tenório (Bastinhas), o qual foi 

subscrito por todos os eleitos presentes (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar, o voto de pesar.------ 

Mais foi deliberado, por unanimidade, remeter o referido Voto de 

Pesar para a Assembleia Municipal.--------------------------------------- 

4.2- Constituição de fundos permanentes.------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 8248/18/Divisão Financeira, 

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

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

 DFD.----------------------------------------------------- 

Constituir um Fundo de Maneio para fazer face a pequenas despesas, 

a favor do Senhor Dr. Ricardo José Macareno Ventura, ficando o 

mesmo desde já autorizado a satisfazer essas despesas.---------------

Mais foi deliberado, por unanimidade, aprovar os seguintes valores.-- 

Valor inicial - €1.500,00 (mil e quinhentos euros).---------------------- 

Valor Máximo a Movimentar Anualmente - €18.000,00 (dezoito mil 

euros).---------------------------------------------------------------------- 

 DOMSU.-------------------------------------------------- 

Constituir um Fundo de Maneio para fazer face a pequenas despesas, 

a favor do Senhor Militão Joaquim Caeiro Cobra, ficando o mesmo 

desde já autorizado a satisfazer essas despesas.------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, aprovar os seguintes valores.-- 

Valor inicial - €2.000,00 (dois mil euros).-------------------------------- 

Valor Máximo a Movimentar Anualmente - €24.000,00 (vinte e quatro 

mil euros).----------------------------------------------------------------- 

 CPCJ.----------------------------------------------------- 

Constituir um Fundo de Maneio para fazer face a pequenas despesas, 

a favor da Senhora Drª. Joana Muñoz Crespo ficando a mesma desde 

já autorizada a satisfazer essas despesas.-------------------------------

Mais foi deliberado, por unanimidade, aprovar os seguintes valores.-- 

Valor inicial - €102,35 (cento e dois euros e trinta e cinco cêntimos).- 

Valor Máximo a Movimentar Anualmente - €1.228,20 (mil duzentos e 

vinte oito euros e vinte cêntimos).--------------------------------------- 

4.3-WIFI4EU – Minuta da Convenção de Subvenção no 

Quadro do Mecanismo Interligar a Europa.------------------ 

Presente à reunião a informação nº 32999/Divisão de 

Desenvolvimento, bem como a minuta da Convenção de 
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Subvenção no Quadro do Mecanismo Interligar a Europa (documento 

em anexo número nove).------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida 

minuta.--------------------------------------------------------------- 

4.4- Programa de Expansão e desenvolvimento da 

Educação Pré-escolar – aditamento ao Acordo de 

Cooperação.----------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 19/2019/ da SOF-Sócio 

Educativa, bem como o aditamento ao Acordo de Cooperação do 

Programa de Expansão e desenvolvimento da Educação Pré-escolar 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido aditamento 

ao Acordo de Cooperação.------------------------------------------------ 

4.5- Programa OMTL e OMTJ.---------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 66/SOF – Sócio Educativa, sobre 

a Ocupação Municipal Temporária de Jovens (OMTJ) e (OMTL) 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, que a bolsa para o Programa 

OMTJ, será no valor de €250,00 mensais, para o ano económico 

2019.----------------------------------------------------------------------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, que a bolsa para o Programa 

OMTL, será no valor de €2,00/hora, no programa de longa duração e 

€2,50, para o programa de curta duração, para o ano económico de 

2019.----------------------------------------------------------------------- 

4.6- Cedência de Sala Polivalente da Biblioteca Municipal 

de Elvas “Dr.ª Elsa Grilo” – reuniões da Ordem dos 

Contabilistas Certificados e Adecco Portugal.--------------- 

Presente à reunião a informação nº 8313/SOF – Bibliotecas e Arquivo 

Histórico, sobre cedência de Sala Polivalente da Biblioteca Municipal 

de Elvas “Dr.ª Elsa Grilo” – reuniões da Ordem dos Contabilistas 
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Certificados e Adecco Portugal, nos dias e horas constantes da 

referida informação (documento em anexo número doze).------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as referidas 

cedências.------------------------------------------------------------------ 

4.7-Primeiro aditamento ao contrato de patrocínio 

celebrado em 28.01.2016 entre a Fidelidade – Companhia 

de Seguros, S.A. e o Município de Elvas - Mecenas do 

Museu de Arte Contemporânea.------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 9/19/SOFMP, bem como o 

aditamento ao contrato de patrocínio celebrado em 28.01.2016 entre 

a Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A. e o Município de Elvas - 

Mecenas do Museu de Arte Contemporânea (documento em anexo 

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

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

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

E, eu, Mariano Trabuco Raminhos Aranhol, Assistente Técnico da 

Subunidade Orgânica Flexível de Atendimento e de Administração 

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

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

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

lavrada a presente ata que vai ser devidamente assinada por todos 

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

CÂMARA MUNICIPAL 

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

O ASSISTENTE TÉCNICO                  

__________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


