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____________________________________________________ 

             Minuta da Ata nº 8/2016. 
Reunião Ordinária do dia 27 de 

abril de 2016. -------------------  

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezasseis, 

no edifício dos Paços do Concelho, pelas dezasseis horas, reuniu a 

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

Miguel Fernandes Mocinha, estando presente o Senhor Vice-

Presidente Engº Manuel Joaquim Silva Valério e os Senhores 

Vereadores Drª Elsa da Purificação Ambrósio Grilo, Comendador 

José António Rondão Almeida, Drª Vitória Júlia Damião Rita 

Branco, Tiago Patrício Monteiro Telo de Abreu e Engº Tiago 

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

Pelo Departamento de Obras e Serviços Urbanos esteve presente o 

Senhor Engº Mário 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 Cláudia 

Ferreira.- -------------------------------------------------------------------  

Sendo dezasseis horas, verificando-se haver “quórum” para 

funcionamento do Executivo, pelo Senhor Presidente foi declarada 

aberta a reunião: ----------------------------------------------------------  

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

 

2– Aprovação da Ata de 13/04/2016.------------------- 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia treze de abril de dois mil e 

dezasseis foi aprovada, por unanimidade.------------------------------- 
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3– Expediente Geral.-------------------------------------- 

3.1– Departamento de Administração Geral e 

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

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

Presente à reunião os resultados das análises efetuadas ao 

abastecimento público do concelho, bem como a informação nº 14 de 

20 de abril de 2016, 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 433/2016.---------------------------------- 

Presentes à reunião o despacho número 433/2016, datado de onze 

de abril de 2016, do Senhor Vereador Engº Tiago Joaquim Lopes 

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

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

 Ocupação da Via Pública – Elvas Tuk Tours.------------ 

Presente à reunião a informação nº 447/SOFAA, sobre a renovação 

da licença de dois estacionamentos para viaturas tuk-tuk, pelo prazo 

de um ano, cujo requerente é a empresa Elvas Tuk Tours, Ldª.-------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido.---------------- 

 Processo de propriedade horizontal nº 2/16.---------- 

Presente à reunião o requerimento de Isidoro Eugénio Gonçalves do 

Carmo, contribuinte número cento e quarenta e nove milhões vinte e 

dois mil seiscentos e vinte, residente na Rua Sacadura Cabral, 

número vinte e um, em Elvas, na qualidade de proprietário, 

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 da propriedade horizontal do prédio 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número dois mil e 

quatrocentos da Freguesia de Caia São Pedro e Alcáçova, situado na 
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Rua Sacadura Cabral, número vinte e um e Rua dos Hortelões, 

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

O referido prédio é composto por frações autónomas que além de 

constituírem unidades independentes, são distintas e isoladas entre 

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

descreve:------------------------------------------------------------------- 

FRAÇÃO A: Constituída em rés-do-chão por sala de refeições, 

vestiário, instalações sanitárias de senhoras instalações sanitárias de 

homens, cozinha, despensa de dia, instalações sanitárias de 

deficientes e vestíbulo, esta fração tem uma área de cento e dois 

vírgula oitenta e quatro metros quadrados, correspondendo a 

cinquenta por cento do valor total do prédio, com entrada pelo 

número dois de polícia da Rua dos Hortelões, com destino a 

restaurante. –-------------------------------------------------------------- 

FRAÇÃO B: Constituída em rés-do-chão por hall, sala de jantar, sala 

de estar, instalações sanitárias, logradouro com a área de vinte 

vírgula cinquenta e cinco metros quadrados e escadas de acesso ao 

primeiro andar, primeiro andar composto por dois quartos e terraço 

com a área de vinte e oito vírgula noventa metros quadrados, esta 

fração tem uma área de sessenta e oito vírgula oitenta e sete metros 

quadrados, correspondendo a cinquenta por cento do valor total do 

prédio, com entrada pelo número vinte e um de polícia da Rua 

Sacadura Cabral, com destino a habitação. -----------------------------

São partes comuns as indicadas no número um do artigo mil 

quatrocentos e vinte e um. ----------------------------------------------- 

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

 Processo de reclamação nº 11/16.---------------------- 
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Presente á reunião o processo de reclamação sobre uma casa 

degradada situada na Travessa das Almas, nºs 7 e 7-A e Rua do 

Espirito Santo, nº 66, em Elvas.------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar efetuar a necessária 

vistoria urgente.------------------------------------------------------------  

 Processo de reclamação nº 12/16.---------------------- 

Presente á reunião o processo de reclamação sobre infiltrações, no 

prédio siso n a Rua Bráz Coelho, nº 9, r/c, em Elvas.------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar efetuar a necessária 

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

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Processo de obras nº 48/15.----------------------------- 

Presente à reunião o projeto de recuperação e remodelação da 

moradia sita na Avª António Sardinha, nº 22, em Elvas, cujo 

requerente é Joaquim Manuel Sancho Cruz.------------------------------ 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que indeferiu o pedido 

de cancelamento do processo por divergências com o projetista.------- 

 Processo de obras nº 52/15.----------------------------- 

Presente à reunião o projeto de legalização de um anexo no prédio 

sito na Rua das Acácias, nº 23, em Elvas, cujo requerente é Alice 

Fátima Foguete Maurício.-------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto de 

arquitetura.----------------------------------------------------------------- 

3.2–Departamento Financeiro e Desenvolvimento.---- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 26/04/2016.-----  

Em Bancos €1.099.247,57.------------------------------------ 

Em dinheiro: €27.489,00.-------------------------------------- 

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

 Alteração orçamental.------------------------------------ 
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Presente à reunião os despachos que aprovaram a 16ª e 17ª, 

alteração orçamental e a 16ª e 17ª, alteração às Grandes Opções do 

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

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

 Pedido de autorização para assunção de 

Compromissos Plurianuais.------------------------------ 

Presente á reunião a informação nº 545/DFD relativamente à 

assunção de compromissos plurianuais (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e solicitar autorização 

à Assembleia Municipal para a assunção de compromissos 

plurianuais, constantes da referida informação.------------------------- 

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

Presente à reunião as informações nºs 430/SOFcom e 431/SOFcom, 

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

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

 Tabela de Preços.----------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 436/SOF-Contabilidade, sobre a 

inserção de produtos na tabela de preços (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a inclusão na Tabela 

de Preços dos produtos constantes da referida informação.------------ 

 Hasta Pública.--------------------------------------------- 

 Lote de Terreno nº 21 do Loteamento Camarário do  

Zambujeirinho.------------------------------------------------- 

Esta hasta pública ficou deserta.------------------------------------------ 

 Lote de Terreno nº 1 do Loteamento Camarário da 

Abóboda.-------------------------------------------------------- 

Esta hasta pública ficou deserta.------------------------------------------ 

 Lote de terreno nº 32 do Loteamento da Zona 

Industrial das Fontainhas.------------------------------- 
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Presente à reunião o Auto de Licitação do lote de terreno n.º 32 o 

qual foi adjudicado pela empresa Rederplast – Import de derivados 

de Plástico, Ldª pelo valor de €7.550,00 maior lanço oferecido.--------  

A Câmara deliberou, por unanimidade homologar o referido Auto.----- 

 Escritura pública de compra e venda.------------------- 

Presente à reunião a escritura pública de compra e venda do prédio 

urbano sito na Rua João de Olivença, nº 10 e 10-A, inscrito no artigo 

número 88, da matriz da freguesia de Assunção, Ajuda, Salvador e 

Santo Ildefonso, deste concelho de Elvas.----------------------------- 

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

 Abate ao inventário – material danificado.------------- 

Presente à reunião a informação nº 444/SOF-Património, sobre o 

abate ao inventário do material constante da mesma (documento em 

anexo número cinco).----------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar abater ao inventário o 

material constante da referida informação.------------------------------ 

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

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

Entre a Rotunda do LIDL e as Sochinhas – 2º troço – 

Revestimento de separador Central e Rotundas.------ 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 38/2016 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

4- Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- Protocolo a celebrar com a Fábrica da igreja 

Paroquial de Caia e São Pedro.-------------------------------- 



 

  7  

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem como 

o Protocolo a celebrar com a Fábrica da igreja Paroquial de Caia e São 

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

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

4.2-Protocolo Intermunicipal de Transportes.--------------- 

Presente à reunião a informação nº 624/DAGRH, bem como o 

Protocolo a celebrar entre o Município de Elvas e a CIMAA – 

Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Acordo do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências na Comunidade 

Intermunicipal do Alto Alentejo e submeter o mesmo à aprovação da 

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

4.3- Informação acerca da solicitação de esclarecimento 

datado de 11 de abril de 2016 - abate de cão no canil da 

Abegoaria.------------------------------------------------------- 

Presente à reunião uma informação do Senhor Vereador Tiago Afonso 

sobre o abate de cão no canil da Abegoaria Municipal (documento em 

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

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

4.4- Corrida de Touros de 14 de maio – informação de 

cartel.------------------------------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 46/CCRA, dando conhecimento 

do Cartel da Corrida de Touros a realizar no dia 14 de maio de 2016 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Cartel da referida 

corrida de touros.---------------------------------------------------------- 

4.5- Proposta de Cedência do Centro de Negócios 

Transfronteiriço – Retiros Misticos, Ldª e Criative Led.---- 
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Presente à reunião a informação nº 51/SOF-Cultura e Desporto, 

sobre a Cedência do Centro de Negócios Transfronteiriço – Retiros 

Místicos, Ldª e Criative Led (documento em anexo número dez).------ 

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

de Negócios Transfronteiriço.--------------------------------------------- 

4.6- Proposta de cedência de sede temporária – 

UMCOLETIVO – Associação Cultural.------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 51/SOF- Cultura e Desporto, 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência das 

instalações constante da referida informação, nomeadamente o 

atelier letra”F” do primeiro andar.-------------------------------------- 

4.7- Doação de Espolio de António Tierno Bagulho.-------- 

Presente à reunião a informação nº 34/SOFTUR, sobre a doação em 

título (documento em anexo número doze).----------------------------- 

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

4.8-Recomendação para defesa do encerramento da 

central nuclear de Almaraz.----------------------------------- 

Presente à reunião uma recomendação do Senhor Vereador Tiago 

Abreu, sobre o assunto em título (documento em anexo número 

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

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

4.9- Recomendação Eurocidade.------------------------------ 

Presente à reunião uma recomendação do Senhor Vereador Tiago 

Abreu, sobre o assunto em título (documento em anexo número 

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

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

4.10- Apoios:---------------------------------------------------- 

a) Associação Voz Amiga.-------------------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 602/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 €1.500,00.---------------------------------------------- 

b) Amigos da Bicharada de Elvas.----------------------- 

Presente à reunião a informação nº 606/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 €5.000,00, a pagar em duodécimos.-------------------- 

c) Associação Beneficência “Amigos de Terrugem”.-- 

Presente à reunião a informação nº 615/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

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

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 €15.000,00.---------------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação nº 613/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

dezoito).-------------------------------------------------------------------- 

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.---------------------------------------------- 
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e) Associação Grupo de Cantares de São Vicente e 

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

Presente à reunião a informação nº 604/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

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

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 €1.000,00.---------------------------------------------- 

f) Centro de Recreio Popular do Bairro da Boa-Fé.---- 

Presente à reunião a informação nº 605/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

vinte).---------------------------------------------------------------------- 

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

g) Liga dos Amigos do Museu militar de Elvas.-------- 

Presente à reunião a informação nº 614/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número vinte 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 €4.000,00.---------------------------------------------- 

h) Sociedade Recreativa 1.º Dezembro.---------------- 

Presente à reunião a informação nº 612/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número vinte 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, 
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nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €5.000,00, a pagar em duodécimos.-------------------- 

i)Arpi – Associação de Reformados, Pensionistas e 

Idosos da Belhó, Raposeira e Rui de Melo.------------- 

Presente à reunião a informação nº 616/DFD, sobre a atribuição de 

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

um subsídio de €3.850,00.---------------------------------------------- 

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

ENCERRADA A ORDEM DE TRABALHOS, FOI DADO DE IMEDIATO 

CUMPRIMENTO AO DISPOSTO N0 Nº 1 DO ARTIGO 49º DA LEI Nº 

75/2013, DE 12 DE SETEMBRO.-- ----------------------------------------   

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

Subunidade Orgânica Flexível de Atendimento e de Administração 

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

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

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

lavrada a presente ata que vai ser devidamente assinada por todos 

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

CÂMARA MUNICIPAL 

_____________________________________________________

_____________________________________________________
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_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

O ASSISTENTE TÉCNICO                  

__________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


