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____________________________________________________ 

                Ata nº 5/2016. 

Reunião Ordinária do dia 9 de 

março 2016. --------------------  

Aos nove dias do mês de março 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 Vice-

Presidente Engº Manuel Joaquim Silva Valério estando presentes 

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.—------------------------------- 

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

Nuno Miguel Fernandes Mocinha.------------------------------------- 

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 Vice – Presidente, no 

exercício da Presidência, foi declarada aberta a reunião: ---------------  

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

O Senhor Vereador Comendador Rondão Almeida usando da 

palavra perguntou ao Senhor Vice – Presidente se o Senhor 
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Presidente da Câmara lhe tinha deixado os documentos relativos à 

abertura do procedimento e respetivo relatório dos RSU, para lhe 

entregar.------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vice- Presidente respondeu que não.---------------------- 

O Senhor Vereador Tiago Abreu apresentou duas recomendações 

as quais constam como documentos em anexo números um e dois).--- 

2– Aprovação da Ata de 22/02/2016.------------------- 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia vinte e dois de fevereiro 

de dois mil e dezasseis foi aprovada, por maioria, com a abstenção da 

Senhora Vereador Drª Elsa Grilo em virtude de não ter estado 

presente na mesma.------------------------------------------------------- 

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 9 de 

2 de março 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.------------------------------------------ 

 Justificação de falta a Reunião de Câmara de 

22/02/2016 – Vereadora Drª Elsa da Purificação 

Ambrósio Grilo.-------------------------------------------- 

Presente à reunião uma carta da Senhora Vereadora Elsa Grilo, bem 

como o documento de justificação da sua falta à reunião do Executivo 

realizada no dia 22 de fevereiro de 2016 (documento em anexo 

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

A Câmara tomou conhecimento.--------------------------------------- 
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 Concurso para a Cedência Temporária da Exploração 

do Bar Exterior nº1 do Coliseu Comendador José 

Rondão Almeida – Auto de Licitação.------------------- 

Presente à reunião o Auto de Licitação para cessão de Exploração do 

Bar Exterior nº 1 do Coliseu José Rondão Almeida, no qual se propõe 

a adjudicação ao Senhor Luís Miguel Ferreira Santinhos, pelo valor de 

€300,00/mensais maior lanço oferecido.--------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o referido Auto e 

mandar celebrar o contrato com o Senhor Luís Miguel Ferreira 

Santinhos.------------------------------------------------------------------ 

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Informação Prévia nº 3 /2015.-------------------------- 

Presente à reunião o pedido de informação prévia de obras para 

construção de um edifício destinado a instalação do supermercado 

“Pingo Doce”, no prédio rústico denominado “Cocena”, cujo 

requerente é Pedro Soares Ferreira Vasconcelos do Couto.------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o pedido de 

informação prévia---------------------------------------------------------- 

 Processos de Obras nº 7/2016.------------------------- 

Presente à reunião o projeto de legalização das alterações efetuadas 

na moradia situada na Travessa das Nogueiras e Estrada Velha em 

Vila Boim, cujo requerente é Joaquim António Reis Travanca.---------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Direito de Preferência do prédio sito no Largo do 

Castelo, Barbacena- Elvas.------------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito no Largo do Castelo, 

Barbacena- Elvas.--------------------------------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por maioria, com um voto contra do Senhor 

Vereador Tiago Abreu, ratificar o referido despacho.—------------------ 

 Direito de Preferência do prédio sito na Rua João de 

Casqueiro nº 4 e 4 - A- Elvas.---------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

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

nº 4 e 4 A- Elvas.---------------------------------------------------------- 

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

 Direito de Preferência do prédio sito na Rua de 

Alcamim nº 31 e 31 - A – Elvas.------------------------ 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Alcamim nº 31 e 

31 - A – Elvas.------------------------------------------------------------- 

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

 Direito de Preferência do prédio sito na Rua de 

Alcamim nº 32 e 32-A – Elvas.--------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Alcamim nº 32 e 

32 - A – Elvas.------------------------------------------------------------- 

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

 Direito de Preferência do prédio sito na Rua da 

Carreira nº 30, 30-A, 30-B, 30-C – Elvas.--------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Carreira nº 30, 

30-A, 30-B, 30-C – Elvas.------------------------------------------------- 

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

 Direito de Preferência do prédio sito na Rua António 

Tomas Pires nº 5 – Elvas.-------------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua António Tomas 

Pires nº 5 – Elvas.--------------------------------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho.— 

 Direito de preferência do prédio sito na Rua dos 

quartéis, nº 1 (antiga Rua do Governador Rodrigues 

da Costa) – Elvas.----------------------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua dos quartéis, nº 1 

(antiga Rua do Governador Rodrigues da Costa) – Elvas.--------------- 

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

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 08/03/2015.-----  

Em Bancos €819.675,11.--------------------------------------- 

Em dinheiro: €13.014,90.-------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 8ª alteração 

orçamental e a 8ª alteração às Grandes Opções do Plano do corrente 

ano. ----------------------------------------------------------------------- 

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

 Prestação de serviços.------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 309/SOFCOM, sobre a ratificação 

de pedido de parecer prévio no âmbito das Prestações de Serviços ao 

abrigo do artigo 75º da LOE 2015 e Portaria nº 149/2015 de 25 de 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o pedido de parecer 

prévio, da prestação de serviço constantes da referida informação.--- 

 Ata da reunião de acompanhamento da “Concessão 

da exploração e gestão dos sistemas de distribuição 

de água para consumo público e de recolha de 

efluentes do concelho de Elvas”.------------------------ 

Presente à reunião as Atas nºs 32 e 33, de 12 de novembro de 2015 

e 17 de dezembro de 2015, respetivamente, da Concessão da 
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Exploração e Gestão dos Sistemas de Distribuição de Água para 

Consumo Publico e de Recolha de Efluentes do Concelho de Elvas.---- 

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

 Cancelamento de caução.-------------------------------- 

Presente á reunião o ofício emanado da ThyssenKrupp Elevadores, 

solicitando o cancelamento da garantia bancária nº 

36230488078443, no valor de €1.050,00, referente ao Fornecimento 

e Montagem de um elevador hidráulico para a obra de recuperação 

do Convento de São Francisco a Arquivo Municipal.--------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

cancelamento da referida garantia bancária.----------------------------  

 Antecipação de duodécimos do apoio atribuído à 

Associação dos trabalhadores da Câmara Municipal 

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

Presente à reunião o ofício emanado da Associação dos Trabalhadores 

da Câmara Municipal de Elvas, solicitando a antecipação do 

pagamento dos duodécimos referente ao apoio que lhe foi atribuído 

em reunião de 22 de fevereiro de 2015 (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

pagamento antecipado dos duodécimos do referido apoio.------------- 

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

 Empreitada de: Arrelvamento sintético do Campo 

Patalino.---------------------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 13/2016 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 15% do valor da caução 

prestada pelo Empreiteiro.------------------------------------------------ 
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 Empreitada de: Iluminação exterior do Forte de 

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

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

Presente à reunião a informação da fiscalização nº 13/2016 para 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 35% do valor da caução 

prestada pelo Empreiteiro.------------------------------------------------ 

 Empreitada de: Beneficiação do pavimento do 

pavilhão gimnodesportivo da Fonte Nova.------------- 

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

Presente à reunião a informação da fiscalização nº 50/2016 para 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

prestada pelo Empreiteiro.------------------------------------------------ 

 Empreitada de: Ampliação do Centro de Negócios 

Transfronteiriço.------------------------------------------ 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 12/2016 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

prestada pelo Empreiteiro.------------------------------------------------ 

 Empreitada de: Beneficiação do campo Pedro 

Barrena – Relvado.---------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 14/2016 para efeitos de 

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

deliberou, por unanimidade, libertar 35% do valor da caução 

prestada pelo Empreiteiro.------------------------------------------------ 

4- Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- Proposta de oferta de recital de piano no Cineteatro.- 

Presente à reunião a informação nº 32/SOF – Cultura e Desporto, 

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

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

Presidente que aprovou a realização do recital de piano no 

Cineteatro.----------------------------------------------------------------- 

4.2- Proposta de Cedência do Cineteatro – Festival 

Internacional de Teatro do Alentejo.------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 36/SOF – Cultura e Desporto 

sobre a cedência do Cineteatro à UM COLETIVO – Associação 

Cultural, para realização do festival Internacional de Teatro do 

Alentejo nos dias 10 e 11 de março de 2016 (documento em anexo 

número sete).- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência do 

Cineteatro nas condições constantes da referida informação.---------- 

4.3- Proposta de Cedência do Cineteatro ao Colégio Luso 

Britânico. -------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 37/SOF – Cultura e Desporto 

sobre a cedência do Cineteatro ao Colégio Luso-Britânico, para 

realização da festa anual dos alunos daquele estabelecimento de 

ensino, nos dias 18 e 19 de março de 2016 (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência do 

Cineteatro nas condições constantes da referida informação.---------- 

4.4- Proposta de Cedência do Auditório S. Mateus à Santa 

Casa da Misericórdia de Elvas.-------------------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 38/SOF – Cultura e Desporto 

sobre a cedência do Auditório S. Mateus à Santa Casa da 

Misericórdia, para realização da reunião do Secretariado Regional da 

União das Misericórdias Portuguesas, no dia 11 de março de 2016, às 

18,00 horas (documento em anexo número nove).--------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência do 

Cineteatro nas condições constantes da referida informação.---------- 

4.5- Proposta de Cedência do Auditório S. Mateus ao 

Conselho Regional de Évora da Ordem dos Advogados.---- 

Presente à reunião a informação nº 39/SOF – Cultura e Desporto 

sobre a cedência do Auditório S. Mateus à Delegação da Ordem dos 

Advogados de Évora, para realização de uma ação de formação sobre 

Litígios de Direitos de Consumo, no dia 30 de março de 2016, às 

14,30 horas (documento em anexo número dez).----------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência do 

Cineteatro nas condições constantes da referida informação.---------- 

4.6- Trânsito.---------------------------------------------------- 

a) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Tiago 

Afonso sobre a criação de local de estacionamento para cargas e 

descargas no Largo 25 de abril (documento em anexo número onze).- 

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 Vereador Tiago 

Afonso sobre a colocação de sinalética horizontal de proibição de 

estacionamento (listas amarelas) na Rua Dr. Mário António Geraldes 

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

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 Vereador Tiago 

Afonso sobre a colocação de sinal vertical de aviso de passagem de 

animais selvagens nos sentidos Elvas/S.Vicente/Elvas (documento em 

anexo número treze).----------------------------------------------------- 
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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 Vereador Tiago 

Afonso sobre a criação de um lugar de estacionamento para a Rádio 

Campo Maior na Rua dos Apóstolos (documento em anexo número 

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

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 Vereador Tiago 

Afonso sobre a colocação de lombas junto à passadeira existente na 

Rua Dr. António Tello Barradas (documento em anexo número 

quinze).-------------------------------------------------------------------- 

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 Vereador Tiago Afonso 

sobre a colocação de lombas junto à passadeira existente na Avª 

António Sardinha (documento em anexo número dezasseis).---------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

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

4.7 – Arrendamento Jovem – Abertura de Procedimento.- 

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

4.8- Aceitação de título de 1º Sócio Honorário da 

Associação Juventude Desportiva de Terrugem.------------ 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente da Câmara 

sobre Aceitação de título de 1º Sócio Honorário da Associação 

Juventude Desportiva de Terrugem (documento em anexo número 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar o título de 1º Sócio 

Honorário da Associação Juventude Desportiva de Terrugem.---------- 
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4.9- Cedência da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal 

Drª Elsa Grilo, à Federação Distrital de Portalegre da 

Juventude Socialistas – ratificação.-------------------------- 

Presente à reunião o e-mail emanado da Federação Distrital de 

Portalegre da Juventude Socialista solicitando a cedência da sala 

polivalente da Biblioteca Municipal Drª Elsa Grilo, para realização de 

uma conferência com o tema “Os Jovens e o Mundo Laboral” no dia 5 

de março, pelas 15,00 horas (documento em anexo número dezoito). 

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

Presidente da Câmara que autorizou a cedência do referido 

equipamento.-------------------------------------------------------------- 

4.10- Cedência de equipamento para o Bloco de Esquerda 

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

Presente à reunião o e-mail emanado do Bloco de Esquerda 

solicitando a cedência de equipamento para realização de uma 

iniciativa regional, no dia 19 de março de 2016 (documento em 

anexo número dezanove).------------------------------------------------ 

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

Presidente da Câmara que autorizou a cedência do referido 

equipamento.-------------------------------------------------------------- 

4.11- Apoios:---------------------------------------------------- 

a) Comissão de Melhoramentos do Concelho de 

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

Presente à reunião a informação nº 244/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 €12.400,00, a pagar em duodécimos de março a 

dezembro de 2016.-------------------------------------------------------- 
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b)Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Elvas (4).--------------------------------- 

1)Presente à reunião a informação nº 257/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 €11.398,03.---------------------------------------------- 

2)Presente à reunião a informação nº 258/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, 

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €8.601,17---------------------------------------------- 

c) Associação de Caçadores da Freguesia de São 

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

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

d) Arpi – Belhó, Raposeira e Rui de Melo.-------------- 

Presente à reunião a informação nº 245/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 €500,00.-------------------------------------------------- 

e) Associação de Desenvolvimento pela Cultura (2).- 

Presente à reunião a informação nº 246/DFD, sobre a atribuição de 

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

quatro).-------------------------------------------------------------------- 
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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 €292,59.-------------------------------------------------- 

f) Associação Cultural e Desportiva da Belhó 

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

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

g) Associação Desportiva e Cultural da Calçadinha.--- 

Presente à reunião a informação nº 247/DFD, sobre a atribuição de 

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

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

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

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €1.875,00.---------------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação nº 248/DFD, sobre a atribuição de 

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

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

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

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €16.000,00, a pagar €6.000,00 de imediato e os 

restantes €10.000,00 a pagar em duodécimos de março a dezembro 

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

i)Associação “O Grupo de Cantares de São Vicente e 

Ventosa”.--------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 249/DFD, sobre a atribuição de 

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

sete).----------------------------------------------------------------------- 
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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 €1.000,00.---------------------------------------------- 

j) Associação de Caçadores de Santa Eulália, Maria 

Ribeira e outras.------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 250/DFD, sobre a atribuição de 

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

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

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

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €500,00.---------------------------------------------- 

k) Associação de Festas e Animação de São Vicente e 

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

Presente à reunião a informação nº 251/DFD, sobre a atribuição de 

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

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

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

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €3.000,00.---------------------------------------------- 

l) Clube Elvense de Natação.----------------------------- 

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

m) Clube de Futebol “Os Elvenses”.--------------------- 

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

n) Clube de Futebol “Os Elvenses” – Veteranos.------ 

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

o) Associação Gota D’Arte (2).-------------------------- 
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1)Presente à reunião a informação nº 256/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

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

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

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €975,00.-------------------------------------------------- 

2)Presente à reunião a informação nº 252/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número trinta 

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

A Câmara deliberou, por maioria, com uma abstenção do Senhor 

Vereador Tiago Abreu, 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 

€24.000,00, a pagar em regime de duodécimos de março a dezembro 

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

p) Isekais – Associação de desportos Gímnicos (2).-- 

Presente à reunião a informação nº 253/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 €3.525,00.---------------------------------------------- 

q) NEFCA – Núcleo Elvense de Fotografia e Cinema 

Amador.---------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 254/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio 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 atribuir 
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um subsídio de €16.000,00, a pagar em regime de duodécimos de 

março a dezembro de 2016.---------------------------------------------- 

r) “O ELVAS” Clube Alentejano de Desportos.--------- 

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

s) Sociedade Recreativa e Desportiva Juventude de 

Santa Eulália.---------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 260/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 €36.000,00, a pagar em regime de duodécimos de 

janeiro a dezembro de 2016.--------------------------------------------- 

t) SIR – Sociedade de Instrução e Recreio.------------ 

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

ASSUNTOS POR MINUTA:-------------------------------------- 

E nada mais havendo a tratar, foi elaborada a minuta da Ata da 

presente reunião, que depois de lida, foi submetida à aprovação do 

Executivo. -----------------------------------------------------------------   

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar em minuta os assuntos 

constantes na ata, nos termos do número 3º do artigo 57º da Lei 

nº75/2013, de 12 de setembro.------------------------------------------  

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

Subunidade Orgânica Flexível de Atendimento e de Administração 

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

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

pelo Senhor Vice - Presidente, no exercício da Presidência, 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               

_______________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


