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 ____________________________________________________ 

                                           Ata nº 6/2016. 

Reunião Ordinária do dia 23 de 

março de 2016. -----------------  

Aos vinte e três 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 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 Clara 

Barradas.- -----------------------------------------------------------------  

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 --------------------------  

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). ------------------------  
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Continuando o Senhor Presidente da Câmara entregou ao Senhor 

Vereador Comendador Rondão Almeida, cópia da análise do futuro 

modelo de Gestão dos Serviços de Gestão de Resíduos Urbanos e 

Limpeza Urbana no Município de Elvas.---------------------------------- 

O Senhor Vereador Comendador Rondão Almeida leu para a Ata 

um documento o qual se dá aqui como transcrito (documento em 

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

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

A Senhora Vereadora Vitória Branco 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.------------------------------------------- 

2– Aprovação da Ata de 09/03/2016.------------------- 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia nove de março de dois mil 

e dezasseis foi aprovada, por maioria, com a seguinte ratificação:---- 

Onde consta: FALTAS: Faltou a esta reunião o Senhor Presidente da 

Câmara Dr. Nuno Miguel Fernandes Mocinha.----------------------- 

Deve constar: FALTAS: Faltou a esta reunião o Senhor Presidente 

da Câmara Dr. Nuno Miguel Fernandes Mocinha em virtude de 

estar em representação do Município.------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara absteve-se por não ter estado 

presente na referida reunião.--------------------------------------------- 

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

3.1– Departamento de Administração, Urbanismo e 

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

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

Presente à reunião os resultados das análises efetuadas ao 

abastecimento público do concelho, bem como a informação nº 11 de 

14 de março de 2016, da Eng.ª Técnica Química dando conhecimento 

de que a água do abastecimento público não apresenta risco para a 

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

 Despacho nº 17/2016.---------------------------------- 

Presente à reunião o despacho número 17/2016, datado de 15 de 

março de 2016, do Senhor Vereador Engº Tiago Joaquim Lopes 

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

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

 Informação social – Pagamento de rendas de 

habitação de forma faseada. (2).----------------------- 

1) Presente à reunião a informação nº 139/SOF – Sócio Educativa 

bem como o requerimento de Susana Maria Pinheiro Castanheira, 

sobre o pagamento de divida referente à renda da casa, de forma 

faseada.-------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da 

divida no valor de €20,00/mês.----------------------------------------- 

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

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

2) Presente à reunião a informação nº 151/SOF – Sócio Educativa 

bem como o requerimento de Roberto Carlos Correia Rosinha, sobre o 

pagamento de divida referente à renda da casa, de forma faseada.--- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da 

divida no valor de €30,00/mês.------------------------------------------- 

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

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

 Processo de propriedade horizontal nº 1/16.---------- 

Presente à reunião o requerimento de José Francisco Caldeira 

Salsinha, contribuinte número cento e nove milhões seiscentos e 

noventa e nove mil quinhentos e trinta, residente na Rua Padre 

Mendes, número dezasseis-A, em Santa Eulália e Maria Teresa da 

Gama Telo Rasquilha da Gama, contribuinte número cento e doze 

milhões trezentos e oitenta e um mil oitocentos e sessenta e três, 

residente na Avenida da Liberdade, número dezasseis, em Campo 

Maior, na qualidade de proprietários, solicitando nos termos do 
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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 mil cento e vinte e sete da 

Freguesia de Santa Eulália, situado na Rua Padre Mendes, números 

dezasseis, dezasseis-A e dezasseis-C e Rua 25 de abril, números 

quatro-C, quatro-D e quatro-E 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 hall, cozinha, despensa, 

um quarto, duas salas e uma instalação sanitária, esta fração tem 

uma área total de cento e quinze vírgula cinquenta metros 

quadrados, correspondendo a permilagem de duzentos e nove vírgula 

sessenta do valor total do prédio, com entrada pelo número 

dezasseis-A de polícia da Rua Padre Mendes, com destino a 

habitação. -----------------------------------------------------------------

FRAÇÃO B: Constituía em rés-do-chão por uma divisão, esta fração 

tem uma área total de trinta e sete vírgula vinte metros quadrados, 

correspondendo uma permilagem de sessenta e sete vírgula 

cinquenta do valor total do prédio, com entrada pelo número quatro-

D de polícia da Rua 25 de abril, com destino a garagem. --------------

FRAÇÃO C: Constituída em rés-do-chão por uma cozinha, uma sala, 

um quarto e uma instalação sanitária, esta fração tem uma área de 

noventa e seis vírgula vinte metros quadrados, correspondendo a 

permilagem de cento e setenta e quatro vírgula sessenta do valor 

total do prédio, com entrada pelo número quatro-C de polícia da Rua 

25 de abril, com destino a habitação. ----------------------------------- 

FRAÇÃO D: Constituída em rés-do-chão por hall e escadas de acesso 

ao primeiro andar; primeiro andar composto por duas salas, uma 
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cozinha, uma despensa, um quarto e uma instalação sanitária, esta 

fração tem uma área total de cento e trinta vírgula cinquenta metros 

quadrados, correspondendo a permilagem de duzentos e trinta e seis 

vírgula oitenta do valor total do prédio, com entrada pelo número 

dezasseis de polícia da Rua Padre Mendes, com destino a habitação. -

FRAÇÃO E: Constituída em rés-do-chão por escadas de acesso ao 

primeiro andar; primeiro andar composto por sala/cozinha e uma 

instalação sanitária, esta fração tem uma área total de setenta e dois 

metros quadrados, correspondendo a permilagem de cento e trinta 

vírgula sessenta do valor total do prédio, com entrada pelo número 

quatro-E de polícia da Rua 25 de abril, com destino a habitação. -----  

FRAÇÃO F: Constituída em rés-do-chão por escadas de acesso ao 

primeiro andar; primeiro andar composto por um corredor, uma 

cozinha, uma sala, um quarto, duas despensas e uma instalação 

sanitária, esta fração tem uma área total de noventa e nove vírgula 

setenta metros quadrados, correspondendo a permilagem de cento e 

oitenta vírgula noventa do valor total do prédio, com entrada pelo 

números dezasseis-B de polícia da Rua Padre Mendes, 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 43/15.---------------------- 

Presente à reunião o processo de reclamação sobre infiltrações no 

prédio sito na Rua de Portalegre, nº 79, 6º dtº, em Elvas, cujo 

requerente é Maria Clara Andrade.--------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar efetuar a vistoria.----- 

 Requerimento da Tagusgás – Plano de trabalhos 

2016-Garantia bancária de trabalhos.------------------ 
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Presente à reunião a informação nº 136/DAGRH, bem como, o pedido 

da Tagusgás no sentido de ser aceite a continuidade da garantia 

bancária nº 9140.041515.595, no valor de €16.800,00, que foi 

entregue para fazer face ao plano de trabalhos de 2015, para o plano 

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

A Câmara com o fundamento expresso na referida informação 

deliberou, por unanimidade, aceitar a garantia bancária.--------------- 

 Requerimento da Infarmed – Autoridade Nacional do 

Medicamento e produtos de Saúde, I.P. – 

Transferência de farmácia no Concelho de Elvas.----- 

Presente à reunião o pedido de parecer prévio de transferência de 

localização da Farmácia Rosado e Silva, Ldª, situada na Rua da 

Cadeia, nº 28, para a Praceta José Picão Tello, nº 19 r/c, em Elvas, 

cujo requerente é o Infarmed – Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, I.P..------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao 

pedido de transferência.------------------------------------------------- 

 Reclamação sobre infiltrações no prédio sito na Rua 

das Alcoutinas, nºs 11 e 11-A – Elvas.-----------------  

Presente à reunião uma informação dos Serviços de Fiscalização 

sobre a existência de infiltrações na Rua das Alcoutinas, nºs 11 e 11-

A, em Elvas.---------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar efetuar a vistoria.----- 

 Requerimento de Miguel Francisco Borges de 

Lacerda de Vasconcelos, pedido de parecer para 

negócio de compropriedade para os prédios rústicos 

denominados “Herdade da Casa das Vacas” e 

“Herdade da Casa Branca” – Stª. Eulália.-------------- 

Presente à reunião o requerimento de Miguel Francisco Borges de 

Lacerda de Vasconcellos e Souza, contribuinte número 190919833, 

residente na rua Rio Homem, número 147, Arneiro, Carcavelos, 
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Cascais e José António Borges de Lacerda de Vasconcellos e Souza, 

contribuinte número 194219291, residente no Largo da Bela Vista, 

número 49, moradia B, Caparide, São Domingos de Rana, Cascais, 

Herdeiros de João d’Andrade de Vasconcellos e Souza, solicitando a 

emissão de parecer nos termos do artigo 54º da Lei número 91/95 de 

2 de setembro, alterada pela Lei número 64/2003 de 23 de agosto, 

que foi emitido parecer favorável, à partilha de 1/2 indiviso para cada 

um deles, dos seguintes prédios rústicos: ------------------------------- 

Prédio rústico inscrito na matriz cadastral rústica da Freguesia de 

Santa Eulália, sob o artigo 3º, Secção I, denominado Herdade da 

Casa das Vacas e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Elvas sob o número 45/19850827. --------------------------------------

Prédio rústico inscrito na matriz cadastral rústica da Freguesia de 

Santa Eulália, sob o artigo 7º, Secção I, denominado Herdade da 

Casa Branca e descrito na Conservatória do Registo Predial de Elvas 

sob o número 46/1985 0827.--------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável, uma 

vez que esse negócio não visa nem dele resulta parcelamento físico 

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

 Alteração ao loteamento Industrial das Fontainhas.--  

Presente à reunião a informação nº 149/DAURH, sobre a alteração ao 

loteamento Industrial das Fontainhas.-----------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à discussão pública, 

pelo período de 30 dias, da alteração proposta, nos termos do nº 2 

do artigo 22º, do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, com a 

atual redação dada pelo Decreto-Lei 136/2014, de 8 de setembro em 

conjugação com o nº 2 do artigo 19º do Regulamento Municipal e 

Urbanização e Edificação.------------------------------------------------- 

 Requerimento de Maria Teresa Gonçalves da 

Conceição Mouta Barradas, pedido de parecer para 

negócio de compropriedade para o prédio misto 
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denominado “São Pedro”, da freguesia de São Brás e 

São Lourenço.--------------------------------------------- 

Presente à reunião o requerimento de Maria Teresa Gonçalves Mouta 

Barradas, contribuinte número 130682101, residente na Estrada de 

Benfica, número 461 – 5º 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 64/2003 de 23 de agosto, que foi 

emitido parecer favorável, à doação a seus filhos, José Miguel da 

Conceição Barradas e Nuno Baldomero da Conceição Barradas de 1/2 

indiviso para cada um deles, do prédio rústico, inscrito na matriz 

cadastral rústica da Freguesia de São Brás e São Lourenço, sob o 

artigo 61º, Secção B, denominado São Pedro e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Elvas sob o número 

524/19890208.------------------------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável, uma 

vez que esse negócio não visa nem dele resulta parcelamento físico 

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

 Requerimento do Banco BPI, S.A., pedido de 

licenciamento de três placas publicitárias, colocadas 

na fachada do prédio sito na Rua de Alcamim, nº 58 

em Elvas.--------------------------------------------------- 

Presente à reunião o pedido de licenciamento de três placas 

publicitárias, colocadas na fachada do prédio sito na Rua de Alcamim, 

nº 58, em Elvas, cujo requerente é o Banco BPI, S.A.------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento, com 

a condicionante da retirada do reclame luminoso de dupla face.------- 

 Processo de Obras nº 47/15. ---------------------------- 

Presente à reunião o pedido de legalização de um alpendre para 

palha em estrutura metálica, no prédio rústico denominado 2Herdade 

de Sosna”, em Elvas, cujo requerente é Valentim Murga Velver.------- 
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A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua de 

Olivença, nº 32 – 1º dtº, fração “J” – Elvas. 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Olivença, nº 32 

– 1º dtº, fração “J”– Elvas.------------------------------------------------ 

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

3.2–Departamento Financeiro e Desenvolvimento.---- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 22/03/2016.-----  

Em Bancos €1.065.023,91.------------------------------------ 

Em dinheiro: €28.905,46.-------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 9ª, 10ª e 11ª, 

alteração orçamental e a 9ª, 10ª e 11ª, 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 389/SOFCOM, sobre o 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 cinco).---------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho que deu 

parecer prévio à prestação de serviço constante da referida 

informação.---------------------------------------------------------------- 

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

Presente à reunião as informações nºs 282/SOFcom e 283/SOFcom, 

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

A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------  
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 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 aa Ata nº 13, de 15 de março de 2016, da 

Comissão de Acompanhamento do Contrato da Concessão da 

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

 Concurso público para a concessão de exploração de 

bar sito no Forte da Graça.------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 364/DFD, bem como a minuta de 

contrato do Concurso público para a concessão de exploração de bar 

sito no Forte da Graça.---------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato 

e mandar proceder à celebração do mesmo.----------------------------- 

Mais foi deliberado ratificar o despacho do Exmº Senhor Presidente 

da Câmara de dois de março de 2016, que procedeu à adjudicação do 

concurso em título.-------------------------------------------------------- 

 Plano de promoção da eficiência no consumo de 

energia elétrica (2013-2014) – “Luz certa no seu 

Município” – Parque de estacionamento Comendador 

Rondão Almeida.------------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 326/SOF Candidaturas, bem 

como a nova versão da minuta do Protocolo de Cooperação em título 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a nova versão da 

minuta de Protocolo e revogar a deliberação de vinte e sete de 

janeiro de dois mil e dezasseis.-------------------------------------------  
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 ITI- Desenvolvimento das Infraestruturas de 

Formação e Ensino – Infraestruturas Educativas 

para o Ensino Escolar (Ensino Básico e Secundário).- 

Presente à reunião a informação nº 376/SOF-Candidaturas, bem 

como as minutas das declarações referentes ao projeto em título 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as referidas minutas 

das declarações.----------------------------------------------------------- 

 Antecipação de duodécimos – Núcleo Elvense de 

fotografia e cinema amador (NEFCA).------------------ 

Presente à reunião o ofício emanado do Núcleo Elvense de fotografia 

e cinema amador (NEFCA), solicitando a antecipação do pagamento 

dos duodécimos referente ao apoio que lhe foi atribuído em reunião 

de 9 de março de 2016 (documento em anexo número oito).---------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

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

 Antecipação de duodécimos – Associação Gota 

D’Arte.------------------------------------------------------ 

Presente à reunião o ofício emanado da Associação Gota D’Arte, 

solicitando a antecipação do pagamento dos duodécimos referente ao 

apoio que lhe foi atribuído em reunião de 9 de março de 2016 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar despacho do Exmº 

Senhor Presidente da Câmara de 18 de março de 2016, que mandou 

proceder ao pagamento antecipado dos duodécimos do referido 

apoio.----------------------------------------------------------------------- 

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

 Empreitada de: Associação Desportiva e Cultural da 

Belhó Raposeira.------------------------------------------ 

 Libertação de caução.------------------------------- 
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Presente à reunião a informação DOSU nº 22/2016 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

 Empreitada de: Pavimentação na Quinta dos Arcos e 

na Escola de Santa Luzia.-------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 23/2016 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

 Empreitada de: Reparação e Reforço da Iluminação 

Interior do Coliseu Rondão Almeida.------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 26/2016 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- Tolerância de Ponto – Páscoa.--------------------------- 

Presente à reunião o despacho nº 16 do Senhor Presidente do dia 15 

de março do corrente ano que concede tolerância de ponto aos 

trabalhadores do município no dia 28 de março de 2016 (Segunda 

Feira Páscoa) durante todo o dia (documento em anexo número 

dez).------------------------------------------------------------------------ 

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

4.2- Proposta de realização da XXVII Exposição Canina 

Internacional.--------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 40/SOF – Cultura e Desporto 

sobre a realização da XXVIII Exposição Canina Internacional de Elvas 
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no Coliseu José Rondão Almeida (documento em anexo número 

onze).----------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização da XXVIII 

Exposição Canina Internacional de Elvas. -------------------------------  

4.3- X Festival Medieval de Elvas.----------------------------- 

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

4.4-Proposta de Calendarização de Exposições 

temporárias na Casa da Cultura.------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 42/SOF- Cultura e Desporto, bem 

como a Calendarização de Exposições temporárias na Casa da Cultura 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a calendarização de 

exposições proposta.-------------------------------------------------- 

4.5- Proposta de sessões de cinema para alunos do 

concelho.-------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 44/SOF- Cultura e Desporto, bem 

como a proposta de realização de sessões de cinema para os alunos 

do 1º, 2º e 3º ciclo, entre 11 e 18 de abril de 2016, no auditório São 

Mateus (documento em anexo número treze).-------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.------------ 

4.6- Proposta de Cedência do Cineteatro à Associação de 

Estudantes da Escola Secundária – ratificação.------------- 

Presente à reunião a informação nº 41/SOF- Cultura e Desporto, 

sobre a Cedência do Cineteatro à Associação de Estudantes da Escola 

Secundária, para a realização da 3ª noite solidária contra a lepra no 

dia 12 de março de 2016 (documento em anexo número catorze).---- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho que 

autorizou a cedência do Cineteatro.-------------------------------------- 

4.7- Proposta de programação – Comemorações do 25 de 

abril e 1º de maio.---------------------------------------------- 
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Presente à reunião à reunião a informação nº 45/SOF – Cultura e 

Desporto bem como o programa das Comemorações do 25 de abril e 

1 de maio (documento em anexo número quinze).---------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a programação.------- 

4.8- Execução de Sentença Judicial.-------------------------- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, sobre a 

execução de sentença judicial – processo 200/10.5BECTB do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Castelo Branco (documento em anexo 

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

A Câmara com o fundamento expresso na referida informação 

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

1)Aplicar à empresa Cunha Bastos a multa contratual no valor de 

€8.278,40, correspondente à soma dos valores das multas por atraso 

no início da obra aplicadas em reuniões de Câmara de 18/11/2009 e 

16/12/2009;--------------------------------------------------------------- 

2)Devolver à empresa Cunha Bastos a quantia de €10.348,00, 

correspondente à soma dos valores das multas por atraso na 

conclusão da obra aplicadas em reuniões de Câmara de 16/12/2009 e 

27/01/2010, acrescido de juros desde 12/05/2010.--------------------- 

4.9- Protocolo a celebrar com a Associação de 

Desenvolvimento pela Cultura.-------------------------------- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem como 

o protocolo a Celebrar com a Associação de Desenvolvimento pela 

Cultura (documento em anexo número dezassete).--------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido protocolo.— 

4.10-Cedência do Coliseu Comendador Rondão Almeida – 

Gym for Life 2016 – Federação de Ginástica de Portugal.-- 

Presente à reunião a informação nº 2/CDRA/2016, sobre a cedência 

do Coliseu Comendador Rondão Almeida á Federação de Ginástica de 

Portugal, para realização do Gym for Life 2016 que decorrerá entre os 
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dias 16 e 17 de abril de 2016 (documento em anexo número 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência do 

Coliseu.--------------------------------------------------------------------- 

4.11- Cedência do Centro de Negócios Transfronteiriço – 

XXXVI Colóquio Nacional, I Transfronteiriço e XII 

Congresso da UDITE – Elvas/2016 – ATAM.----------------- 

Presente à reunião a informação nº 4/CNT/2016, sobre a cedência do 

Centro de Negócios Transfronteiriço para realização do XXXVI 

Colóquio Nacional, I Transfronteiriço e XII Congresso da UDITE – 

Elvas/2016 – ATAM que decorrerá entre os dias 16 e 19 de novembro 

de 2016 (documento em anexo número dezanove).-------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência do CNT.--- 

4.12- Voto de Louvor.------------------------------------------ 

Presente à reunião um voto público de louvor em reconhecimento dos 

títulos que a jovem cavaleira Beatriz Martins Correia, tem vindo a 

adquirir, elevando o bom nome da cidade de Elvas a nível nacional e 

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

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

4.13- Visitas ao Forte da Graça – Universidades Séniores 

do País.---------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 12/2016, sobre Visitas ao Forte 

da Graça – Universidades Séniores do País (documento em anexo 

número vinte e um).------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o proposto.------------ 

4.14- Apoios:---------------------------------------------------- 

a)Associação de Caçadores da Freguesia de S. 

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

Presente à reunião a informação nº 255/DFD, sobre a atribuição de 

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

dois).----------------------------------------------------------------------- 
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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 €500,00.-------------------------------------------------- 

b)APARSIN – Associação Portuguesa de Apoio e 

Reabilitação Sénior de Intervenção Neurológica.----- 

Presente à reunião a informação nº 374/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 €12.000,00 a pagar em doze prestações.-------------- 

c) Silaba Dinâmica - Associação intercultural.--------- 

Presente à reunião a informação nº 373/DFD, sobre a atribuição de 

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

d)Associação de Estudantes da Escola Superior  

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

Presente à reunião a informação nº 371/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 €500,00.-------------------------------------------------- 

e) Associação Aboim Jovem.----------------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 370/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 €1.000,00.---------------------------------------------- 

f) Associação Naturafishing.---------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 369/DFD, sobre a atribuição de 

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

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

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

g)Associação Humanitária dos Bombeiros 

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

Presente à reunião a informação nº 259/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 €75.000,00, a pagar em duodécimos da seguinte 

forma: €5.000,00 de janeiro a novembro de 2016 e €20.000,00 em 

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

h) Associação Empresarial de Elvas.-------------------- 

Presente à reunião a informação nº 368/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, 
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nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

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

i) Associação de Caçadores e Pescadores de Vila 

Boim.------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 367/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 €2.000,00.---------------------------------------------- 

j) Isekais – Associação de Desportos Gímnicos.------- 

Presente à reunião a informação nº 381/DFD, bem como o contrato 

programa de desenvolvimento desportivo, para atribuição de subsídio 

à Associação em título (documento em anexo número trinta 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 aprovar o 

contrato programa de desenvolvimento desportivo.---------------------  

k) “O Elvas” – Clube Alentejano de Desportos.-------- 

Presente à reunião a informação nº 380/DFD, bem como o contrato 

programa de desenvolvimento desportivo, para 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, aprovar o 

contrato programa de desenvolvimento desportivo.---------------------  

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

Presente à reunião a informação nº 382/DFD, bem como o contrato 

programa de desenvolvimento desportivo, para atribuição de subsídio 

à Associação em título (documento em anexo número trinta e três).-- 
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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, aprovar o 

contrato programa de desenvolvimento desportivo.---------------------  

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

Presente à reunião a informação nº 383/DFD, bem como o contrato 

programa de desenvolvimento desportivo, para 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, aprovar o 

contrato programa de desenvolvimento desportivo.---------------------  

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

Presente à reunião a informação nº 379/DFD, bem como o contrato 

programa de desenvolvimento desportivo, para 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, aprovar o 

contrato programa de desenvolvimento desportivo.---------------------  

o) Clube de Tiro e Caça de Elvas.----------------------- 

Presente à reunião a informação nº 384/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número trinta 

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 €10.000,00.---------------------------------------------- 

p) Associação Cultural e Desportiva Belhó Raposeira. 
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Presente à reunião a informação nº 157/DFD, bem como o contrato 

programa de desenvolvimento desportivo, para atribuição de subsídio 

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

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 o 

contrato programa de desenvolvimento desportivo.---------------------  

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                  

__________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


