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____________________________________________________ 

                Ata nº 7/2016. 

Reunião Ordinária do dia 13 de 

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

Aos treze 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 --------------------------  

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

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

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

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

Continuando a Senhora Vereadora deu conhecimento da informação nº 

38/SOFTUR, sobre a atribuição ao Município de Elvas, pela Radio Onda 

Cero, do Prémio Gente Viajera al Turismo Português (documento em 

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

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aceitar 

a atribuição do referido Prémio.-------------------------------------------- 

2– Aprovação da Ata de 23/03/2016.------------------- 

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

dois mil e dezasseis foi aprovada, por unanimidade.-------------------- 

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 13 de 

5 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.------------------------------------------ 

 Informação Social-Pagamento de rendas de 

habitação de forma faseada.(2)------------------------- 
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1) Presente à reunião a informação nº 214/SOF – Sócio Educativa 

bem como o requerimento de Luís Filipe Demétrio Mota, sobre o 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da 

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

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

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

2) Presente à reunião a informação nº 219/SOF – Sócio Educativa 

bem como o requerimento de Artur Cortes Cabral, sobre o 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da 

divida em prestações no valor de €50,00/mês.-------------------------- 

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

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

 Pedidos de Estágio:--------------------------------------- 

o Curso de Engenharia civil – Instituto Politécnico 

de Portalegre.--------------------------------------- 

Presente à reunião um pedido de Estágio do Curso de Engenharia 

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

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

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

o Curso de Turismo Animação e Desporto – Escola 

Profissional Abreu Calado.------------------------- 

Presente à reunião um pedido de Estágio do Curso de Turismo 

Animação e Desporto (documento em anexo número cinco).--------- 

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

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

 Processo de reclamação nº 23/15.---------------------- 

Presente à reunião o processo de reclamação sobre uma casa 

degradada no prédio sito no Largo da Feira, s/n, em Barbacena.------ 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar efetuar a necessária 

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

 Reclamação sobre pinheiros, sito na Rua Alfredo 

Mirante, nº 7 – Elvas. ------------------------------------ 

Presente à reunião o processo de reclamação sobre pinheiros situados 

na Rua Alfredo Mirante, nº 7, em Elvas.--------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar efetuar a necessária 

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

O Senhor Vereador Tiago Abreu saiu da sala não participando na 

discussão e votação do ponto seguinte:---------------------------------- 

 Pedido de parecer para negócio de compropriedade,  

para o prédio misto denominado “Garro de Cima” – 

S. Brás e S. Lourenço.------------------------------------ 

a requerimento de Maria Luísa da Gama Cidraes Caldeira Fernandes, 

contribuinte número 126658749, residente na Rua António Tomáz 

Pires, número 5, em Elvas, conforme deliberação camarária de 13 de 

abril de 2016 e 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 Joaquim Miguel 

Cidraes Caldeira Fernandes, Miguel Cidraes Caldeira Fernandes e 

Tiago Miguel Cidraes Caldeira Fernandes, de 1/3 indiviso para cada 

um deles, do prédio misto inscrito na matriz cadastral rústica da 

Freguesia de São Brás e São Lourenço, sob o artigo 122º, Secção C, 

denominado Garro de Cima e na matriz urbana sob o artigo 1300-P e 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Elvas sob o número 

714/19921013, uma vez que esse negócio não visa nem dele resulta 

parcelamento físico em violação do regime legal dos loteamentos 

urbanos. ------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Tiago Abreu entrou na sala ocupando o seu 

lugar na reunião.----------------------------------------------------------- 
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Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Processo de obras nº 37/14.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de legalização de um anexo, sito na Rua 

das Acácias, nº 27, Bairro da Boa-Fé, em Elvas, cujo requerente é 

Maria Cristina Nascimento Gaita.---------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que indeferiu o projeto.-  

 Processo de obras nº 65/15.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de ampliação e beneficiação do lar de 

idosos, sito na Rua dos Fagundes, nºs 10-A e 10-B e Rua dos 

Lagares, nº 5, em Elvas, cujo requerente é a Fundação António 

Gonçalves.----------------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 3/16.------------------------------ 

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

nº 50, do Loteamento do Morgadinho, cujo requerente é Tiago 

Alexandre Figueiredo de Oliveira.----------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua dos 

Cavaleiros, nºs 45 e 45-B – Elvas. ---------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua dos Cavaleiros, 

nºs 45 e 45-B – Elvas. -------------------------------------------------- 

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

3.2–Departamento Financeiro e Desenvolvimento.---- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 12/04/2016.-----  

Em Bancos €949.334,83.--------------------------------------- 

Em dinheiro: €23.727,59.-------------------------------------- 

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 12ª, 13ª e 14ª 

alteração orçamental e a 12ª, 13ª e 14ª alteração às Grandes 

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

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

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

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

 Cancelamento de cheques.------------------------------- 

1)Presente à reunião as informação nº 405/SOF Contabilidade sobre 

o cancelamento do cheque nº 85524726, no valor de €50,00 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

cancelamento do referido cheque.---------------------------------------- 

2)Presente à reunião as informação nº 407/SOF Contabilidade sobre 

o cancelamento dos cheques constantes da referida informação 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

cancelamento dos referidos cheques.------------------------------------ 

3)Presente à reunião as informação nº 408/SOF Contabilidade sobre 

o cancelamento dos cheques constantes da referida informação 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

cancelamento dos referidos cheques.------------------------------------ 

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

1)Presente à reunião a informação nº 411/SOF-Contabilidade, sobre 

a inserção de produtos na tabela de preços (documento em anexo 

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

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

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

2)Presente à reunião a informação nº 43/SOF-Cultura e Desporto, 

sobre a alteração de preços das entradas no Cineteatro para 

espetáculos e similares (documento em anexo número dez).--------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os Preços constantes 

da referida informação.---------------------------------------------------- 

 Relatório e Contas Valnor 2015.------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 420/DFD, bem como o 

Relatório & Contas – 2015 da Valnor – Valorização e Tratamento 

de Resíduos Sólidos SA.-------------------------------------------- 

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

O Senhor Presidente da Câmara sugeriu que estes documentos 

fossem remetidos para os Serviços Financeiros e Gabinete Jurídico do 

Município, para apreciação dos mesmos e informar a Câmara das 

consequências destes resultados.----------------------------------------- 

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

 Empreitada de: Associação Desportiva e Cultural da 

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

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 28/2016 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

 Empreitada de: Pavilhão Desportivo de Vila Boim.---- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 27/2016 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

 Empreitada de: Lar de Santa Eulália- Quartos 

Complementares.----------------------------------------- 

o Libertação de Caução.------------------------------- 

Presente à reunião a informação DOSU nº 31/2016 para efeitos de 

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

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

 Empreitada de: Ampliação do Cais da Piscina da 

Terrugem.-------------------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 34/2016 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

 Empreitada de: Recuperação estrutural na Rua de Sá 

da Bandeira, º 24, 24-B, 25 e 25-A.--------------------- 

o Receção definitiva.---------------------------------- 

Presente à reunião o auto de vistoria para receção definitiva e auto 

de receção definitiva da empreitada em título.-------------------------- 

A Câmara com o fundamento expresso nos referidos documentos 

deliberou, por unanimidade, receber a obra a título definitivo e 

mandar libertar as garantias.-------------------------------------------- 

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

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

4.2- Protocolo a celebrar com a Junta de Freguesia de 

Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso - 

polidesportivo.-------------------------------------------------- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem como 

o Protocolo a celebra com a Junta de Freguesia de Assunção, Ajuda, 

Salvador e Santo Ildefonso (documento em anexo número onze).----- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido Protocolo e 

submeter o mesmo a aprovação da Assembleia Municipal.------------- 
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4.3- Ratificação de despacho e revogação de parte de 

deliberação da Câmara.---------------------------------------- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico sobre o 

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

A Câmara com o fundamento expresso na referida informação 

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

1)Revogar o nº 2 da deliberação tomada em reunião do executivo 

realizada no dia 23 de março de 2016 no Ponto 4.8;-------------------- 

2)Ratificar o despacho do Exmº Presidente da Câmara, que 

determinou a devolução 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.---- 

4.4- Inventário e Documentos de Prestação de Contas do 

Ano Económico de 2015.--------------------------------------- 

Presente à reunião o Inventário e Documentos de Prestação de 

Contas Ano Económico de 2015, bem como a informação nº 426/SOF 

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

A Câmara Municipal apreciou a documentação e deliberou, por 

unanimidade, aprovar o Inventário e Documentos de Prestação de 

Contas do Ano Económico de 2015 --------------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, remeter os documentos para 

apreciação e votação da Assembleia Municipal. -------------------------  

4.5- I - Revisão orçamental.----------------------------------- 

Presente à reunião a Informação nº 425/SOF- Contabilidade, bem 

como a I Revisão ao Orçamento (documento em anexo número 

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

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

à Assembleia Municipal para aprovação conforme o estabelecido na 

alínea c) do número 1 do artigo 33º da Lei nº 75/13, de 12 de 
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setembro e de acordo com o número 8.3.1.3 do decreto-lei, nº 54-

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

4.6- X Festival Medieval de Elvas.----------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 7/SOFMP sobre a realização do X 

Festival Medieval de Elvas (documento em anexo número quinze).---- 

A Câmara com o fundamento expresso na referida informação 

deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta, bem como as 

normas de participação, exploração, espaços e anexos I e II.--------- 

4.7- XXVI Feira Escolar.---------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 218/SOF – Sócio - Educativa, 

sobre a realização da XXVI Feira Escolar que decorrerá nos dias 30, 

31 de maio e 1 de junho de 2016 (documento em anexo número 

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

A Câmara com o fundamento expresso na referida informação 

deliberou, por unanimidade, aprovar a realização da Feira. ------------  

4.8- Plano de Transporte Escolar.----------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 220/SOF – Sócio – Educativa, 

bem como o Plano de Transportes Escolar (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de 

Transportes Escolar.------------------------------------------------------- 

4.9- Proposta de realização da Semana da Juventude 

2016.------------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 48/SOF – Cultura e Desporto, 

bem como o programa da Semana da Juventude e Académica 2016 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização da 

mesma.--------------------------------------------------------------------- 

4.10- Cedência do Cineteatro à Banda Made IN.------------ 

Presente à reunião a informação nº 47/ SOF-Cultura e Desporto, 

sobre a Cedência do Cineteatro à Banda Made IN, no dia 16 de abril 
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de 2016, para apresentação do seu novo álbum (documento em 

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

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

4.11- Cedência do Cineteatro à ARKUS – Associação 

Juvenil – Ratificação de despacho.--------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 46/ SOF-Cultura e Desporto, 

sobre a Cedência do Cineteatro à ARKUS Associação Juvenil, no dia 6 

de abril de 2016, para representação da peça de teatro “Apenas um 

Espetáculo” (documento em anexo número vinte).---------------------- 

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

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

4.12- Cedência do Centro de Negócios Transfronteiriço à 

Federação de Portalegre do Partido Socialista – 

Ratificação de despacho.--------------------------------------- 

Presente à reunião o e-mail da Federação de Portalegre do Partido 

Socialista, solicitando a cedência do Centro de Negócios 

Transfronteiriço para realização de uma reunião de caráter político-

partidário no dia 1 de abril de 2016, pelas 21,00 horas (documento 

em anexo número vinte e um).------------------------------------------- 

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

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

4.13-Comemoração do Dia Internacional dos Monumentos 

e Sítios (18 de Abril).------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 11/SOFMP sobre a Comemoração 

do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios (documento em anexo 

número vinte e dois).------------------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o programa das 

comemorações.------------------------------------------------------------ 

4.14- Comemorações do Dia Mundial do Livro.-------------- 
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Presente à reunião a informação nº 27/SOFBA, bem como o 

programa da Comemoração do Dia Mundial do Livro (documento em 

anexo número vinte e três).---------------------------------------------- 

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

4.15 – Arrendamento Jovem – Abertura de Procedimento. 

Presente à reunião a informação nº 150/SOF-Sócio Educativa, sobre 

a abertura do procedimento para arrendamento jovem (documento 

em anexo número vinte e quatro).--------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Abertura do 

Procedimento.-------------------------------------------------------------- 

4.16- Adesão ao projeto “ERASMUS+” – Sistemas de 

Indicadores para apoiar a e-governança dos Destinos 

Turísticos Culturais Urbanos.---------------------------------- 

Presente à reunião a declaração para Adesão ao projeto “ERASMUS+” 

– Sistemas de Indicadores para apoiar a e-governança dos Destinos 

Turísticos Culturais Urbanos (documento em anexo número vinte e 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aderir ao referido projeto e 

aprovar a declaração de apoio.------------------------------------------- 

4.17- Renovação de Protocolo com o GADICE.-------------- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, sobre a 

renovação do Protocolo celebrado com o GADICE – Grupo de Apoio e 

Dinamização Cultural, União de Freguesias de Assunção, Ajuda, 

Salvador e Santo Ildefonso, União de Freguesias de Caia, São Pedro e 

Alcáçova, União de Freguesias de Vila Boim e Terrugem, União de 

Freguesias de Barbacena e Vila Fernando, Freguesia de Santa Eulália, 

Freguesia de São Vicente e Ventosa e Freguesia de São Brás e são 

Lourenço, celebrados em 1 de abril de 2014 (documento em anexo 

número vinte e seis).------------------------------------------------------ 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a renovação do 

referido protocolo e submeter o mesmo a aprovação da Assembleia 

Municipal.------------------------------------------------------------------ 

4.18- Protocolo a celebrar com a AiaR - Associação de 

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

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico bem como o 

protocolo a celebrar com a AiaR - Associação de Desenvolvimento 

pela Cultura (documento em anexo número vinte e sete).------------- 

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

4.19- Constituição de fundo de maneio do DOMSU.--------- 

Presente à reunião a informação nº 418/16/SOF - Contabilidade, 

sobre o assunto em título (documento em anexo número vinte e 

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

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

1) Constituir um Fundo de Maneio para fazer face a pequenas 

despesas, a favor do Assistente Operacional Militão Joaquim Caeiro 

Cobra, ficando o mesmo desde já autorizado a satisfazer essas 

despesas.--------------------------------------------------------------- 

Aprovar os seguintes valores--------------------------------------------- 

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

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

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

2) Que o Senhor Engº Gilberto Hernani Ferreira Gama Chefe de 

Divisão de Obras Municipais proceda ao encerramento de contas do 

Fundo de Maneio aprovado em reunião do Executivo Municipal 

realizada no dia 7 de janeiro de 2016.----------------------------------- 

4.20- Apoios:---------------------------------------------------- 

a) UMCOLETIVO – Associação Cultural.----------------- 

Presente à reunião a informação nº 422/DFD, sobre a atribuição de 

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

nove).---------------------------------------------------------------------- 
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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 €10.000,00.---------------------------------------------- 

b) Gadice.-------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 442/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 €65.000,00, a pagar €22.000,00 em abril e oito 

prestações no valor de €5.375,00 de maio a dezembro de 2016.----- 

c) ARPI.---------------------------------------------------- 

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

d) Associação de Paraquedistas do Alto Alentejo.----- 

Presente à reunião a informação nº 438/DFD, sobre a 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 atribuir 

um subsídio de €5.500,00.---------------------------------------------- 

e) Barbaris BTT TEAM.------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 441/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número trinta 

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

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

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €2.000,00.---------------------------------------------- 
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f) Clube Desportivo de Caça e Pesca de Terrugem.--- 

Presente à reunião a informação nº 437/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 

um subsídio de €1.000,00.---------------------------------------------- 

g) Federação de Ginástica Portuguesa.----------------- 

Presente à reunião a informação nº 439/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 €9.000,00.------------------------------------------------ 

h) Juventude Desportiva da Terrugem.----------------- 

Presente à reunião a informação nº 440/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número trinta 

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

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

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade, 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.------------------------------------------  
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E, eu, Mariano Trabuco Raminhos Aranhol, Assistente Técnico da 

Subunidade Orgânica Flexível de Atendimento e de Administração 

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

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

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

lavrada a presente ata que vai ser devidamente assinada por todos 

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

CÂMARA MUNICIPAL 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

O ASSISTENTE TÉCNICO               

_______________________________________________________ 
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