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____________________________________________________ 

                 Ata nº 25/2016. 

Reunião Ordinária do dia 14 de 

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

Aos catorze dias do mês de dezembro 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 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 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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O Senhor Vereador Tiago Abreu leu para a Ata um documento 

contendo informações ao executivo as quais se dão aqui como 

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

2– Aprovação da Ata de 23/11/2016.------------------- 

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

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 29 de 

6 de dezembro 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.------------------------------------------ 

 Concurso Público de Cessão de Exploração dos Bares 

Exteriores nºs 1 e 2 do Coliseu Comendador José 

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

Presente à reunião a informação nºs 3093/SOFAA e 2791/SOFAA, 

sobre o Concurso Público em título (documentos em anexo números 

três e quatro).------------------------------------------------------------- 

 A Câmara com o fundamento expresso na referida informação 

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

1) Proceder à Abertura do Concurso Público de Cessão de Exploração 

dos Bares Exteriores nºs 1 e 2 do Coliseu José Rondão Almeida;------ 

2º- Aprovar o Anúncios, os Programas de Concurso e os Cadernos de 

Encargos;------------------------------------------------------------------ 

3º - Nomear o Júri o qual terá a seguinte constituição:----------------- 

Presidente: Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha (Diretor de 

Departamento);------------------------------------------------------------ 
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Vogais: Drª Sandra Cristina Cardoso Almeida Domingos (Técnica 

Superior) e Mariano Trabuco Raminhas Aranhol (Assistente 

Técnico).—----------------------------------------------------------------- 

Suplentes: Maria Carlos Toricas Curvelo Silva (Assistente Técnico) e 

Cristina de Jesus Gonçalves Ribeiro (Assistente Técnico).-------------- 

 Proposta de Escala de Serviço das Farmácias para o 

ano de 2017.----------------------------------------------- 

Presente à reunião um e-mail emanado da ARSAlentejo, bem como a 

Escala de turnos de serviços das Farmácias do Concelho de Elvas, 

para o ano de 2017.------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável a 

referida escala de serviços das Farmácias do Concelho de Elvas.------ 

 Pedido de Estágios.--------------------------------------- 

a)Presente à reunião o pedido de estágio de 8 formandos do curso de 

Técnico Especialista em Gestão de redes e Sistemas Informáticos, 

promovido pelo Centro de Formação Profissional de Portalegre.------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar 4 formandos para 

efetuar os referidos estágios, tendo em conta que não terá encargos 

para o Município.----------------------------------------------------------- 

b)Presente à reunião o pedido de estágio de Ana Isabel Monho 

Carvalho na área de Técnico de Informação e Animação Turística, 

promovido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional para 

Câmara Municipal de Elvas.----------------------------------------------- 

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

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

c)Presente à reunião o pedido de estágio no Forte de Santa Luzia 

para os formandos Eduardo Cabaceira e Ana Orelhas, na área de 

Curso Profissional de Conservação e Restauro.-------------------------- 

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

tendo em conta que não terá encargos para o Município.-------------- 
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 Resolução de Contrato de Arrendamento 

Habitacional e Proposta de Transferência para outra 

habitação Municipal do Agregado familiar de Hélder 

Gonçalo dos Santos Canas.------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 3006/SOF- Sócio Educativa, 

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

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

Presidente da Câmara do dia 25 de novembro de 2016, que 

determinou a Resolução de Contrato de Arrendamento Habitacional e 

a Proposta de Transferência para outra habitação Municipal do 

Agregado familiar de Hélder Gonçalo dos Santos Canas.---------------- 

 Férias dos Eleitos – Vereadora Drª Vitória Branco.---- 

Presente à reunião uma informação da Senhora Vereadora Drª Vitória 

Branco dando conhecimento dos dias que irá estar de férias 

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

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

 Processo de Publicidade, nº 2/07.---------------------- 

Presente à reunião o pedido de suspensão do pagamento de um 

painel publicitário, situado junto às Piscinas Municipais, em Elvas, 

cujo requerente é Média Capital Outdoor. S.A.-------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar o pedido de cedência do 

painel publicitário para uso da própria Câmara Municipal por mais um 

ano e isentar o pagamento das respetivas taxas.-------------------------  

 Processo de Publicidade, nº 7/07.---------------------- 

Presente à reunião o pedido de suspensão do pagamento de um 

painel publicitário, situado na E.N. 4, junto às instalações da RDP, em 

Elvas, cujo requerente é Média Capital Outdoor. S.A.------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar o pedido de cedência do 

painel publicitário para uso da própria Câmara Municipal por mais um 

ano e isentar o pagamento das respetivas taxas.-------------------------  

 Propriedade horizontal nº 5/16.------------------------ 

Presente à reunião o requerimento de Nuno Aleixo Pais Vacas de 

Carvalho, contribuinte número cento e quarenta e um milhões 

quatrocentos e vinte mil oitocentos e doze, residente na Avenida Dom 

Nuno Álvares Pereira, número dois-B, em Elvas e José Maria Pizarro 

de Melo Telo Rasquilha, contribuinte número cento e oitenta e um 

milhões seiscentos e um mil seiscentos e vinte e um, residente na 

Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, número dois, em Elvas, na 

qualidade de proprietários, solicitando nos termos do Decreto-Lei 

número quarenta mil trezentos e trinta e três de catorze de Outubro 

de mil novecentos e cinquenta e cinco e do Regime Jurídico do Código 

Civil, a verificação das condições para a alteração da constituição da 

propriedade horizontal do prédio inscrito na matriz predial urbana sob 

o artigo número mil oitocentos e setenta e três e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Elvas sob o número oitocentos e 

cinquenta e cinco, da Freguesia de Assunção, Ajuda, Salvador e 

Santo Ildefonso, situado na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, 

números dois, dois-A, dois-B e dois-C 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 uma parte comum do prédio e deste para a 

via pública, distribuídas como a seguir se descreve:-------------------- 

FRAÇÃO A: Constituída em cave, com cinco divisões, garagem e dois 

logradouros demarcados á frente do edifício, um com portão de 

acesso á garagem e outro com portão de acesso á fração, esta fração 

tem uma superfície coberta de duzentos e cinquenta metros 

quadrados, correspondendo a permilagem de duzentos e vinte e sete 

do valor total do prédio, com entrada pelo número dois-B de polícia 
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da Avenida Dom Nuno Álvares pereira, com destino a escritório. ------

FRAÇÃO B: Sem alteração. ----------------------------------------------

FRAÇÃO C: Sem alteração. --------------------------------------------- 

FRAÇÃO D: Constituída em cave, por duas divisões e logradouro em 

frente da fração com a área de oitenta e sete vírgula zero sete 

metros quadrados, correspondendo a permilagem de cem do valor 

total do prédio, com entrada pelo número dois-B de polícia da 

Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, com destino a escritório. ---------  

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

 Requerimento de Filipe Noel Santos e Joaquim 

Manuel Travanca Conceição – Pedido de prorrogação 

de prazo para entrega de projeto, do prédio sito na 

Zona Industrial das Fontainhas, lote nº 37 – Elvas.---  

Presente à reunião o pedido de prorrogação de prazo para entrega do 

projeto de licenciamento para o lote nº 37 da Zona Industrial das 

Fontainhas – Elvas, cujo requerente é Filipe Noel Santos e Joaquim 

Manuel Travanca Conceição.------------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, prorrogar o prazo por mais 60 

dias, para apresentação do projeto.---------------------------------------- 

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Processo de obras nº 7/15.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de construção de um casão, na Herdade 

da Torre de Siqueira, em São Vicente, cujo requerente é Sociedade 

Agrícola Torre de Siqueira.------------------------------------------------ 
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A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

em deliberação final.------------------------------------------------------ 

 Processo de obras nº 57/16.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração do edifício existente, na 

Rua António Tomás Pires, nº 5, em Elvas, cujo requerente é Maria 

Luísa Gama Cidrais Caleira Fernandes.----------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 63/16.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de uma charca na 

Herdade das Taipas, em São Vicente, cujo requerente é a Sociedade 

Agrícola da Herdade de Alcobaça, S.A..---------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 69/16.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de legalização e ampliação da moradia 

sita na Rua de Campo Maior, nº 16, em Elvas, cujo requerente é 

Fátima Conceição Galão Carvalho, cabeça de casal da Herança de 

Isabel Luzia Galão.-------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Requerimento da Casa Pronta – Direito de 

preferência do prédio sito na Rua João do Quintal, nº 

11-A, fração “B” – Elvas. -------------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua João do Quintal, 

nº 11-A, fração “B” – Elvas.-------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Casa Pronta – Direito de 

preferência do prédio sito na Rua João do Quintal, nº 

11, fração “A” – Elvas.------------------------------------  
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Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua João do Quintal, 

nº 11, fração “A” – Elvas.----------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Casa Pronta – Direito de 

preferência do prédio sito na Praça 25 de Abril, nºs 

14, 14-A e 14-B Elvas.------------------------------------     

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Praça 25 de Abril, nºs 

14, 14-A e 14-B Elvas.-------------------------------------------------- 

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

3.2–Departamento Financeiro e Desenvolvimento.---- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 13/12/2016.-----  

Em Bancos €626.401,31.------------------------------------ 

Em dinheiro: €34.910,21.-------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 57ª e 58ª 

alteração orçamental e a 57ª e 58ª alteração às Grandes Opções do 

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

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

 Atas da reunião de coordenação 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 a Ata nº 37 e 38, de 8 de setembro de 2016 e 6 

de outubro de 2016, respetivamente, 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.------------------------------------------ 
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 Cancelamento de cheques.------------------------------- 

1)Presente à reunião a informação nº 1878/SOF Contabilidade sobre 

o cancelamento dos cheques nºs 3973677968 e 7073678040, no 

valor de €75,00 e €120,00, respetivamente.---------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

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

2)Presente à reunião a informação nº 3074_/SOF Contabilidade 

sobre o cancelamento do cheque nº 87284003, no valor de €30,00.-- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

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

3)Presente à reunião a informação nº 3081/SOF Contabilidade sobre  

o cancelamento dos cheques nºs 67157133 e 67157223, no valor de 

€1,59 e €100,00, respetivamente.----------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

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

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

 Empreitada de: Monumento a Elvas Património 

Mundial.---------------------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 184/2016 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 20% do valor da caução 

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

4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- 25ª Corrida das Linhas de Elvas e 13ª Caminhada das 

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

Presente à reunião uma proposta do Senhor Vice – Presidente e a 

informação nº 9/2016/Pelouro do Desporto, sobre a realização da 25ª 
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Corrida das Linhas de Elvas, no dia 22 de janeiro de 2017 

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

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

4.2- Cedência do CNT à Isekais Associação de Desportos 

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

Presente à reunião a informação nº 3086/SOF - Cultura e Desporto, 

sobre a Cedência do CNT à Isekais Associação de Desportos Gímnicos 

de Elvas, para realização de um estágio de ginástica, nos dias 16, 17, 

18 e 19 de dezembro de 2016 (documento em anexo número oito).-- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência das 

referidas instalações.------------------------------------------------------ 

4.3- Protocolo entre o Município de Elvas e o Banco BPI – 

Mecenas do Museu de Arte Contemporânea de Elvas.------ 

Presente à reunião a informação nº 75/MACE, bem como Protocolo a 

celebrar entre o Município de Elvas e o Banco BPI – Mecenas do 

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

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

4.4- Proposta das Comemorações do 358º aniversário da 

Batalha das Linhas de Elvas.---------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 3084/SOF – Cultura e Desporto, 

bem como a Proposta de Programação das Comemorações do 358º 

Anos da Batalha das Linhas de Elvas (documento em anexo número 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a programação 

proposta.-------------------------------------------------------------------  

4.5-Atribuição de subsídios para livros e material escolar. 

Presente à reunião a informação nº 3017/SOF – Sócio Educativa, 

sobre a atribuição de subsídios para livros e material escolar 

(documento em anexo número onze).----------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de 

subsídios para livros e material escolar conforme consta na referida 

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

4.6- Apoios:----------------------------------------------------- 

a)Associação dos Trabalhadores da Câmara 

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

Presente à reunião a informação nº 3104/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

doze).----------------------------------------------------------------------- 

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 €13.624,50.-------------------------------------------- 

b) Associação Equestre Amigos do Cavalo de Elvas.-- 

Presente à reunião a informação nº 3105/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número treze). 

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

c) Banda 14 de janeiro.----------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 3105-A/DFD, sobre a atribuição 

de subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

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

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

d) Centro de Recreio Popular da Boa – Fé (2).--------- 
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(1)Presente à reunião a informação nº 3110/DFD, sobre a atribuição 

de subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

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

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

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

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

(2)Presente à reunião a informação nº 3110-A/DFD, sobre a 

atribuição de subsídio à Associação em título (documento em anexo 

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

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

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €3.750,00.------------------------------------------------ 

e)Arkus - Associação Juvenil de Elvas.----------------- 

Presente à reunião a informação nº 3112/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

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

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

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €2.200,00.------------------------------------------------ 

f) ARPI - Belho Raposeira (2).--------------------------- 

(1)Presente à reunião a informação nº 3113/DFD, sobre a atribuição 

de subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

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

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

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €500,00.-------------------------------------------------- 
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(2)Presente à reunião a informação nº 3114/DFD, sobre a atribuição 

de subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

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

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

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

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

g) AASHE – Associação de Ação Social Humanitária 

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

Presente à reunião a informação nº 3116/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 €1.000,00.------------------------------------------------ 

h) “ O Elvas “ Clube Alentejano de Desportos.--------- 

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

i)Sociedade de Instrução e Recreio (2).---------------- 

(1)Presente à reunião a informação nº 3115/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 €2.000,00.------------------------------------------------ 

(2)Presente à reunião a informação nº 3118/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 €3.000,00.------------------------------------------------ 
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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 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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