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____________________________________________________ 

               Ata nº 8/2017. 

Reunião Ordinária do dia 12 de 

abril de 2017. -------------------  

Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezassete, 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 Comendador José António Rondão Almeida, Drª 

Vitória Júlia Damião Rita Branco, Tiago Patrício Monteiro Telo 

de Abreu, Engº Tiago Joaquim Lopes Afonso e Carlos Manuel 

Nascimento Dores.—------------------------------------------------- 

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 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). ------------------------  

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

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 três).------------------------- 

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

2– Aprovação das Ata de 22/03/2017.------------------ 

 Ata de 22/03/2017.------------------------------------------- 

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

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

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

3.1–Departamento de Administração Geral e                 

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

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

Presente à reunião o resultado das análises efetuadas ao 

abastecimento público do concelho, bem como a informação nº 7 de 

7 de abril de 2017, da Eng.ª Técnica Química dando conhecimento de 

que a água do abastecimento público não apresenta risco para a 

saúde. --------------------------------------------------------------------- 

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

 Férias de Verão dos Eleitos.------------------------------ 

Presente à reunião o mapa de férias de Verão dos eleitos em regime de 

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

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

 Estágios profissionais.------------------------------------- 

Presente à reunião um pedido da Escola Secundária de Elvas para 

estágio de dois alunos do Curso de Restauro, no Forte de Santa Luzia 

e que o aluno que deveria ir para o MACE, anteriormente aprovado 

pela Câmara, fosse colocado na Abegoaria Municipal.------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os referidos 

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

 Cedência do Auditório São Mateus ao CDS/PP.---------- 

Antes de se proceder à votação do seguinte ponto o Senhor 

Vereador Tiago Abreu saiu da sala da reunião.------------------------- 

Presente à reunião um e-mail da Comissão Politica Concelhia de Elvas 

do CDS/PP, solicitando a cedência do auditório do Cine São Mateus 

para o dia 29 de abril de 2017, entre as 14,00 e as 18,00 horas, para 

apresentação da lista de candidatos pelo CDS/PP à Junta de Freguesia 

de Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso.------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida 

cedência.--------------------------------------------------------------- 

Após a votação o Senhor Vereador Tiago Abreu entrou na sala 

ocupando o seu lugar na reunião.------------------------------------------ 

 Cedência da sala de reuniões da Biblioteca Municipal 

Drª Elsa Grilo ao Movimento Cívico Independente 

“Elvas é o Nosso Partido”.--------------------------------- 

Antes de se proceder à votação do seguinte ponto o Senhor 

Vereador Comendador Rondão Almeida saiu da sala da reunião.---- 

Presente à reunião a informação nº 15/SOFBA, sobre a cedência da 

sala de reuniões da Biblioteca Municipal Drª Elsa Grilo, ao Movimento 

Civico Independente “ Elvas é o Nosso Partido “, para realização de 

uma sessão de esclarecimento publico no dia 5 de abril de 2017, 

entre as 19,30 horas e as 21,30 horas.---------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 

Senhor Presidente da Câmara que autorizou a referida cedência.-- 

Após a votação o Senhor Vereador Comendador Rondão Almeida 

entrou na sala ocupando o seu lugar na reunião.-------------------------- 

 Abertura de Candidaturas ao Programa de Hortas 

Comunitárias no Município de Elvas.-------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 1126/DAGRH, sobre a abertura 

de candidaturas ao Programa de Hortas Comunitárias no Município de 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Abertura de 

Candidaturas para 3 talhões nos termos e fundamentos da referida 

informação, bem como que o prazo para apresentação das 

candidaturas seja até às 15,00 horas do dia 2 de maio de 2017 e que 

o júri será o seguinte Engª Sónia Antunes, Engº Henrique Cabeça  e 

Clara Andrade.------------------------------------------------------------- 

 Loja nº 7 do Centro Comercial dos 102 fogos do Bairro 

da Boa-Fé – denúncia do contrato de arrendamento.--- 

Presente à reunião uma carta do Senhor João Paulo Coutinho Santos, 

arrendatário da loja nº 7 do Centro Comercial dos 102 fogos da Boa – 

Fé, na qual vem denunciar o contrato de arrendamento com efeitos a 

partir de 31 de março de 2017.--------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a denúncia do referido 

contrato de arrendamento.-------------------------------------------------- 

 Loja nº 7 e Loja nº 9 do Centro Comercial dos 102 

fogos do Bairro da Boa-Fé – abertura de concurso.----- 

A Câmara considerando que se encontram vagas as lojas nºs 7 e 9 do 

Centro Comercial dos 102 fogos do Bairro da Boa-Fé e que existem 

Munícipes interessados nas mesmas deliberou, por unanimidade, 

mandar abrir o necessário procedimento de concurso.-------------------- 

 Alargamento do horário dos estabelecimentos – Bares 

Fuso Horário, Nautilus e Kalua.--------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1190/DAGRH, bem como os 

pedidos de alargamento do horário dos Bares situados da Cidade 

Jardim (Fuso Horário, Nautilus e Kalua).------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o alargamento do 

horário dos Bares referidos a título precário e experimental até às 2 

horas, nas 6ªs feiras, sábados e vésperas de feriado, pelo período 
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de três meses, podendo a todo o momento a Câmara fazer cessar a 

mesma, sempre que se verificarem situações que comprometam a 

segurança, proteção e qualidade de vida dos munícipes.------------- 

 Processo de obras nº 72/11.--------------------------- 

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

do Espirito Santo nºs 40º, 40-A e 40-B, em Elvas, para o destinar a 

comércio, serviços e habitação, cujo requerente é Maria Fernanda Assis 

Barbas.---------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade da 

licença, de acordo com a informação do Gestor do processo.------------- 

 Processo de obras nº 44/14.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de alteração do prédio existente na Rua 

de São Lourenço, nº 11-A, em Elvas, cujo requerente é José André 

Ribeiro Brás.--------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade da 

licença, de acordo com a informação do Gestor do processo.------------- 

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Processo de obras nº 57/15.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de legalização da moradia existente na 

Rua Sacadura Cabral, nº 26, em Elvas, cujo requerente é Armanda 

Cecília Dias Lopes.----------------------------------------------------------- 

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

 Processo de obras nº 82/16.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de construção de um armazém, no lote nº 

32, da Zona Industrial das Fontainhas, cujo requerente é Raderplast – 

Importação, Exportação de Derivados de Plástico, Ldª.------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto de 

arquitetura e em deliberação final.----------------------------------------- 

 Processo de obras nº 83/16.------------------------------ 
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Presente à reunião o projeto de alteração da cobertura do prédio do 

Centro Comercial do Revoltilho, C1 em Elvas, cujo requerente é 

Revoltilho – Sociedade Imobiliária, Ldª.------------------------------------ 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto de 

arquitetura e em deliberação final.----------------------------------------- 

 Processo de obras nº 86/16.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de reconstrução da moradia existente na 

Rua Francisco António Brás, nº 10, em Vila Boim, cujo requerente é 

José António Palma Cavaco.------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto de 

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

 Processo de obras nº 90/16.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de legalização das alterações ao projeto 

sito na Boavista, em São Brás e São Lourenço, cujo requerente é Maria 

da Estrela Mourraia Galhanas Curvinhas.---------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto de 

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

 Processo de obras nº 91/16.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de legalização das alterações ao projeto 

sito na Boavista, em São Brás e São Lourenço, cujo requerente é Maria 

da Estrela Mourraia Galhanas Curvinhas.---------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto de 

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

 Processo de obras nº 2/17.-------------------------------- 

Presente à reunião o projeto de remodelação da moradia existente na 

Rua da Hortas, nº 42, em Terrugem, cujo requerente é Maria Alexandra 

Pereira de Lima Velez.------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto de 

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

 Processo de obras nº 6/17.-------------------------------- 
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Presente à reunião o projeto de legalização da ampliação do edifício 

existente na Rua do Espirito Santo, nºs 45 e 45-A, em Elvas, cujo 

requerente é Luís Filipe Branca Monteiro.---------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto em 

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

 Processo de obras nº 14/17.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de reabilitação do edifício existente na Rua 

João de Olivença, nº 10 e 10-A, em Elvas, cujo requerente é Mimoso & 

Reis – Alojamento Local e Investimentos Imobiliários, Ldª.--------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto de 

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

 Processo de obras nº 17/17.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de construção de uma garagem, na Rua 

Águas de Banhos, nº 59, em São Vicente, cujo requerente é Edgar 

Miguel Henriques Eufémia.-------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto de 

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

 Processo de obras nº 19/17.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de recuperação da estalagem, sita na 

Praça da República, nºs 21 e 22 e Beco de Penas, nº 1, em Elvas, cujo 

requerente é Turial – Turismo do Alentejo, Ldª.--------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto de 

arquitetura e em deliberação final.----------------------------------------- 

 Processo de obras nº 21/17.------------------------------ 

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

João de Casqueiro, nºs 21 e 21-A, em Elvas, cujo requerente é Pureza 

Braancamp Sobral Gonçalves Pereira.-------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto de 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua do Forno, 

nº 46 – 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 do Forno, nº 46 – 

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

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua de S. 

Francisco nºs 13 e 13-A – Elvas.-------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito de 

preferência na aquisição do prédio sito na Rua de S. Francisco nºs 13 e 

13-A – Elvas.----------------------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua Martim 

Mendes, nºs 17 e 17-C – Elvas. --------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito de 

preferência na aquisição do prédio sito na Rua Martim Mendes, nºs 17 e 

17-C – Elvas.----------------------------------------------------------------- 

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

 Atribuição de nome de rua sita na Estrada do Menino 

de Ouro, Freguesia de S. Brás e S. Lourenço.------------ 

Presente à reunião a informação nº 515/SOF Fiscalização Municipal, 

sobre a atribuição de denominação de um arruamento em São Brás e 

São Lourenço (documento em anexo número cinco).------------------ 

A Câmara tomou conhecimento do despacho do Senhor Presidente da 

Câmara que aprovou a denominação do referido arruamento.------------  

 Atribuição de nome de rua sita no Troço das Pedras 

Negras, Freguesia de S. Brás e S. Lourenço.-------------  

Presente à reunião a informação nº 934/SOF Fiscalização Municipal, 

sobre a atribuição de denominação de um arruamento em São Brás e 

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

A Câmara tomou conhecimento do despacho do Senhor Presidente da 

Câmara que aprovou a denominação do referido arruamento.------------ 

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.---- 
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 Resumo diário de Tesouraria dos dias 11/04/2017.-  

Em Bancos €595.628,14.------------------------------------ 

Em dinheiro: €18.537,97.-------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 15ª alteração 

orçamental e a 15ª alteração às Grandes Opções do Plano do 

corrente ano. -------------------------------------------------------------- 

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

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

a)Presente à reunião a informação nº 935/SOFCOM, dando 

conhecimento ao Executivo da celebração ou renovação dos contratos 

de aquisição de serviços no decorrer do mês de fevereiro de 2017.---- 

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

b)Presente à reunião a informação nº 1171/SOFCOM, dando 

conhecimento ao Executivo da celebração ou renovação dos contratos 

de aquisição de serviços no decorrer do mês de março de 2017.------ 

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

c) Presente à reunião a informação nº 1218/SOFCOM, sobre a 

autorização para dispensa do cumprimento dos nºs 1 e/ou 2 do artigo 

49º da LOE 2017- Encargos com contratos de aquisição de serviços.— 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar os atos de dispensa, 

praticados pelo Senhor Presidente da Câmara, constantes da referida 

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

Mais foi deliberado, por unanimidade, remeter o assunto para a 

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

 Planos e projetos inovadores de combate ao 

insucesso escolar – alteração à minuta de acordo 

entre parceiros.------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 984/SOF – Candidaturas, bem 

como a alteração à minuta de Acordo entre parceiros.------------------ 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida alteração à 

minuta de Acordo.--------------------------------------------------------- 

 Ata da Comissão 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 a Ata nº 40, de 21 de fevereiro de 2017, 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.------------------------------------------ 

 Relatório & Contas – 2016 – Valorização e 

Tratamento de Resíduos Sólidos, SA.------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1099/DFD, bem como o 

Relatório & Contas – 2016 da Valnor – Valorização e Tratamento 

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

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

 Relatório & Contas – 2016 – Água de Lisboa e Vale 

do Tejo – Grupo Águas de Portugal.-------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1100/DFD, bem como o 

Relatório & Contas – 2016 da Água de Lisboa e Vale do Tejo – 

Grupo Águas de Portugal.------------------------------------------------- 

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

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

 Empreitada de: Reparação e reforço da iluminação 

interior do Coliseu Rondão Almeida.-------------------- 

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

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

de receção definitiva da empreitada em título.-------------------------- 
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A Câmara com o fundamento expresso nos referidos documentos 

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

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

 Empreitada de: Duplicação do sistema de águas 

quentes sanitárias do Lar de Santa Eulália.------------ 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 71/2017 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

 Empreitada de: Manutenção da cobertura do Coliseu 

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

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 33/2017 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: Reabilitação de edifício habitacional 

na Travessa Nova do Espirito Santo / Rua do Touro.- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 72/2017 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

 Empreitada de: Lar de Santa Eulália – Quartos 

complementares.------------------------------------------ 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 74/2017 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 15% do valor da caução.-------- 
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4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- Alteração à Tabela de Taxas.----------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1096/DFD, bem como a proposta 

de alteração à Tabela de Taxas (documento em anexo número sete).- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração à Tabela 

de Taxas.------------------------------------------------------------------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, remeter a alteração da Tabela 

de Taxas a aprovação da Assembleia Municipal.------------------------- 

4.2-Inventário e Documentos de Prestação de Contas do 

Ano Económico de 2016.--------------------------------------- 

Presente à reunião o Inventário e Documentos de Prestação de 

Contas Ano Económico de 2016, bem como a informação nº 

1222/Divisão Financeira (documento em anexo número oito).-------- 

A Câmara Municipal apreciou a documentação e deliberou, por 

maioria, com um voto contra do Senhor Vereador Comendador 

Rondão Almeida e uma abstenção do Senhor Vereador Tiago Abreu, 

aprovar o Inventário e Documentos de Prestação de Contas do Ano 

Económico de 2016 --------------------------------------------------------   

Mais foi deliberado, por unanimidade, remeter os documentos para 

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

O Senhor Vereador Comendador Rondão Almeida apresentou uma 

declaração de voto (documento em anexo número nove).-------------- 

4.3-Proposta de transferência dos Bairros de Renda 

Económica.------------------------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 1055/SOF – Património, bem 

como o ofício emanado do Instituto de Gestão Financeira da 

Segurança Social I.P., Departamento de património Imobiliário, 

propondo a esta autarquia a possibilidade de transferência do Bairro 

de renda económica de Elvas, composto de 37 frações, a título 

gratuito (documento em anexo número dez).--------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara que determinou não aceitar a referida 

transferência.-------------------------------------------------------------- 

4.4- Proposta de adenda ao Contrato – Plano Estratégico 

de Desenvolvimento Urbano (PEDU).------------------------- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete de Candidaturas, 

bem como a Adenda ao Contrato – Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Urbano (PEDU) (documento em anexo número 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Adenda ao 

Contrato.------------------------------------------------------------------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, remeter a mesma para a 

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

4.5-Candidatura: Eficiência Energética na Iluminação 

Pública do Município de Elvas – P.I. 4.3 – Alentejo 2020.-- 

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

4.6-Sarau de Ginástica 2017–Coliseu Comendador 

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

Presente à reunião a informação nº 993/2017, sobre a realização do 

Sarau de Ginástica 2017, no dia 17 de junho, no Coliseu Comendador 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização do Sarau 

de Ginástica, nos termos e fundamentos da referida informação.------ 

4.7- Proposta de realização da Semana da Juventude e 

Académica 2017.------------------------------------------------ 

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

bem como o programa da Semana da Juventude e Académica e 

Académica 2017 (documento em anexo número treze).---------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização da 

Semana da Juventude e Académica 2017.------------------------------- 
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4.8- Exposição “Todas as Noites” do artista Rui Serra, a 

partir das obras da Coleção António Cachola.--------------- 

Presente à reunião a informação nº 21/SOFMP, sobre a realização 

Exposição “Todas as Noites” do artista Rui Serra, a partir das obras 

da Coleção António Cachola com inicio a 30 de abril e término a 25 de 

junho de 2017 (documento em anexo número catorze).---------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização da 

referida exposição.-------------------------------------------------------- 

4.9-Cedência do Auditório São Mateus à Igreja Evangélica 

Assembleia de Deus Pentecostal de Elvas.------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1110/SOF-Cultura e Desporto, 

sobre a Cedência do Auditório São Mateus à Igreja Evangélica 

Assembleia de Deus Pentecostal de Elvas, no dia 10 de junho de 

2017, entre as 14 e as 20 horas (documento em anexo número 

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

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

4.10-Atribuição de Subsídios para refeição, livros e 

material escolar.------------------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 1128/SOF – Sócio-Educativa, 

sobre a atribuição de subsídios para livros e material escolar 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de 

subsídios para livros e material escolar conforme consta na referida 

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

4.11-Atribuição de Subsídios aos Agrupamentos de 

Escolas.---------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 832/SOF-Sócio–Educativa sobre a 

atribuição de subsídios aos Agrupamentos de Escolas (documento em 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio financeiro 

no valor de €21.000,00, aos Agrupamentos de Escolas nºs 1, 2 e 3, 
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sendo €7.000,00, para cada Agrupamento, para fazer face às 

despesas relativas com o 1º ciclo do ensino básico.---------------------  

4.12-Concurso para Atribuição de Habitação em Regime 

de Arrendamento Apoiado/pedido de prorrogação de 

prazo para análise das candidaturas.------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 999/SOF – Sócio Educativa, 

solicitando a prorrogação do prazo, por mais oito dias uteis, para 

publicação da lista provisória de classificação, do concurso em título, 

tendo em conta o elevado número de candidaturas (documento em 

anexo número dezoito).--------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação do 

referido prazo.------------------------------------------------------------- 

4.13-Patrocínio Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Ldª. - XXIX 

Exposição Canina Internacional.------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 12/SOF-Turismo, sobre o 

patrocínio no valor de €100,00 por parte da Empresa Manuel Rui 

Azinhais Nabeiro, Ldª, para a XXIX Exposição Canina Internacional 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar o referido o referido 

patrocínio.------------------------------------------------------------------ 

4.14-Cedência do Forte da Graça para realização da X 

reunião da Comissão Luso-Espanhola de Cooperação 

Transfronteiriça.-------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1207/2017, sobre a cedência do 

Forte da Graça para realização da X reunião da Comissão Luso-

Espanhola de Cooperação Transfronteiriça no dia 28 de abril de 2017 

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

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

da Graça, nos termos e fundamentos constante da referida 

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

4.15- Apoios:---------------------------------------------------- 
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 a) Associação Empresarial de Elvas.-------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1182/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 €15.000,00, a pagar em prestações mensais de 

€1.600,00 de abril a novembro e €2.200,00 em dezembro.------------ 

b) AIAR. (2).---------------------------------------------------- 

1)Presente à reunião a informação nº 1183/DFD, sobre a atribuição 

de subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

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

A Câmara deliberou, por maioria, com um voto contar do Senhor 

Vereador Comendador Rondão Almeida, 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 €12.500,00.-------------------------------------- 

2)Presente à reunião a informação nº 1184/DFD, sobre a atribuição 

de subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

vinte e três).--------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por maioria, com um voto contar do Senhor 

Vereador Comendador Rondão Almeida, 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 €12.500,00 a pagar em prestações mensais 

de €1.300,00 de abril a novembro e €2.100,00 em dezembro.--------- 

c) Clube de Futebol Os Elvenses.------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 1185/DFD, sobre a atribuição de 

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

quatro).-------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a ação de interesse 

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio e aprovar o contrato programa de desenvolvimento 

desportivo.----------------------------------------------------------------- 

d) Associação Ciclotur de Elvas.------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1189/DFD, sobre a atribuição de 

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

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

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

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €1.000,00 e um computador usado.-------------------- 

e) Associação de festas e animação de São Vicente e 

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

Presente à reunião a informação nº 1192/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 €3.000,00.---------------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação nº 1187/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 €15.000,00, a pagar em maio.-------------------------- 
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g)Associação de Caçadores de Santa Eulália de Maria 

Ribeira e Outras.------------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 1199/DFD, sobre a atribuição de 

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

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

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

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

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

h)Encantos do Alentejo - Grupo de Danças e 

Cantares.--------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1198/DFD, sobre a atribuição de 

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

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

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

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €4.000,00.------------------------------------------------ 

i) Associação de Estudantes da Escola Secundária D. 

Sancho II.-------------------------------------------------- 

1)Presente à reunião a informação nº 1193/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 €1.720,00.---------------------------------------------- 

2)Presente à reunião a informação nº 1194/DFD, sobre a atribuição 

de subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

trinta e um).--------------------------------------------------------------- 
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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 apoio com a cedência de um autocarro para uma visita de 

estudos.-------------------------------------------------------------------- 

j) Associação Voz Amiga.--------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1195/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 €1.500,00.------------------------------------------------ 

k) Associação Desportiva e Recreativa Juventude de 

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

Presente à reunião a informação nº 1196/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 €2.000,00.---------------------------------------------- 

l) APARSIN – Associação Portuguesa de Apoio e 

Reabilitação Sénior de Intervenção Neurológica.----- 

Presente à reunião a informação nº 1197/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 
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um subsídio de €15.000,00, a pagar em prestações mensais de 

€1.600,00 de abril a novembro e €2.200,00 em dezembro.------------ 

m) Associação Amigos da Bicharada de Elvas.--------- 

Presente à reunião a informação nº 1201/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 atribuir 

um subsídio de €5.000,00.------------------------------------------------ 

n) Núcleo Sportinguista de Elvas.----------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1200/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 €4.000,00.---------------------------------------------- 

o) Coral Públia Hortência de Castro.-------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1202/DFD, sobre a 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 atribuir 

um computador.----------------------------------------------------------- 

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. ------------------------------------------------------------------   
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta os 

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

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 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 O ASSISTENTE TÉCNICO 

  
_______________________________________________ 
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