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____________________________________________________ 

                 Ata nº 10/2017. 

Reunião Ordinária do dia 10 de 

maio de 2017. ------------------  

Aos dez dias do mês de maio 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 Obras e Serviços Urbanos esteve presente o 

Senhor Engº Mário Luís Amante Batista. ---------------------------------  

Pelo Departamento de Administração Geral e Recursos Humanos 

esteve presente o Senhor Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha.-- 

Pelo Departamento Financeiro e Desenvolvimento esteve presente o 

Senhor Dr. Paulo Jorge Gomes Dias. -------------------------------------  

Pelo Gabinete Jurídico esteve presente a Senhora Drª Clara 

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

Sendo dezasseis horas, verificando-se haver “quórum” para 

funcionamento do Executivo, pelo Senhor Presidente foi declarada 

aberta a reunião: ----------------------------------------------------------  

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

O Senhor Presidente da Câmara leu para a Ata um documento 

contendo informações ao executivo as quais se dão aqui como 

transcritas (documento em anexo número um). ------------------------  
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A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Tiago Abreu apresentou um voto de louvor ao 

Rugby Clube de Elvas, o qual foi aprovado, por maioria, com seis 

votos a favor e uma abstenção do Senhor Vereador Comendador 

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

Continuando apresentou uma recomendação sobre os procedimentos 

de ajuste direto e o aumento das comparticipações nos medicamentos 

aos portadores do cartão da idade de ouro (documento em anexo 

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

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

2– Aprovação das Atas de 12/04/2017 e 

26/04/2017.----------------------------------------------- 

 Ata de 12/04/2017.------------------------------------------- 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia doze de abril de dois mil e 

dezassete foi aprovada, por unanimidade.-------------------------------  

 Ata de 26/04/2017.------------------------------------------- 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia vinte e seis de abril 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 9 de 

3 de maio 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.------------------------------------------ 

 Despacho nº 22/2017.--------------------------------------- 
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Presente à reunião o despacho número 22/2017, datado de 9 de 

janeiro de 2017, do Senhor Presidente Dr. Nuno Miguel Fernandes 

Mocinha (documento em anexo quatro).------------------------------- 

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

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

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

O Senhor Presidente mandou abrir a única proposta apresentada para 

o arrendamento do Espaço nº 9 do Centro Comercial dos 102 Fogos 

da Boa-Fé, que é da Senhora Ina Zuleida Ferreira e Silva, no valor de 

€51,00/mês.--------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar o Espaço nº 9 do 

Centro Comercial dos 102 Fogos da Boa-Fé a Ina Zuleida Ferreira e 

Silva, pelo valor da sua proposta €51,00/mensais, para os fins 

constantes da sua proposta.------------------------------------------------ 

 Candidaturas ao Programa de Hortas Comunitárias no 

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

Presente à reunião a Ata do Júri nomeado para análise das 

Candidaturas das Hortas Comunitárias (documento em anexo número 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, homologar a referida Ata e 

aprovar a atribuição de hortas comunitárias aos munícipes constantes 

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

 Feira de Maio 2017.---------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1487/SOFAA, sobre o horário de 

funcionamento da Feira de maio (documento em anexo número seis). 

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

 Divertimentos infantis até às 24h00.------------------------------- 

 Divertimentos adultos até à 1h00.--------------------------------- 

 Feirantes até às 24h00.--------------------------------------------- 

 Restaurantes e bares dias 16 a 18 até às 3h00; dias 19 e 20 

até às 4h00; dia 21 até às 24h00.--------------------------------- 
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 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 17/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 4 de maio 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.-------------------------- 

 Cedência do espaço da cafetaria do Museu de Arte 

Contemporânea para reunião da Comissão Politica do 

Partido Socialista.------------------------------------------ 

Antes de se proceder à votação do seguinte ponto o Senhor 

Presidente Dr. Nuno Mocinha saiu da sala da reunião.---------------- 

Presente à reunião a informação nº 35/SOFMP, sobre a cedência do 

espaço da cafetaria do Museu de Arte Contemporânea, à Comissão 

Politica Concelhia do Partido Socialista para realização de uma 

reunião de trabalho no dia 3 de maio de 2017, entre as 18,30 horas e 

as 20,30 horas.------------------------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 

Senhor Vice - Presidente da Câmara que autorizou a referida 

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

Após a votação o Senhor Presidente Dr. Nuno Mocinha entrou na 

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

 Cedência do CNT À Comissão Politica Concelhia de 

Elvas do Partido Socialista – 2 de junho de 2017.------ 
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Antes de se proceder à votação do seguinte ponto o Senhor 

Presidente Dr. Nuno Mocinha saiu da sala da reunião.---------------- 

Presente à reunião a informação nº 1466/SOFCD, sobre a cedência 

do CNT, bem como a logística existente no referido espaço, à 

Comissão Politica Concelhia do Partido Socialista para realização de 

um jantar/comício no dia 2 de junho de 2017, pelas 20,00 horas.----- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 

Senhor Vice - Presidente da Câmara que autorizou a referida 

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

Após a votação o Senhor Presidente Dr. Nuno Mocinha entrou na 

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

 Requerimento de Luís Filipe de Abreu Garcia – Pedido 

de parecer sobre negócio de compropriedade, para o 

prédio rústico denominado “Olival dos Cucos” – Elvas. 

Presente à reunião o requerimento de Luís Filipe de Abreu Garcia, 

contribuinte número 113094710, residente na Rua José da Silva 

Picão, número 18, em Elvas, solicitando a emissão de parecer nos 

termos do artigo 54º da Lei número 91/95 de 2 de setembro, 

alterada pela Lei número 165/99 de 14 de setembro e pela Lei 

número 64/2003 de 23 de agosto, quanto à doação por sua mulher 

Isabel Maria Sancho Cruz a favor de suas filhas Maria Leonor Cruz 

Garcia e Ana Maria Cruz Garcia, de 1/2 indiviso para cada uma delas, 

do prédio rústico, inscrito na matriz cadastral rústica da Freguesia de 

Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso, sob o artigo 83º, Secção A, 

denominado Olival dos Cucos e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Elvas sob o número 203/19900302.-------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável uma vez 

que esse negócio não visa nem dele resulta parcelamento físico em 

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

 Requerimento de José Lérias Trindade - Pedido de 

parecer sobre negócio de compropriedade, para o 
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prédio rústico denominado “Courela de Campo Maior” 

e “Courela da Cruz”, freguesia de Terrugem / Vila 

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

Presente à reunião o requerimento de José Lérias Trindade, 

contribuinte número 133519520, residente na Rua Doutor Manuel 

Baguinho, número 15, Freguesia de Terrugem e Vila Boim, 

Concelho de Elvas, solicitando a emissão de parecer nos termos do 

artigo 54º da Lei número 91/95 de 2 de setembro, alterada pela 

Lei número 165/99 de 14 de setembro e pela Lei número 64/2003 

de 23 de agosto, sobre a compra em comum e em partes iguais, 

de 1/2 indiviso para cada um deles, de José Lérias Trindade e 

Tomas Piriquito Fortunas de Sousa Marques, a Maria do Céu 

Loureiro Damião e Samuel Damião Gama, dos seguintes prédios: -

Prédio rústico, inscrito na matriz cadastral rústica da Freguesia de 

Terrugem e Vila Boim, sob o artigo 121º, Secção 1-A, denominado 

Courela de Campo Maior e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Elvas sob o número 23/19850123. ----------------- 

Prédio misto, inscrito na matriz cadastral rústica da Freguesia de 

Terrugem e Vila Boim, sob o artigo 148º, Secção 1-A, denominado 

Courela da Cruz e na matriz urbana sob o artigo 1623º e descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Elvas sob o número 

24/19850123.----------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável uma 

vez que esse negócio não visa nem dele resulta parcelamento 

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

 Processo de atribuição de licença de exploração 

(ampliação) da pedreira nº 5469 denominada “ Santa 

Eulália FM5 ”, sita em Monte da Casa Branca, 

freguesia de Stª. Eulália, Concelho de Elvas.------------ 

Presente à reunião a informação nº 1222/DAURH, bem como o 

Processo de atribuição de licença de exploração (ampliação) da 
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pedreira nº 5469, denominada “Stª. Eulália FM5”, sita no Monte da 

Casa Branca, S- Stª. Eulália (documento em anexo número sete).---- 

A Câmara com o fundamento expresso na referida informação 

deliberou, por unanimidade, declarar não haver qualquer 

inconveniente no licenciamento da ampliação da pedreira nº 5469, 

denominada “Stª. Eulália FM5”, sita no Monte da Casa Branca, S- Stª. 

Eulália, requerida pela Fragosa Industria Extrativa, S.A..--------------- 

 Alteração ao loteamento camarário do Zambujeirinho 

- S. Vicente.------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1439/DAGRH, sobre a alteração 

ao loteamento camarário do Zambujeirinho - S. Vicente 

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

A Câmara com o fundamento expresso na referida informação 

deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação tomada, sobre 

este assunto, em reunião do executivo municipal realizada no dia 

13 de setembro de 2006.--------------------------------------------- 

 Atribuição de nome de Rua – Quinta de São João - São 

Vicente.------------------------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 1470/SOF Fiscalização Municipal, 

sobre a atribuição de denominação de um arruamento Quinta de São 

João em São Vicente.--------------------------------------------------------  

A Câmara tomou conhecimento do despacho do Senhor Presidente da 

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

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Processo de obras nº 64/16.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de construção de um pavilhão para alfaias 

agrícolas, no Olival de Campo Maior, em Vila Boim, cujo requerente é 

Transportes Manuel Carola, Ldª.-------------------------------------------- 

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

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

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto em 

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

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

Presente à reunião o projeto de remodelação da moradia existente na 

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

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

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto em 

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

 Processo de obras nº 3/17.------------------------------- 

Presente à reunião o projeto de reconstrução e alteração do edifício 

existente na Horta do Rato, em Elvas, para o destinar a turismo rural, 

cujo requerente é José Joaquim Galguinho Cordeiro.---------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto de 

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

 Processo de obras nº 10/17.------------------------------ 

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

14 de janeiro, para o destinar a Hotel, cujo requerente é Vila Galé 

Internacional, Investimentos Imobiliário, S.A..---------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto de 

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

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

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

João de Olivença, nºs 10 e 10-A, em Elvas, cujo requerente é Mimoso & 

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

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto de 

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

 Processo de obras nº 18/17.------------------------------ 
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Presente à reunião o projeto de reabilitação e remodelação do edifício 

existente na Rua de Olivença, nºs 16, 16-A, 16-B e 16-C, em Elvas, cujo 

requerente é José Miguel Piedade Leonardo.----------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto de 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua João do 

Quintal, nº 5-B, fração “C” – 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 5-B, 

fração “C” – Elvas.--------------------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua das Beatas, 

nºs 23, 23-A e 23-B – Elvas.----------------------------------- 

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

preferência na aquisição do prédio sito na Rua das Beatas, nºs 23, 23-A e 

23-B – Elvas.--------------------------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua do Cabrito, 

nº 17, fração “B” – Elvas.--------------------------------------  

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

preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Cabrito, nº 17, fração “B” 

– Elvas.--------------------------------------------------------------------------- 

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

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.-------- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 11/05/2017.----------  

Em Bancos €704.745,00.---------------------------------------

Em dinheiro: €24.824,78.-------------------------------------- 

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

 Alteração orçamental.------------------------------------ 
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Presente à reunião os despachos que aprovaram a 19ª e 20ª 

alteração orçamental e a 19ª e 20ª alteração às Grandes Opções do 

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

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

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

Presente à reunião a informação SOFCOM, datada de 5 de maio de 

201, 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.------------------------------------------ 

 Pagamento de divida de renda de habitação social.--- 

Presente à reunião a informação nº 1417/SOF – Sócio Educativa bem 

como o requerimento de Maria José Marques Magrinho, sobre o 

pagamento de divida referente à renda da casa, situada na Rua Dr. 

Mário Cidrais, nº 13, de forma faseada.---------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da 

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

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

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

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

 Empreitada de: Centro de Dia de Vila Fernando. 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 85/2017 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- Requalificação da Parada do Castelo – PEDU – PI 6.5. 

Presente à reunião a informação nº 1471/SOF – Candidaturas, sobre 

o projeto em título (documento em anexo número nove).-------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as minutas das 

declarações de compromisso anexas à referida informação.------------ 

4.2- Concessão da Exploração e Gestão dos Sistemas de 

Distribuição de Água para Consumo Público e de Recolha 

de Efluentes do Concelho de Elvas (2º aditamento).------- 

Presente à reunião Ata n.º 16 da Comissão de Acompanhamento do 

Contrato da Concessão da exploração e gestão dos sistemas de 

distribuição de água para consumo público e de recolha de efluentes 

do concelho de Elvas (documento em anexo número dez). ------------ 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da mesma. ------------------ 

Mais deliberou, aprovar, por unanimidade, e submeter à Assembleia 

Municipal o seguinte: ----------------------------------------------------- 

a) Parecer sobre a proposta para revisão do Contrato de 

Concessão dos Serviços de Abastecimento de Água e de 

Saneamento de Águas Residuais do Município de Elvas; -------- 

b) Minuta de Segundo Adicional ao “Contrato de Concessão da 

exploração e Gestão dos Sistemas de Distribuição de Água para 

Consumo Público e de Recolha de Efluentes do Concelho de 

Elvas”, excetuando a alínea o) da cláusula 23ª, cuja redação 

aprovada, por unanimidade, é a seguinte: “o) Suportar os 

custos relativos à exploração do sistema, incluindo os custos de 

compra de água e de tratamento de efluentes “em alta”, 

pagando esses custos diretamente à “Águas de Lisboa e Vale do 

Tejo, S.A.””, não merecendo acolhimento a redação proposta 

pela concessionária;------------------------------------------------ 

c) Nota Técnica sobre a Revisão do Contrato de Concessão da 

Exploração e Gestão dos Sistemas de Distribuição de Água para 

Consumo Público e de Recolha de Efluentes do Concelho de 

Elvas; --------------------------------------------------------------- 

d) Anexo 1A – Caso Base Revisto; ----------------------------------- 

e) Anexo 2A – Tarifário Revisto; -------------------------------------- 

f) Anexo 3A – Processo de Revisão de Tarifas Anual Ordinário; ---- 
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g) Anexo 4A – Plano de Investimentos Revisto; --------------------- 

h) Solicitar à Concessionária revisão do valor da tarifa de corte.---  

4.3- VI Mundialito Futebol de Formação Elvas – Badajoz.- 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Vice-Presidente sobre a 

cedência dos 3 campos de futebol e do Pavilhão Desportivo Municipal, 

para realização em Elvas do VI Mundialito Futebol de Formação Elvas 

– Badajoz, nos dias 9, 10 e 11 de junho (documento em anexo 

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

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

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

4.4- Cedência do Centro de Negócios Transfronteiriço 

para a realização da Gala da Associação de Futebol de 

Portalegre e III Edição do Congresso de Futebol – 9 e 10 

de junho de 2017.---------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1468/2017, sobre a cedência do 

Centro de Negócios Transfronteiriço para a realização da Gala da 

Associação de Futebol de Portalegre e III Edição do Congresso de 

Futebol – 9 e 10 de junho de 2017 (documento em anexo número 

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

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

4.5- Cedência do Forte da Graça para a realização do 

Jantar Oficial do Torneio Lopes da Silva – 27 de junho 

2017.------------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1455, sobre a Cedência do Forte 

da Graça para a realização do Jantar Oficial do Torneio Lopes da Silva 

– 27 de junho 2017 (documento em anexo número treze).------------ 

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

4.6- Cedência de espaço do Forte da Graça – Associação 

de Analistas Clínicos da Extremadura.----------------------- 

Presente à reunião a informação nº 9/2017 sobre a Cedência do Forte 

da Graça à Associação de Analistas Clínicos da Extremadura para 
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realização do encontro anual daquela Associação no dia 3 de junho de 

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

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

4.7- XXVII – Feira Escolar.------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 1453/SOF – Sócio - Educativa, 

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

31 de maio e 1 de junho de 2017, entre as 18,00h e as 23,00h, no 

Jardim Municipal de Elvas (documento em anexo número quinze).---- 

A Câmara com o fundamento expresso na referida informação 

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

4.8- Comemoração do Dia Internacional dos Museus (18 

de maio).-------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 31/SOFMP sobre a Comemoração 

do Dia Internacional dos Museus, no dia 18 de maio de 2017 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o programa das 

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

4.9- Programa Família Mais – Viagens à Praia.-------------- 

Presente à reunião a informação nº 1457/SOF- Sócio Educativa, 

sobre a realização do Programa Família Mais – Viagens à Praia 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização do 

referido Programa.--------------------------------------------------------- 

 4.10 - Proposta de realização do Centro de Férias Infantil 

do Município de Elvas.------------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 1442/SOF – Cultura e Desporto 

sobre a realização do Centro de Férias Infantil do Município de Elvas 

entre 3 e 15 de julho de 2017 (documento em anexo número 

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

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

de Férias Infantil do Município de Elvas.--------------------------------- 
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4.11- Apoios:---------------------------------------------------- 

a) Associação Empresarial de Elvas (Antecipação de 

duodécimos).---------------------------------------------- 

Presente à reunião um e-mail da Associação Empresarial de Elvas, 

solicitando a antecipação do pagamento de seis duodécimos, no valor 

de €9.600,00, referente ao apoio concedido em reunião de 12 de abril 

de 2017 (documento em anexo número dezanove).-------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

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

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 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 O ASSISTENTE TÉCNICO 

  
_______________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


