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 ______________________________________________________ 

 

                Ata nº 25/2017 

                                            Reunião Ordinária do dia 13 

                                            de dezembro de 2017.---------- 

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezassete, 

no edifício dos Paços do Concelho, pelas dez horas, reuniu a Câmara 

Municipal de Elvas sob a Presidência do Senhor Vice - Presidente 

Engº Cláudio José Marmelo Nascimento Carapuça, estando 

presente os Senhores Vereadores Comendador José António 

Rondão Almeida, Drª Vitória Júlia Damião Rita Branco Dr. 

Sérgio Luís Macareno Ventura, Engº Tiago Joaquim Lopes 

Afonso e Drª Anabela da Conceição Costa Tinta Fina Cartas.—-- 

FALTAS: Faltou a esta reunião o Senhor Presidente Dr. Nuno 

Miguel Fernandes Mocinha, por se encontrar de Atestado Médico.-- 

Pelo Departamento de Obras e Serviços Urbanos esteve presente o 

Senhor Engº Mário Luís Amante Baptista. -------------------------------  

Pelo Departamento de Administração Geral e Recursos Humanos 

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

Pelo Departamento Financeiro e Desenvolvimento esteve presente o 

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

Pelo Gabinete Jurídico esteve presente a Senhora Drª Cláudia 

Ferreira.-------------------------------------------------------------------

Sendo dez horas, verificando-se haver “quórum” para funcionamento 

do Executivo, pelo Senhor Presidente foi declarada aberta a reunião: -  

1 – Período Antes da Ordem do Dia --------------------------  
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O Senhor Vice - Presidente leu para a Ata um documento, do 

Senhor Presidente da Câmara contendo informações ao executivo, as 

quais se dão aqui como transcritas (documento em anexo número um)  

O Senhor Vice - Presidente leu para a Ata um documento contendo 

informações ao executivo as quais se dão aqui como transcritas 

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

O Senhor Vereador Comendador Rondão Almeida usando da 

palavra perguntou se já existia algum relatório da auditoria efetuada à 

Câmara Municipal de Elvas em 2016.-------------------------------------- 

Perguntou ainda se está a decorrer alguma inspeção à Câmara 

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

O Senhor Vereador Sérgio Ventura usou da palavra dizendo que no 

dia 8 de dezembro esteve no Coliseu Rondão Almeida, para visitar a 

Pista de Gelo e verificou que só existia em funcionamento uma 

bilheteira, o que se tornava insuficiente para o elevado número de 

pessoas ali presentes.------------------------------------------------------ 

Continuando perguntou se de futuro não haveria a possibilidade de as 

reuniões de Câmara e Assembleia não serem em dias seguidos.-------- 

A Senhora Vereadora Anabela Cartas usou da palavra informando 

que esteve presente no Aniversário da SIR, na Festa de Natal da 

Associação de Ação Social Humanitária de Elvas e no Convívio de Natal 

da União de Freguesias de Barbacena e Vila Fernando.------------------ 

O Senhor Vereador Tiago Afonso leu para a Ata um documento 

contendo informações ao executivo as quais se dão aqui como 

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

O Senhor Vice – Presidente usando da palavra respondeu às 

questões colocadas pelos Senhores Vereadores.-------------------------- 

2– Aprovação da Ata de 22/11/2017.------------------- 

 Ata de 22/11/2017.------------------------------------------- 

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

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

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



 

  3  

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 

17866 de 6 de dezembro 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 – Vice - Presidente.--------------------------- 

Presente à reunião o despacho do Senhor Vicente - Presidente Engº 

Cláudio Carapuça.------------------------------------------------------- 

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

 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 

quatro).-------------------------------------------------------------------- 

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

aprovar a atribuição de hortas comunitárias aos munícipes constantes 

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

 Processo de obras nº 85/17- Reembolso.-------------- 

Presente à reunião o pedido de reembolso do valor de €58,95 

cobrados indevidamente na liquidação das taxas respeitantes ao 

alvará de licença de obra para a construção de um complexo 

desportivo, no lote nº 28 da Quinta do Paraíso, em Elvas, cujo 

requerente é a Europadel, Ldª.------------------------------------------- 

A Câmara tendo em atenção o nº 5 do artº 6º do Regulamento 

Municipal de Taxas deliberou, por unanimidade, reembolsar a referida 

Empresa do valor em causa.---------------------------------------------- 
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 Projeto de emparcelamento simples em vários 

terrenos Rústicos da freguesia de Caia, S. Pedro e 

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

Presente à reunião o requerimento apresentado por Patrícia Nogueira, 

advogada, com escritório em Campo Maior, no interesse dos seus 

constituintes José Pinheiro Guerra, portador do número de 

contribuinte cento e noventa e sete milhões quatrocentos e oitenta e 

dois mil cento e trinta e nove, residente no Largo dos Carvajais, 

número quatro, em Campo Maior, António Pinheiro Guerra, 

contribuinte número duzentos e onze milhões cinquenta e oito mil 

duzentos e sessenta e dois, residente na rua treze de dezembro, em 

Campo Maior, Francisco Pinheiro Guerra, contribuinte número 

duzentos e dezassete milhões setecentos e vinte e três mil oitocentos 

e vinte e nove, residente na Quinta do Alonso, em Campo Maior e 

Pedro Pinheiro Guerra contribuinte número duzentos e quarenta e 

cinco milhões cento e cinquenta e nove mil oitocentos e setenta e 

oito, residente na Rua Dom Dinis, número trinta e cinco-A, em 

Campo Maior, sobre a aquisição de terrenos, com vista a um 

emparcelamento simples de três terrenos rústicos de cultura arvense 

de regadio e pastagem ou pasto, todos localizados na seção “N” da 

freguesia de Caia, São Pedro e Alcáçova, com os artigos números 

vinte e oito e vinte e nove, denominado “Herdade do bota Fogo, da 

Rã e Courela do Carapetal”. A referida aquisição de terrenos visam 

aumentar significativamente a área da sua exploração agrícola e, 

beneficiando da contiguidade das propriedades otimizar recursos de 

exploração e de gestão agrícola. –--------------------------------------- 

O presente pedido de emparcelamento é da competência do Município 

Territorialmente competente, de acordo com o artigo nono do Lei 

cento e onze barra dois mil e quinze de vinte e sete de agosto, 

estando o mesmo com todos os elementos necessários, referidos no 

ponto três do mesmo artigo e mesma Lei. ------------------------------ 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao 

referido emparcelamento.------------------------------------------------- 

 Pedido de emissão de parecer sobre negócio em 

compropriedade no prédio rústico denominado 

“Courela da Ponte”, freguesia de Terrugem / Vila 

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

Presente à reunião o requerimento de Francisco Tierno Nunes da 

Silva, Advogado, com escritório na Rua de Olivença, número 3-A, em 

Elvas, no interesse dos seus constituintes, Jorge Manuel Gorjão 

Henriques de Brito e Luís Fernando Janeiro de Carvalho 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, relativamente à compra 

em sede de negociação particular, de 1/2 indiviso para cada um 

deles, do prédio rústico, inscrito na matriz cadastral rústica da 

Freguesia de Terrugem e Vila Boim, sob o artigo 190º, Secção 1A, 

denominado Courela da Ponte e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Elvas sob o número 216/19870604.-------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável uma 

vez que esse negócio não visa nem dele resulta parcelamento físico 

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

 Pedido de emissão de parecer sobre negócio em 

compropriedade no prédio rústico denominado 

“Herdade da Maria Ribeira de Baixo” e “Herdade de 

Almeida”, freguesia de Stª. Eulália.--------------------- 

Presente à reunião o requerimento de Manuel Carlos Pereira Caldeira 

Fernandes, Advogado, com escritório na Rua Doutora Adelaide 

Cabette, número 1, em Elvas, no interesse dos seus constituintes, 

Josefina Maria de Andrade de Vasconcelos e Sousa de Andrade, Luís 

Augusto Pinto de Vasconcelos e Sousa, Maria de Jesus Pinto de 

Vasconcelos e Sousa Fonseca, José Luís de Melo de Vasconcelos e 
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Sousa, Fátima de Melo de Vasconcelos e Sousa, Pedro Paulo de Melo 

de Vasconcellos e Souza, Miguel Francisco Borges de Lacerda de 

Vasconcellos e Souza e José António Borges de Lacerda de 

Vasconcellos e Souza, herdeiros de Eugénia Maria D’ Andrade de 

Vasconcellos e Souza Schlegel, 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, relativamente à partilha dos 

prédios a seguir indicados, nas seguintes proporções:------------------ 

Josefina Maria de Andrade de Vasconcelos e Sousa de Andrade – 

6/24; Luís Augusto Pinto de Vasconcelos e Sousa – 3/24; Maria de 

Jesus Pinto de Vasconcelos e Sousa Fonseca – 3/24; José Luís de 

Melo de Vasconcelos e Sousa – 2/24; Fátima de Melo de Vasconcelos 

e Sousa – 2/24; Pedro Paulo de Melo de Vasconcellos e Souza – 

2/24; Miguel Francisco Borges de Lacerda de Vasconcellos e Souza – 

3/24 e José António Borges de Lacerda de Vasconcellos e Souza – 

3/24. ----------------------------------------------------------------------- 

- Prédio misto, inscrito na matriz cadastral rústica da Freguesia de 

Santa Eulália, sob os artigos 2º e 3º, secção M, denominado Herdade 

Ribeira de Baixo e na matriz urbana, sob o artigo 793º denominado 

Herdade da Maria Ribeiro de Baixo e descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Elvas sob o número 49. ------------------------------ 

- Prédio rústico, inscrito na matriz cadastral rústica da Freguesia de 

Santa Eulália, sob o artigo 2º, secção H, denominado Herdade de 

Almeida (parte) e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Elvas sob o número 47.-------------------------------------------------- -

- Prédio rústico, inscrito na matriz cadastral rústica da Freguesia de 

Santa Eulália, sob o artigo 5º, secção H, denominado Herdade de 

Almeida (parte) e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Elvas sob o número 47. --------------------------------------------------- 

- Prédio rústico, inscrito na matriz cadastral rústica da Freguesia de 

Santa Eulália, sob o artigo 6º, secção H, denominado Herdade de 
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Almeida (parte) e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Elvas sob o número 47.---------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável uma 

vez que esse negócio não visa nem dele resulta parcelamento físico 

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

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

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

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Processo de obras nº 36/15.---------------------------- 

Presente à reunião o pedido de prorrogação de prazo para conclusão 

da obra de construção de uma moradia no lote nº 22 do Olival do 

Paraíso, em Elvas, cujo requerente é Vitor Manuel Matos Lebre.------- 

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

 Processo de obras nº 52/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração da moradia existente na 

Rua Gil Fernandes, nº 1, em, Elvas, cujo requerente é Manuel Cunha 

Sevinate de Sousa.-------------------------------------------------------- 
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A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 55/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de recuperação do edifício existente na 

Rua da Cadeia, nºs 12 e 12-A, em Elvas, cujo requerente é Maria 

José Fillol Guimarães Lopes.---------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 64/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de reposição a cobertura do prédio sito 

na Rua do Escorregadio, nº 5 e 5-A, em Elvas, cujo requerente é Iola 

Magaly Robalo Maia Pires.------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 82/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração e Reabilitação do edifício 

existente na Rua Martim Mendes, nºs 17 e 17-C, cujo requerente é 

Sereno e Fonseca – Industria da Ameixa, Ldª.-------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 83/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de ampliação da moradia existente na 

Estrada da Estação, nº 21, em Santa Eulália, cujo requerente é 

Manuel dos Santos Cabo.---------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

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

Presente à reunião a alteração à operação de loteamento sito na 

Zona Industrial da Boa – Fé, Rua A, lotes nºs 6 e 7, Elvas, cujo 

requerente é Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Elvas e Campo 

Maior.----------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou a referida 

alteração.------------------------------------------------------------------- 

 Direito de preferência do prédio sito Rua de 

Portugal, nº 14, fração “A” – Elvas.--------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Portugal, nº 14, 

fração “A”– Elvas --------------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua dos 

Cavaleiros, nºs 6 e 6-A – Elvas.------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

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

6 e 6-A – Elvas --------------------------------------------------------- 

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

 Direto de preferência do prédio sito na Rua Martim 

Mendes, nºs 5, 5-A e 5-B – Elvas.----------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Martim Mendes, nºs 

5, 5-A e 5-B – Elvas ------------------------------------------------------ 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua João de 

Quintal, nº 12, fração “A” – Elvas.---------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua João de Quintal, nº 

12, fração “A”– Elvas ----------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Parada do 

Castelo, nº 6, 6-A e 6-B – Elvas.-------------------------  

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Parada do Castelo, nº 6, 

6-A e 6-B – Elvas --------------------------------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho.-- 

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 12/12/2017.---- 

Em Bancos €648.914,66.---------------------------------------

Em dinheiro: €221.940,77.------------------------------------ 

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

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 46ª e a 47ª 

alteração orçamental e a 46ª e a 47ª alteração às Grandes Opções do 

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

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

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

Presente à reunião a informação nº 17448/SOFCOM, dando 

conhecimento ao Executivo da celebração ou renovação dos contratos 

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

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

 Auto de licitação.------------------------------------------ 

Presente à reunião o Auto de Licitação do prédio urbano sito na Rua 

dos Oleiros, nºs 10, 10-A e 10-B, no Centro Histórico, na Freguesia 

de Caia e São Pedro, deste concelho de Elvas, o qual foi adjudicado 

pela Empresa Nabão Sul – Construções, Ldª, pelo valor de 

€10.050,00, maior lanço oferecido.---------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o referido Auto.---- 

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

 Empreitada de: Iluminação exterior do Forte da 

Santa Luzia.------------------------------------------------ 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 17671/2017 para efeitos 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 25% do valor da caução.--------- 
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 Empreitada de: Requalificação Urbana e Funcional de 

Bairros periféricos de Elvas – Bairro do Revoltilho e 

envolvente ao Can-cão.----------------------------------- 

 Receção provisória.--------------------------------- 

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

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

A Câmara com o fundamento expresso nos referidos documentos 

deliberou, por unanimidade, receber a obra a título provisório.-------- 

4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- Requalificação do Espaço entre o Baluarte do Trem e 

o Baluarte do Príncipe – PEDU – PI 6.5.---------------------- 

Presente a reunião a informação nº 16298/Gabinete de Candidaturas, 

sobre a Candidatura em título (documento em anexo número cinco).- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as minutas das 

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

4.2 - Declaração de Apoio – XXI Jornadas Internacionais 

“Escola de música da Sé de Évora – ligação à Escola de 

Música da Sé de Elvas” – Ratificação.------------------------ 

Presente a reunião a informação nº 16554/Gabinete de Candidaturas, 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a declaração de apoio 

XXI Jornadas Internacionais “Escola de música da Sé de Évora – 

ligação à Escola de Música da Sé de Elvas”.-----------------------------  

4.3 - Candidatura 003/NEE/2016 – Ninho de Empresas de 

Elvas – Devolução de Fundo – Ratificação.------------------ 

Presente a reunião a informação nº 16228/Gabinete de Candidaturas, 

sobre a Devolução de Fundo referente à Candidatura em título 

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

Vice – Presidente, em substituição legal do Senhor Presidente, que 

emitiu parecer favorável.-------------------------------------------------- 

4.4 - Associação Laboratório Colaborativo para a inovação 

em proteção de Plantas (InnovPlantProtect).--------------- 

Presente a reunião a informação do Gabinete Jurídico, sobre o 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal 

o compromisso do Município de Elvas na integração na Associação 

Laboratório Colaborativo para a inovação em proteção de Plantas 

(InnovPlantProtect) e iniciar o estudo económico – financeiro para 

definição da sua participação, com vista à aprovação dos Estatutos.-- 

4.5- Protocolo de cooperação “Reestruturação do 

ambulatório do hospital de Elvas em unidade de Alta 

Resolução”.------------------------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 15680/DFD, bem como a Adenda 

ao Protocolo de Cooperação “Reestruturação do ambulatório do 

hospital de Elvas em unidade de Alta Resolução” (documento em 

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

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

Senhor Presidente da Câmara, do dia 21 de novembro de 2017, que 

aprovou a referida Adenda ao Protocolo de Cooperação.---------------- 

4.6 - Renovação de Protocolo.--------------------------------- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico bem como a 

minuta de Contrato de Arrendamento a celebrar entre o Centro de 

Recreio Popular da Boa-Fé e o Município de Elvas (documento em 

anexo número dez).------------------------------------------------------- 

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

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

4.7 - 26ª Corrida das Linhas de Elvas e 14ª Caminhada 

das Linhas de Elvas.-------------------------------------------- 
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Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Tiago Afonso, 

sobre a realização da 26ª Corrida das Linhas de Elvas, no dia 2 de 

janeiro de 2018 (documento em anexo número onze).----------------- 

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

4.8 - Concessão de Auxílios Económicos para a Aquisição 

de Material Escolar e Atribuição de Subsídios para 

refeições - Ano Letivo 2017/2018.--------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 17896/SOF – Sócio Educativa, 

sobre a concessão de auxílios económicos para a aquisição de 

material escolar para o ano letivo 2017/2018 (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de 

auxílios económicos.------------------------------------------------------- 

4.9 - Proposta de Minuta do Contrato Interadministrativo 

de Cooperação a estabelecer entre a Câmara Municipal do 

Porto e a Câmara Municipal de Elvas.------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 16233/SOF Museus e Património, 

bem como a minuta de Contrato Interadministrativo de Cooperação a 

estabelecer entre a Câmara Municipal do Porto e a Câmara Municipal 

de Elvas (documento em anexo número treze).------------------------- 

A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar a referida minuta de 

contrato.-------------------------------------------------------------------- 

4.10- Proposta de cedência de equipamentos à 

Associação Desportiva IALBAX.------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 14703/Divisão Sócio Cultural, 

sobre a cedência de equipamentos à Associação Desportiva IALBAX, 

nos dias 2 e 3 dezembro de 2017, para realização do almoço dos 

atletas participantes no II Trail de Elvas Património Mundial 

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

A Câmara deliberou por unanimidade, ceder os equipamentos 

solicitados e constantes da referida informação.------------------------- 
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4.11 - Apresentação do Livro “As malhas enfeitiçadas do 

Império “ de Irene Banazol.----------------------------------- 

Presente à reunião a informação 14719/SOF-Bibliotecas e Arquivos 

Históricos, sobre a cedência da Biblioteca Municipal de Elvas “Drª Elsa 

Grilo”, para apresentação do Livro “As malhas enfeitiçadas do Império 

“ de Irene Banazol, no dia 9 de dezembro de 2017, pelas 17,00 horas 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho que 

autorizou a referida cedência.--------------------------------------------- 

4.12 - Proposta de cedência do CNT ao Semi-Internato 

N.ª Senhora da Encarnação.----------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 17892/Divisão Sócio Cultural, 

sobre a cedência do CNT ao Semi-Internato N.ª Senhora da 

Encarnação, no dia 20 de dezembro de 2017, para realização da festa 

de Natal dos seus alunos (documento em anexo número dezasseis).-- 

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

4.13 - Proposta de cedência do CNT ao Colégio Luso-

Britânico.-------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 17878/Divisão Sócio Cultural, 

sobre a cedência do CNT ao Colégio Luso-Britânico, nos dias 15 e 16 

de dezembro de 2017, para realização da festa de Natal dos seus 

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

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

4.14 - Proposta de Cedência do CNT á Obra de Santa Zita. 

Presente à reunião a informação nº 17892/Divisão Sócio Cultural, 

sobre a cedência do CNT, à Obra de Santa Zita, no dia 21 de 

dezembro de 2017, para realização da festa de Natal dos seus alunos 

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

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

4.15 - Proposta de cedência do Cineteatro Municipal à 

Escola Superior Agrária de Elvas.----------------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 17876/Divisão Sócio Cultural, 

sobre a cedência do Cineteatro Municipal à Escola Superior Agrária de 

Elvas nos dias 13 e 14 de dezembro de 2017, para realização da festa 

de Natal dos seus alunos (documento em anexo número dezanove).-- 

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

4.16- Proposta de cedência do Cineteatro Municipal à 

Creche os Pupilos – Associação Pedagógica Aqueduto.---- 

Presente à reunião a informação nº 17959/Divisão Sócio Cultural, 

sobre a cedência do Cineteatro Municipal à Creche os Pupilos – 

Associação Pedagógica Aqueduto, no dia 20 de dezembro de 2017, 

para realização da festa de Natal dos seus alunos (documento em 

anexo número vinte).------------------------------------------------------ 

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

4.17 - Proposta de Programação das Comemorações dos 

359º Aniversário da Batalha das Linhas de Elvas.---------- 

Presente à reunião a informação nº 17972/SOF – Divisão Sócio 

Cultural, bem como a Proposta de Programação das Comemorações 

do 359º Anos da Batalha das Linhas de Elvas (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a programação 

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

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.---------  
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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    

               

__________________________________________________ 
 


