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 ______________________________________________________ 

                 Ata nº 2/2018 

                                               Reunião Ordinária do dia 24  

                                               de janeiro de 2018.--------- 

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 

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

Câmara Municipal de Elvas sob a Presidência do Senhor Dr. Nuno 

Miguel Fernandes Mocinha, estando presente os Senhores 

Vereadores Comendador José António Rondão Almeida, Engº 

Cláudio José Marmelo Nascimento Carapuça, 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.—--------------------------------------------------- 

Pelo Departamento de Obras e Serviços Urbanos esteve presente o 

Senhor Engenheiro 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 --------------------------  

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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O Senhor Vereador Comendador Rondão Almeida usando da 

palavra informou a Câmara que foi criado e apresentado hoje em 

conferência de imprensa, o Movimento Cívico por Elvas bem como a 

aprovação dos seus Estatutos.-------------------------------------------- 

A Senhora Vereadora Anabela Cartas propôs e foi aceite que se 

fizesse um minuto de silêncio pelo falecimento do trabalhador da 

Câmara Municipal de Elvas recentemente falecido Senhor Mário 

Mirante.-------------------------------------------------------------------- 

2– Aprovação das Ata de 10/01/2018.------------------ 

 Ata de 10/01/2018.------------------------------------------- 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia dez de janeiro de dois mil 

e dezoito 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 328 de 

16 de janeiro de 2018, da Eng.ª Técnica Química dando conhecimento 

de que a água do abastecimento público não apresenta risco para a 

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

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

 Abertura de concurso para atribuição da loja nº 7 do 

Centro Comercial dos 102 fogos da Boa – Fé.---------- 

Presente à reunião a informação nº 564/SOFAA, dando conhecimento 

que há Munícipes interessados na loja nº 7 do Centro Comercial do 

Bairro da Boa – Fé.-------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, abrir o necessário 

procedimento concursal para atribuição da loja nº 7 do referido 

Centro Comercial.--------------------------------------------------------- 
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 Processo de propriedade horizontal nº 13/17.--------- 

Presente à reunião o requerimento de Maria Rita Cruz Nogueira 

Guerra Picão Barradas, contribuinte número cento e vinte e seis 

milhões seiscentos e cinquenta e oito mil setecentos e sessenta e 

cinco, residente na Rua Francisco Mendes, número doze, em Elvas, 

na qualidade de cabeça de casal de herança indivisa número 

setecentos e quarenta e dois milhões duzentos e oitenta e três mil 

duzentos e noventa e nove, em nome de Francisco Picão Barradas, 

solicitando nos termos do Decreto-Lei número quarenta mil trezentos 

e trinta e três de catorze de Outubro de mil novecentos e cinquenta e 

cinco e do Regime Jurídico do Código Civil, a verificação das 

condições para a constituição do regime de propriedade horizontal no 

prédio sito na Rua do Escorregadio, números dez, dez-A e dez-B, 

Concelho de Elvas, inscrito na matriz urbana da Freguesia de 

Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso sob o artigo número 

três mil e vinte e a passagem da respetiva certidão. ------------------- 

O referido prédio é composto por frações autónomas que além de 

constituírem unidades independentes, são distintas e isoladas entre 

si, duas com saída independentes para a via pública e duas com saída 

comum para a referida via, distribuídas como a seguir se descreve: -- 

FRAÇÃO A: Constituída em rés-do-chão por duas divisões e uma 

instalação sanitária, esta fração tem uma área bruta de quarenta e 

um vírgula sessenta e um metros quadrados, correspondendo a 

permilagem de cento e vinte e três do valor total do prédio, com 

entrada pelo número dez de polícia da Rua do Escorregadio, com 

destino a armazém: ------------------------------------------------------- 

FRAÇÃO B: Constituída em rés-do-chão por três divisões, uma 

cozinha, uma instalação sanitária, um corredor e uma arrecadação, 

esta fração tem uma área bruta de sessenta e seis vírgula sessenta e 

quatro metros quadrados, correspondendo a permilagem de cento e 

noventa e sete do valor total do prédio, com entrada pelo número 

dez-B de polícia da Rua do Escorregadio, com destino a habitação: ---



 

  4  

FRAÇÃO C: Constituída em rés-do-chão e primeiro andar, rés-do-

chão composto por uma escadas de acesso ao primeiro andar, 

composto por quatro divisões, uma instalação sanitária, uma cozinha 

e um logradouro no rés-do-chão, com acesso por escadas, e de uso 

exclusivo da fração, esta fração tem uma área bruta de cento e 

quinze metros quadrados e doze vírgula dezasseis metros quadrados 

de logradouro, correspondendo a permilagem de trezentos e 

quarenta do valor total do prédio, com entrada pelo número dez-A de 

polícia da Rua do Escorregadio, com destino a habitação. -------------

FRAÇÃO D: Constituída em rés-do-chão, primeiro andar e segundo 

andar, composto no rés-do-chão e primeiro andar por escadaria de 

acesso ao segundo andar, composto por um corredor que dá acesso, 

através de escada, à cobertura e ao terraço nela existente de uso 

exclusivo da fração, quatro divisões, uma cozinha, uma despensa, 

uma arrecadação e uma instalação sanitária, esta fração tem uma 

área bruta de cento e quinze metros quadrados, correspondendo a 

permilagem de trezentos e quarenta do valor total do prédio, com 

entrada pelo número dez-A de polícia da Rua do Escorregadio, com 

destino a habitação. ------------------------------------------------------   

São partes comuns as indicadas no número um do artigo mil 

quatrocentos e vinte e um. ----------------------------------------------- 

A Câmara, de harmonia com o auto de vistoria junto ao processo, 

deliberou, por unanimidade, certificar que as frações que constituem 

o prédio acima referido reúnem as condições para nele ser constituído 

o regime de propriedade horizontal. ------------------------------------- 

 Processo de obras nº 20/15.----------------------------- 

Presente à reunião o projeto de reconstrução do edifício sito na Rua da 

Igreja, nº 49, na freguesia de Terrugem, cujo requerente é Ana Isabel 

Tarana Magarreiro.--------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade da 

licença de construção.------------------------------------------------------ 
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Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Processo de obras nº 87/16.----------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de uma moradia na 

Herdade de Montes Novos, em São Vicente, cujo requerente é 

Alcáçovas – Projetos e Construções, Ldª.--------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 29/17.----------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alterações do edifício sito na Avª da 

Piedade, nº 11, onde funciona a creche, pré – escolar. ATL e 

residência da OSZ, cujo requerente é a Obra de Santa Zita.------------ 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 57/17.----------------------------- 

Presente à reunião o projeto de demolição da moradia sita na Rua de 

Fora, nº 48, em Vila Boim, cujo requerente é Carlos Alberto Bajuca de 

Matos.----------------------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 63/17.----------------------------- 

Presente à reunião o projeto de legalização da remodelação do 

terreno, sito em Veredas de Gil Vaz, em Elvas, cujo requerente é José 

Luís Costa Claro.------------------------------------------------------------ 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 66/17.----------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de um pavilhão no lote de 

terreno n~º 21, da Zona Industrial das Fontainhas, cujo requerente é 

Gaspar Joaquim Carvão Magarreiro.--------------------------------------- 
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A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de Obras nº 74/17.----------------------------- 

Presente à reunião o projeto de legalização das alterações no prédio 

sito na Rua António Tomás Pires, nºs 5 e 5-A, em Elvas, cujo 

requerente é Maria de Fátima Onofre.------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 86/17.----------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração do edifício existente no Arco 

da Nossa Senhora da Encarnação, nºs 7 e 7-B, Rua do Espirito Santo, 

nº 67 e Rua das Parreiras às Almas, nº 1-A, em Elvas, cujo requerente 

é Banco de Bilbao Viscaya Argentaria.------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto de 

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

 Processo de obras nº 88/17.----------------------------- 

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

17 da Urbanização de São Francisco em Vila Boim, cujo requerente é 

Tânia Carina Branca Baleca.----------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 92/17.----------------------------- 

Presente à reunião o projeto de legalização da moradia existente na 

Rua Martim Lopes, nº 2 em Santa Eulália, cujo requerente é Maria do 

Rosário Ameixa Fortalezas Clemente.------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 98/17.----------------------------- 

Presente à reunião o projeto de remodelação de um acesso vertical 

sito na Quinta de São João, em São Vicente, cujo requerente é 

Fundação António Gonçalves.---------------------------------------------- 
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A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto de 

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

 Processo de obras nº 101/17.---------------------------- 

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

81, da Urbanização do Morgadinho, cujo requerente é Carla Alexandra 

Martins Lopes Latas.-------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto de 

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

 Processo de obras nº 102/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração da moradia existente na Rua 

Dr. Mário Cidrais, nº 1, em Elvas, cujo requerente é João Francisco 

Martins Castanho.----------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto de 

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

 Processo de obras nº 103/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de adaptação do existente na Avª de 

Badajoz, nº 11, em Elvas, cujo requerente é Madalena Guedes 

Monteiro Coimbra Gonçalves.---------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto de 

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

 Processo de obras nº 106/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração da fachada do prédio sito na 

Rua de Alcamim, nºs 25, 25-A e 25-B, em Elvas, cujo requerente é 

João Paulo Campbel Alves da Silva.--------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto de 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua da Feira, 

nºs 15-A e 15-B, fração “C” – Elvas.--------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Feira, nºs 15-A e 

15-B, fração “C”– Elvas.-------------------------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho.-- 

 Direito de preferência do prédio sito na Rua da 

Aboboreira, nº 2-B, fração “B” – Elvas.------------------ 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Aboboreira, nº 

2-B, fração “B” – Elvas.--------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua da 

Aboboreira, nº 2-B, fração “D” – Elvas.-----------------  

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Aboboreira, nº 

2-B, fração “D” – Elvas.--------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua da 

Aboboreira, nº 2-C, fração “C” – Elvas.------------------ 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Aboboreira, nº 

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

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua das 

Parreiras ao Colégio, nº 11, fração “A” – Elvas.-------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua das Parreiras ao 

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

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

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 23/01/2018.---- 

Em Bancos €1.136.506,81.-----------------------------------

Em dinheiro: €7.363,80.-------------------------------------- 

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

 Alteração orçamental.------------------------------------ 
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Presente à reunião os despachos que aprovaram a 2ª alteração 

orçamental e a 2ª alteração às Grandes Opções do Plano do corrente 

ano. ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Presente à reunião a informação nº 114/SOFCOM, bem como a 

listagem dos contratos de aquisição de serviços celebrados ou 

renovados no decorrer do mês de dezembro de 2017.------------------ 

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

 Fluxos de caixa.------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 456/Divisão Financeira bem como 

o Mapa de Fluxos de Caixa e Integração do Saldo da Gerência.-------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Mapa de Fluxos de 

Caixa bem como a integração do saldo de gerência, €53.002,06, para 

o cálculo dos fundos disponíveis.----------------------------------------- 

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

 Empreitada de: Adaptação do PM010/Elvas a Museu 

de Arqueologia e Etnografia.---------------------------- 

 Adjudicação.----------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 18079 de 7/12/2017, o relatório 

final e demais documentos nela referidos.------------------------------- 

A Câmara com fundamento nos referidos documentos deliberou:------ 

a) Excluir as propostas dos concorrentes:------------------------- 

 Proposta 1 - António Saraiva & Filhos, Lda.----------------------- 

Com fundamento no previsto na alínea b) do nº 1 do artigo 19º do 

programa de procedimento, conjugado com o previsto na alínea d) do 

nº 2 do artigo 146º do Código dos Contratos Públicos anexo ao 

Decreto-Lei nº18/2008 de 29 de janeiro.-------------------------------- 

 Proposta 2 - NORCEP Construções S.A..--------------------------- 

Com fundamento no previsto na alínea b) do nº 1 do artigo 19º do 

programa de procedimento, conjugado com o previsto na alínea d) do 
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nº 2 do artigo 146º do Código dos Contratos Públicos anexo ao 

Decreto-Lei nº18/2008 de 29 de janeiro.-------------------------------- 

 Proposta 3 - Alexandre Barbosa Borges, S.A.--------------------- 

Com fundamento no previsto nas alíneas b) e f) do nº 1 do artigo 19º 

do programa de procedimento, conjugado com o previsto na alínea d) 

do nº 2 do artigo 146º do Código dos Contratos Públicos anexo ao 

Decreto-Lei nº18/2008 de 29 de janeiro.-------------------------------- 

 Proposta 4-Senpapor-Construção Civil e Obras Públicas, Lda.--- 

Com fundamento no previsto nas alíneas b) e c) do nº 1 do artigo 

19º do programa de procedimento, conjugado com o previsto na 

alínea d) do nº 2 do artigo 146º do Código dos Contratos Públicos 

anexo ao Decreto-Lei nº18/2008 de 29 de janeiro.--------------------- 

 Proposta 6-Cunha & Barroso, Lda.-------------------------------- 

Com fundamento no previsto na alínea b) do nº 1 do artigo 19º do 

programa de procedimento, conjugado com o previsto - na alínea d) 

do nº 2 do artigo 146º do Código dos Contratos Públicos anexo ao 

Decreto-Lei nº18/2008 de 29 de janeiro.-------------------------------- 

b) Admitir as propostas dos concorrentes:------------------------ 

 Proposta 5-Agrocinco-Construções S.A., no valor de 

3.066.003,48 €.----------------------------------------------------- 

 Proposta 7-Tecnorem, Engenharia e Construções, S.A., no valor 

de 3.095.151,67 €.------------------------------------------------- 

c) Atribuir as seguintes pontuações e proceder à seguinte 

ordenação das propostas:--------------------------------------- 

 1º - Proposta 5-Agrocinco-Construções S.A., no valor de 

3.066.003,48 €, com 11,65 pontos.------------------------------- 

 2º - Proposta 7-Tecnorem, Engenharia e Construções, S.A., no 

valor de 3.095.151,67 €, com 10,64 pontos.---------------------- 

d) Adjudicar a empreitada ao concorrente Agrocinco-

Construções S.A., no valor de 3.066.003,48 € a acrescer de 

IVA.--------------------------------------------------------------- 

 Empreitada de: Pavimentação de arruamentos 2012. 
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 Libertação de caução.------------------------------- 

Presente à reunião a informação DOSU nº 89/2018 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: Beneficiação de arruamentos 2013.-- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 86/2018 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: Beneficiação do campo Pedro 

Barrena –Relvado.---------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 451/2018 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: Ginásio Sénior – Pavimento 

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

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 450/2018 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: Infraestruturas do Loteamento da 

Horta de D. Pedro.---------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 449 /2018 para efeitos de 

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

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

 Empreitada de: Estrada da Badana.--------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 447/2018 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: Pinturas exteriores de prédios no 

Centro Histórico.------------------------------------------ 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 435/2018 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- Terreno do domínio Público junto ao Jardim Municipal.- 

Presente à reunião a informação nº 857/DAGRH, sobre o assunto em 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação tomada 

na sua reunião extraordinária realizada no 30 de novembro de 2017, 

no Ponto 7.---------------------------------------------------------------- 

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

Assembleia Municipal solicitando a revogação da deliberação tomada 

sobre este assunto na sessão de 14 de dezembro de 2017, no Ponto 

19.-------------------------------------------------------------------------- 

4.2- Comissão de Trânsito.------------------------------------ 

Presente à reunião uma informação da SOFAA – Administração e 

Atendimento sobre a constituição da Comissão Municipal de Trânsito 

(documento em anexo três).---------------------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a constituição da 

Comissão Municipal de Trânsito e remeter a mesma para aprovação 

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

4.3- 23º Torneio da Malha do Concelho de Elvas “João 

Brioso”. ---------------------------------------------------------- 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Tiago Afonso 

sobre a realização do 23º Torneio da Malha (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta bem como 

o valor dos prémios. ------------------------------------------------------  

4.4- 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 254/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 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de 

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

4.5- Protocolos com os Centros Comunitários.----------------- 

Presente à reunião uma proposta da Senhora Vereador Drª Vitória 

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

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

4.6- Cedência do Bar do Cineteatro.-----------------------------   

Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Engº Tiago 

Afonso sobre a cedência do bar do Cineteatro ao Agrupamento 158 

de Elvas do Corpo nacional de Escutas durante os espetáculos 

comemorativos do aniversário da Batalha das Linhas de Elvas 

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

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

ASSUNTOS POR MINUTA:-------------------------------------- 
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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 nº 75/2013, de 12 de setembro.---------------------------------- 

ENCERRADA A ORDEM DE TRABALHOS, FOI DADO DE IMEDIATO 

CUMPRIMENTO AO DISPOSTO N0 Nº 1 DO ARTIGO 49º 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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