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 ______________________________________________________ 

                  Ata nº 5/2018 

                                                Reunião Ordinária do dia 14 

                                                de março de 2018.---------- 

Aos catorze dias do mês de março 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, Engº Tiago Joaquim Lopes 

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

FALTAS: Faltou a esta_reunião a Senhora Vereadora Drª Vitória 

Júlia Damião Rita Branco e o Senhor Vereador Dr. Sérgio Luís 

Macareno Ventura, tendo ambos justificado a respetiva falta.------- 

Pelo Departamento de Obras e Serviços Urbanos esteve presente o 

Senhor 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 Clara Barradas. 

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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2- Aprovação da Ata do dia 28/02/2018.-------------------- 

 Ata de 28/02/2018.------------------------------------------- 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia vinte e oito de fevereiro 

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 6 de 

7 de março 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.------------------------------------------ 

 Habitação – Pagamento de divida de renda de casa 

de forma faseada.----------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1484/SOF – Sócio Educativa bem 

como o requerimento de Rosária Maria Nabais Claré Natividade, sobre 

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

Diu, nº 83, de forma faseada.-------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da 

divida no valor de €30,00/mês.------------------------------------------- 

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

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

 Estágios.---------------------------------------------------- 

Presente à reunião o pedido de João Costa, estudante em Portalegre, 

do Curso Superior Técnico Profissional na área da Contabilidade, e 

residente em Elvas, aferindo a possibilidade de fazer o seu estágio na 

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

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

tendo em conta que não terá encargos para o Município.---------------  
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 Protocolo de Formação em contexto de trabalho – 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão (IPP).--------- 

Presente o protocolo de formação em contexto do trabalho (estágio) 

a celebrar com a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto 

Politécnico de Portalegre para o Curso Técnico Superior Profissional 

em reabilitação Energética e Conservação de Edifícios, referente à 

aluna Maria de Jesus Guerra Martins.------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido protocolo, 

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

 Concurso para atribuição da loja nº 7 do Centro 

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

O Senhor Presidente mandou abrir a única proposta apresentada para 

o arrendamento do Espaço nº 7 do Centro Comercial dos 102 Fogos 

da Boa-Fé, que é da Senhora Anabela Gomes Duarte Pinto, no valor 

de €52,00/mês.------------------------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar o Espaço nº 7 do 

Centro Comercial dos 102 Fogos da Boa-Fé à Senhora Anabela Gomes 

Duarte Pinto, pelo valor da sua proposta €52,00/mensais, para os fins 

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

 Processo de obras nº 28/13.----------------------------- 

Presente á reunião o projeto de alteração e ampliação do prédio 

existente sito nas Fontainhas, em regime de propriedade horizontal, 

cujo requerente é José João Gaspar Rosado.---------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade da 

licença, tendo em atenção que não foi requerido o alvará no prazo 

previsto.-------------------------------------------------------------------- 

 Processo de obras nº 79/17.----------------------------- 

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

lote nº 38, da Zona Industrial das Fontainhas, cujo requerente é Agro 

Baum Tech Precision, Ldª e solicita a prorrogação de prazo para 

conclusão da obra por mais 18 meses.----------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar uma alteração à 

escritura pública de compra e venda celebrada no dia 29/01/2016 e 

lavrada a folhas 46 a 49 do livro de notas para escrituras diversas nº 

199 do Cartório Notarial Dr Luís Meruge, em Elvas, nos seguintes 

moldes:--------------------------------------------------------------------- 

» O número 3 da cláusula 8 passará a ter a seguinte redação:--------- 

3-A construção deve ser iniciada até 30/06/2018 e concluída até 

31/12/2019.---------------------------------------------------------------- 

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Processo de obras nº 37/13.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração ao projeto inicial de 

ampliação e remodelação da moradia existente na Horta do Pomar do 

Macedo, em Elvas, cujo requerente é João Ricardo Camboias Carrilho. 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 32/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de um pavilhão agrícola 

na Herdade D. Isabel, em Elvas, cujo requerente é Apelvas – 

Agricultura e Pecuária, Ldª.----------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 39/17.---------------------------- 

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

do Padrão, nºs 8 a 8-C, em Elavas, cujo requerente é Siuna- 

Construções, S.A..--------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 64/17.---------------------------- 
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Presente à reunião o projeto de reposição da cobertura do prédio sito 

na Rua do Escorregadio, nºs 5 e 5-A, em Elvas cujo requerente é Iola 

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

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 70/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração e reabilitação do edifício 

existente, com a constituição do regime de propriedade horizontal, no 

prédio sito na Rua da Alcoutinas, nº 21, em Elvas, cujo requerente é 

Carlos Xavier Saúde de Sousa.------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 91/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de uma moradia e piscina 

na Calçadinha, cujo requerente é Mundial Piscinas, Unipessoal, Ldª.— 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 97/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de reabilitação do edifício existente na 

Rua Brás Coelho, nº 16-B, em Elvas, cujo requerente é Walls City, 

Ldª.------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 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 a 

Fundação António Gonçalves.--------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 101/17.--------------------------- 
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Presente à reunião o projeto de construção de uma moradia no lote 

nº 81 do loteamento do Morgadinho, cujo requerente é Carla 

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

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 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 Silva.---------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 3/18.------------------------------ 

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

nº 56, do loteamento do Morgadinho, cujo requerente é João 

Martinho Viegas Tinoco.--------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 4/18.------------------------------ 

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

3, da Tapada do Penedo, cujo requerente é a empresa Transformar é 

Preciso, Ldª.---------------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 6/18.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de alteração da fração “B”, do prédio 

sito na Rua João de Quintal, nºs 4 e 4-A, em Elvas, cujo requerente é 

Maria da Cruz de Carvalho Bagulho Bebiano Correia.----------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 7/18.------------------------------ 



 

  7  

Presente à reunião o projeto de alteração da fração “B”, do prédio 

sito na Rua de São Francisco, nº 32, cujo requerente é Maria da Cruz 

de Carvalho Bagulho Bebiano Correia.----------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Informação prévia de obras nº 2/18.------------------- 

Presente à reunião o pedido de informação prévia sobre a viabilidade 

de construção de um edifício destinado a estacionamento, comércio e 

serviços, no Olival do Espeto, em Elvas, cujo requerente é Carlos 

Manuel da Silva Correia Dias.--------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou a 

informação prévia.--------------------------------------------------------- 

 Direito de preferência do prédio sito no Beco de Stª. 

Clara, nºs 2 e 2-A – Elvas.-------------------------------- 

Presente à reunião os despachos que determinaram não exercer o 

direito de preferência na aquisição do prédio sito no Beco de Stª. 

Clara, nºs 2 e 2-A – Elvas. ----------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar os referidos 

despachos.----------------------------------------------------------------- 

 Direito de preferência do prédio sito no Terreiro de 

S. João da Corujeira, nºs 1 e 1-A – Elvas.-------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito no Terreiro de S. João da 

Corujeira, nºs 1 e 1-A – Elvas. ------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua de S. 

Pedro, nº 2, fração “A” – Elvas. ------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de S. Pedro, nº 2, 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho.-- 
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 Direito de preferência do prédio sito na Rua do 

Padrão, nº 7, fração “G” – Elvas.------------------------    

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Padrão, nº 7, 

fração “G” – Elvas. -------------------------------------------------------- 

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

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria dos dias 13/02/2018. 

Em Bancos €717.891,00.---------------------------------------

Em dinheiro: €16.195,71.-------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 6ª alteração 

orçamental e a 6ª alteração às Grandes Opções do Plano do corrente 

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

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

 Anulação de cheque em trânsito.----------------------- 

a)Presente à reunião a informação nº 1263/SOF Contabilidade sobre 

o cancelamento do cheque nº 8890581336, no valor de €116,67, 

passado à ordem de Soraria de Fátima Ramalho Ferreira.-------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

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

b)Presente à reunião uma informação da SOF Contabilidade sobre o 

cancelamento do cheque nº 5303069225, no valor de €50,55.--------

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

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

 Restituição de caução.------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 1605/Divisão Financeira, sobre a 

devolução da retenção do valor de €2.893,09, referente à Empreitada 

de Requalificação Urbana e Funcional em Perímetros Urbanos, de que 
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foi adjudicatária a Empresa ECIMOP – Construção Civil, Obras 

Públicas e Particulares, Arquitetura e Engenharia, S.A..---------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, devolver o referido valor.------  

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

 Empreitada de: Adaptação do PM 010/Elvas a museu 

de arqueologia e etnografia. Documentos de 

habilitação e caução.------------------------------------- 

 Ratificação do despacho do Senhor Presidente.- 

Presente à reunião a informação nº 1208/DOSU, sobre o assunto em 

título, bem como os documentos nela referidos.------------------------- 

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

Presidente.----------------------------------------------------------------- 

 Empreitada de: Construção do centro comunitário do 

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

 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.-------- 

 Empreitada de: Construção do centro comunitário do 

Bairro de Santa Luzia.------------------------------------ 

 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.-------- 

 Empreitada de: Recuperação da vedação do 

polidesportivo da Boa-fé.-------------------------------- 

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

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

de receção provisória 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 provisório.-------- 

 Empreitada de: Beneficiação e recuperação de 

pavimentos de polidesportivos.------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 1300/2018 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários. 

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

4.2- Atribuição de subsídios aos Agrupamentos de 

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

Presente à reunião a informação nº 1210/SOF-Sócio – Educativa 

sobre a atribuição de subsídios aos Agrupamentos de Escolas 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio financeiro 

no valor de €7.000,00, aos Agrupamentos de Escolas nºs 1, 2 e 3, 

para fazer face às despesas relativas com o 1º ciclo do ensino 

básico.----------------------------------------------------------------------  

4.3- XXX – Exposição Canina Internacional.----------------- 

Presente à reunião a informação nº 5/SOF – SOF – Turismo, sobre a 

realização da XXX Exposição Canina Internacional de Elvas no Centro 

de Negócios Transfronteiriço, no dia 12 de maio de 2018 (documento 

em anexo número três).--------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização da XXX 

Exposição Canina Internacional de Elvas. -------------------------------  

4.4- Pedido de cedência do Coliseu Comendador Rondão 

Almeida para realização de corrida de touros.-------------- 
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Presente à reunião a informação nº 1284/SOFCD sobre a Cedência do 

Coliseu Comendador Rondão Almeida à Empresa Luís Pires dos 

Santos, Unipessoal, Ldª, para realização de Corridas de Touros entre 

2018 e 2021 (documento em anexo número quatro).------------------- 

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

Comendador Rondão Almeida nas condições constantes da referida 

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

4.5- Pedido de cedência do Cine Teatro - Colégio Luso 

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

Presente à reunião a informação nº 4348/Divisão Sócio Cultural, 

sobre a cedência do Cine Teatro ao Colégio Luso Britânico, no dia 4 

de maio de 2018, para apresentação do Teatro Musical “Malala”, 

pelos alunos do 2º e 3º ciclos daquele estabelecimento de ensino 

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

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

4.6- Pedido de cedência do Cine Teatro – Igreja 

Evangélica Assembleia de Deus de Elvas.-------------------- 

Presente à reunião a informação nº 5772/Divisão Sócio Cultural, 

sobre a cedência do Cine Teatro à Igreja Evangélica Assembleia de 

Deus Pentecostal, no dia 27 de maio de 2018, para realização de uma 

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

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

4.7- Comemoração do Dia Mundial do Livro 2018.---------- 

Presente à reunião a informação nº 1616/SOF-Biblioteca Arquivo 

Histórico, bem como o programa da Comemoração do Dia Mundial do 

Livro 2018, (documento em anexo número sete).----------------------- 

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

4.8- Comemoração do Dia Mundial do Livro Infantil 2018. 

Presente à reunião a informação nº 1597/SOF-Biblioteca e Arquivo 

Histórico, bem como o programa da Comemoração do Dia Mundial do 

Livro Infantil 2018 (documento em anexo número oito).--------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido programa.-- 

4.9- Concurso Nacional da Leitura 12ª Edição 2017/2018. 

Presente à reunião a informação nº 924/SOF-Biblioteca e Arquivo 

Histórico, sobre o Concurso Nacional da Leitura 12ª Edição 

2017/2018 (documento em anexo número nove).---------------------- 

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

4.10- Cedência da Sala Polivalente da Biblioteca 

Municipal de Elvas “ Drª Elsa Grilo”.-------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1800/SOF – Bibliotecas e Arquivo 

Histórico, sobre a Cedência da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal 

“Drª Elsa Grilo”, no dia 21 de abril de 2018, à Associação Pedagógica 

Aqueduto “ Os Pupilos” (documento em anexo número dez).----------- 

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

4.11 – Apoios:--------------------------------------------------- 

 a) Arkus.--------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 5995/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

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

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

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

nomeadamente a resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €20.000,00, a pagar em dez duodécimos a partir do 

mês de março 2018.------------------------------------------------------- 

b) Sociedade de Instrução e Recreio.------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2792/DFD, sobre a atribuição de 

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

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

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

nomeadamente a resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €10.000,00, a pagar em dez duodécimos a partir do 

mês de março 2018.------------------------------------------------------ 
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c) Comissão de Melhoramentos do Concelho de 

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

Presente à reunião a informação nº 5999/DFD, sobre a atribuição de 

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

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

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

nomeadamente a resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €20.000,00, a pagar em dez duodécimos a partir do 

mês de março 2018.------------------------------------------------------- 

d) Associação dos Trabalhadores da Câmara 

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

Presente à reunião a informação nº 5321/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

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

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

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

nomeadamente a resposta às necessidades da comunidade atribuir 

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

e) Pautas e Melodias.------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 16781/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

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

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

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

nomeadamente a resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €25.000,00.---------------------------------------------- 

f) Associação de Beneficência Amigos de Terrugem. 

Presente à reunião a informação nº 17348/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

dezasseis).----------------------------------------------------------------- 
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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 a resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €5.000,00, a pagar em cinco duodécimos a partir do 

mês de março 2018.------------------------------------------------------ 

g) Barbaris BTT Team.------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 1156/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

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

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

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

nomeadamente a resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €1.500,00.------------------------------------------------ 

h) Clube de Tiro e Caça de Elvas.------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 1513/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

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

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

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

nomeadamente a resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €4.000,00, a pagar em quatro duodécimos a partir do 

mês de março 2018.------------------------------------------------------- 

i)Sociedade Recreativa, Popular e Desportiva 

Juventude de Santa Eulália.------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 2524/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

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

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

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

nomeadamente a resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €7.500,00, a pagar em dez duodécimos a partir do 

mês de março 2018.------------------------------------------------------- 
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j) APPACDM de Elvas.------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2786/DFD, sobre a atribuição de 

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

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

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

nomeadamente a resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €30.000,00, a pagar em dez duodécimos a partir do 

mês de março 2018.------------------------------------------------------- 

k) ISEKAIS.------------------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 2828/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 a resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €11.500,00, a pagar em dez duodécimos a partir do 

mês de março 2018.------------------------------------------------------- 

 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. --------------------------------------------------  
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CÂMARA MUNICIPAL 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

O ASSISTENTE TÉCNICO                  

__________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 


