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 ______________________________________________________ 

                   Ata nº 7/2018 
                                                Reunião Ordinária do dia 11 

                                                de abril de 2018.-------------- 

Aos onze dias do mês de abril 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 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 da Câmara Dr. 

Nuno Miguel Fernandes Mocinha, em virtude de estar a 

representar a Câmara numa reunião de trabalho com a Senhora 

Secretária de Estado Adjunta e da Justiça, Drª Helena Mesquita 

Ribeiro, conforme documento em anexo um).--------------------------- 

Pelo Departamento de Obras e Serviços Urbanos esteve presente o 

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

Pelo Departamento de Administração Geral e Recursos Humanos 

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

Pelo Departamento Financeiro e Desenvolvimento esteve presente o 

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

Pelo Gabinete Jurídico esteve presente a Senhora Drª Clara Barradas. 

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

do Executivo, pelo Senhor Vice - Presidente foi declarada aberta a 

reunião:-------------------------------------------------------------------- 

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

documento contendo informações, do Senhor Presidente da Câmara, 

ao executivo as quais se dão aqui como transcritas (documento em 

anexo número dois).------------------------------------------------------- 

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

Seguidamente o Senhor Vice - Presidente da Câmara leu para a 

Ata um documento contendo informações ao executivo as quais se 

dão aqui como transcritas (documento em anexo número três).------- 

2- Aprovação da Ata do dia 26/03/2018.-------------------- 

 Ata de 26/03/2018.------------------------------------------- 

A Ata da reunião realizada no dia 26 de março de 2018 foi 

retirada da Ordem de Trabalhos.----------------------------------- 

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 8 de 

4 de abril de 2018, da Eng.ª Técnica Química dando conhecimento de 

que a água do abastecimento público não apresenta riscos para a 

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

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

 Despacho nº 8/2018.------------------------------------- 

Presente à reunião o despacho nº 8 do Senhor Presidente do dia 6 de 

abril de 2018 (documento em anexo número quatro).------------------ 

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

 Processo de mobilidade entre dois órgãos.------------- 

Presente à reunião a informação da SOF-Gestão e Formação de 

Recursos Humanos, sobre o recrutamento de um Técnico 

Superior/Marketing em Mobilidade Intercarreiras entre dois serviços, 

tendo em conta o estabelecido nos artigos 69.º e 70º do Código do 
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Procedimento Administrativo, no que toca a impedimentos e 

competência para decisão de incidentes (documento em anexo 

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

A Câmara Municipal tendo em conta a informação SOF-Gestão e 

Formação de Recursos Humanos, que existe apenas uma única 

candidatura efetuada no procedimento de mobilidade em causa com 

o Código de Oferta OE201803/0186 e por uma questão de 

transparência e de uma maior segurança, apesar do Senhor Vice – 

Presidente reconhecer que substitui o Senhor Presidente nas suas 

faltas e impedimentos, deliberou, por maioria, com quatro votos a 

favor e duas abstenções dos Senhores Vereadores Comendador 

Rondão Almeida e Drª Anabela Cartas, determinar a autorização da 

mobilidade de Graça Maria Temudo Carvalho Fernandes Mocinha, 

para Técnica Superior/Marketing, pelo período que poderá ir até aos 

18 meses, com inicio em 1 de maio de 2018, ficando posicionada na 

2.ª posição salarial, nível 15 da tabela remuneratória única, a que 

corresponde o valor de €1.201,48, tudo nos termos dos artigos 92.º, 

93.º, 94.º, 97.º e 97.º-A todos da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, para além 

dos atrás citados artigos 69.º e 70.º do Código do Procedimento 

Administrativo.------------------------------------------------------------- 

 Licenciamento nº 55/2016.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de instalação de uma rampa metálica na 

Praça D. Sancho II, c/v, esqº, em Elvas, cujo requerente é Licínia da 

Conceição Martins Travanca.---------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do 

processo, uma vez que não foi requerido o alvará no prazo previsto.-- 

 Retificação Propriedade Horizontal - Maria Jose da 

Silva Velez.------------------------------------------------- 

Presente à reunião o requerimento de Maria José Pereira da Silva 

Martins Velez, contribuinte número cento e dezasseis milhões 

trezentos e cinquenta e nove mil seiscentos e sessenta e oito, na 
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qualidade de proprietária, solicitando a retificação da propriedade 

horizontal, instituída por deliberação camarária de quatro de agosto 

de mil novecentos e noventa e dois, inscrito na matriz urbana da 

Freguesia de Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso, sob o 

artigo número mil setecentos e cinquenta e quatro e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Elvas sob o número 

778/19930513-B, situado na Avenida da Piedade, número vinte e um 

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, com saída para uma parte comum do prédio e desta para a via 

pública, distribuídas como a seguir se descrevem: --------------------- 

FRAÇÃO A: Mantêm-se. -------------------------------------------------  

FRAÇÃO B: Correspondente à cave esquerda composta por três 

divisões, cozinha, casa de banho e despensa, tem anexada uma 

arrecadação no vão de escadas e a área total de oitenta e três vírgula 

sessenta metros quadrados. --------------------------------------------- 

FRAÇÃO C: Mantêm-se. --------------------------------------------------

FRAÇÃO D: Mantêm-se. -------------------------------------------------

FRAÇÃO E: Mantêm-se. --------------------------------------------------

FRAÇÃO F: Mantêm-se. -------------------------------------------------- 

FRAÇÃO G: Mantêm-se. ------------------------------------------------- 

FRAÇÃO H: Mantêm-se. ------------------------------------------------- 

FRAÇÃO I: Mantêm-se. -------------------------------------------------- 

FRAÇÃO J: Mantêm-se. -------------------------------------------------- 

A Câmara de harmonia com a informação técnica junto ao processo 

deliberou, por unanimidade, autorizar a retificação solicitada. --------- 

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Licenciamento nº 91/2017.------------------------------ 

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

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



 

  5  

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Licenciamento nº 12/2018.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de alteração do edifício existente na 

Estrada da Piedade, em Elvas, cujo requerente é Lidl & Cia.------------ 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Pedido de direito de preferência sobre o imóvel sito 

na Rua Sá da Bandeira nº 39 – Elvas.-------------------  

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Sá da Bandeira nº 

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

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

 Pedido de direito de preferência sobre o imóvel sito 

na Rua dos Falcatos nº 6 e Beco do Pintor nº 2 – 

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

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua dos Falcatos nº 6 e 

Beco do Pintor nº 2 – Elvas. ---------------------------------------------- 

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

 Pedido de direito de preferência sobre o imóvel sito 

na Rua dos Açougues nºs 4 e 4-A – Elvas.-------------  

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua dos Açougues nºs 4 

e 4-A – Elvas.--------------------------------------------------------------  

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

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria dos dias 10/04/2018.-- 

Em Bancos €709.930,86.---------------------------------------

Em dinheiro: €32.315,34.-------------------------------------- 

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

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

 Adiantamento de Preço.---------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1503/DF, sobre o pedido de 

adiantamento do pagamento no valor referente à empreitada de 

Centro Interpretativo da Sinagoga de Elvas – Estruturas expositores, 

infografia e iluminação cénica, cujo adjudicatário é a empresa Archeo 

Estudos e Investigação Arqueológica, Ldª.------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o adiantamento do 

preço da Empreitada.------------------------------------------------------ 

 Devolução de pagamento – Festival Medieval.--------- 

Presente à reunião a informação nº 18/SOFTUR sobre a 

devolução do valor da inscrição referente ao Festival Medieval 

de Elvas, pago pela Senhora Ilda Heitor.--------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder à 

devolução das cauções. --------------------------------------------- 

 Valorização das fortificações da fronteira – GURA.---- 

Presente à reunião a informação nº 1869/SOF – Candidaturas, sobre 

a Candidatura ao interreg V-A-2ª Convocatória “ Guardiães da Raia: 

Valorização das Fortificações da Fronteira” – GURA (documento em 

anexo número seis).------------------------------------------------------- 

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

Presidente da Câmara que determinou participar no projeto e 

outorgar a Carta de Compromissos.-------------------------------------- 

 Interreg V-A – 2.ª convocatória – território Eurobird. 

Presente à reunião a informação nº 6043/SOF – Candidaturas, sobre 

a Candidatura ao interreg V-A-2ª Convocatória “território 

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

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

Presidente da Câmara que determinou participar no projeto e 

outorgar a Carta de Compromissos.-------------------------------------- 
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 Projeto de investimento.--------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2940/SOF – Património, para 

avaliação do interesse municipal sob a intenção de reabilitar os 

edifícios militares cedidos por 50 anos ao Município de Elvas, 

identificados como PM nº 77, designado por Quartel de Engenharia ou 

de São João da Corujeira e PM nº 93, designado por Quartel do 

Comando Militar da Praça de Elvas, para fins turísticos, originando a 

criação de postos de trabalho no concelho de Elvas dinamizando a 

economia local, apresentados por investidores privados (documento 

em anexo número oito).--------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar  de interesse 

municipal a reabilitação dos prédios militares citados.------------------ 

 Rugby Clube de Elvas – anulação de subsídio.--------- 

Presente à reunião a informação nº 4487/Divisão Financeira, sobre a 

revogação da deliberação tomada em reunião do Executivo realizada 

no dia 15 de fevereiro de 2017, na qual foi atribuído um apoio 

financeiro no valor de €2.500,00, ao Rugby Clube de Elvas, destinado 

a aquisição de uma carrinha de 9 lugares a qual não foi executada.--- 

A Câmara considerando o teor da informação deliberou, por 

unanimidade, revogar a referida deliberação.---------------------------- 

 Parque Empresarial de Elvas – Alentejo2020.--------- 

O Senhor Vereador Comendador Rondão Almeida saiu da sala da 

reunião não participando na discussão e votação deste assunto.------- 

Presente à reunião a informação nº 1964/SOF – Candidaturas sobre o 

projeto em título (documento em anexo nove).------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as minutas das 

declarações anexas à referida informação.------------------------------- 

O Senhor Vereador Comendador Rondão Almeida entrou na sala 

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

 Eficiência Energética nas Piscinas Municipais – PI 

4.3 – Alentejo2020.--------------------------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 1977/SOF – Candidaturas sobre o 

projeto em título (documento em anexo dez).--------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as minutas das 

declarações anexas à referida informação.------------------------------- 

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

 Empreitada de: Requalificação da Avenida de D. 

Sancho Manuel – ER 373 e ligação à Estrada de 

Santa Rita.------------------------------------------------- 

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

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

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

A Câmara com o fundamento expresso nos referidos documentos 

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

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

 Empreitada de: Complexo Social da Boa-Fé.----------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 1902/2018 e os autos de 

vistoria de 6/07/2017 e 22/09/2017, referentes à Empreitada em 

título.----------------------------------------------------------------------- 

A Câmara com o fundamento expresso nestes documentos deliberou, 

por unanimidade, não proceder à libertação da caução por existirem 

deficiências na obra conforme autos de vistoria.------------------------ 

 Empreitada de: Ampliação do Centro de Negócios 

Transfronteiriço.------------------------------------------ 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 1854/2018 e o auto de 

vistoria de para efeitos de libertação de caução, referentes à 

Empreitada em título.---------------------------------------------------- 

A Câmara com o fundamento expresso nestes documentos deliberou, 

por unanimidade, não proceder à libertação da caução por existirem 

deficiências na obra conforme auto de vistoria.-------------------------- 
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4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- Protocolo de Colaboração JUL-Projeto Janela Única 

Logística - ratificação.------------------------------------------ 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem como 

o Protocolo de Colaboração em título (documento em anexo número 

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

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

4.2- Declaração de Interesse.--------------------------------- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, sobre o 

reconhecimento de interesse no desenvolvimento da Formação 

Modular Certificada nas Áreas 341 – Comércio e 481 – Ciências 

informáticas (documento em anexo número doze).--------------------- 

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

Presidente de reconhecimento de interesse no desenvolvimento da 

Formação Modular Certificada nas Áreas 341 – Comércio e 481 – 

Ciências informáticas em parceria com a Associação Empresarial de 

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

4.3- Celebração de Protocolo entre a Comissão Nacional 

da Unesco, o Município de Elvas e a Associação InCidades 

– ratificação.---------------------------------------------------- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem como 

o Protocolo a celebrar entre a Comissão Nacional da Unesco, o 

Município de Elvas e a Associação InCidades (documento em anexo 

número treze).------------------------------------------------------------- 

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

4.4- Carta de Compromissos entre a APARSIN e o 

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

Presente à reunião a informação nº 1958/SOF-Sócio Educativa, bem 

como a Carta de Compromissos entre a APARSIN e o Município de 

Elvas (documento em anexo número catorze).-------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida Carta de 

Compromissos.------------------------------------------------------------- 

4.5- Adenda ao Protocolo de Generalização do 

Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do 1º 

Ciclo do Ensino Básico – ano letivo 2016/2017.------------ 

Presente à reunião a informação 1899/SOF-Sócio Educativa, bem 

como a Adenda ao Protocolo de Generalização do Fornecimento de 

Refeições Escolares aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico – ano 

letivo 2016/2017 (documento em anexo número quinze).-------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Adenda ao referido 

Protocolo.------------------------------------------------------------------ 

4.6- Atribuição de subsídios para livros, material escolar 

e refeições (3).-------------------------------------------------- 

a)Presente à reunião a informação nº 1735/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 dezasseis).-------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de 

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

b)Presente à reunião a informação nº 1903/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 dezassete).------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de 

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

c)Presente à reunião a informação nº 1946/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 dezoito).---------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de 

auxílios económicos.------------------------------------------------------- 
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4.7- Cedência do Mercado Municipal ao Corpo Nacional de 

Escutas.---------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1965/Divisão Sócio Cultural, 

sobre a cedência do Mercado Municipal da Casa das Barcas ao Corpo 

Nacional de Escutas, para realização do Festival de Sopas, no dia 14 

de abril de 2018, entre as 18,00h e as 20,00h (documento em anexo 

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

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

4.8- Cedência do Cineteatro no dia 12 e 13 de abril de 

2018.------------------------------------------------------------- 

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

4.9- Comemorações do Dia Internacional dos 

Monumentos e Sítios.------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1901/SOFMP sobre a 

Comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o programa das 

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

4.10- Plano de Transporte Escolar 2018/2019.------------- 

Presente à reunião a informação nº 1914/SOF – Sócio – Educativa, 

bem como o Plano de Transportes (documento em anexo número 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de 

Transportes Escolares.---------------------------------------------------- 

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

  a) Sociedade Recreativa de Vila Fernando.------- 

Presente à reunião a informação nº 3834/DFD, sobre a atribuição de 

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

dois).----------------------------------------------------------------------- 

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

municipal e de acordo com os critérios gerais do artº 14º do RAAME, 
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nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €1.000,00.------------------------------------------------ 

b) Associação de Caçadores de Santa Eulália da 

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

Presente à reunião a informação nº 7841/DFD, sobre a atribuição de 

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

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

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

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €250,00.------------------------------------------------ 

 c) AIAR.---------------------------------------------- 

1)Presente à reunião a informação nº 3727/DFD, sobre a atribuição 

de subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

vinte e quatro).------------------------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor e dois 

votos contra do Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida e 

Drª Anabela Cartas, considerar a ação de interesse municipal e de 

acordo com os critérios gerais do artº 14º do RAAME, nomeadamente 

à resposta às necessidades da comunidade atribuir um subsídio de 

€20.000,00.---------------------------------------------------------------- 

2)Presente à reunião a informação nº 3731/DFD, sobre a atribuição 

de subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

vinte e cinco).-------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor e dois 

votos contra do Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida e 

Drª Anabela Cartas, considerar a ação de interesse municipal e de 

acordo com os critérios gerais do artº 14º do RAAME, nomeadamente 

à resposta às necessidades da comunidade atribuir um subsídio de 

€15.000,00, a pagar em duodécimos de abril a novembro de 2018 

€1.600,00 e em dezembro €2.200,00.---------------------------------- 

d) Sociedade Recreativa 1.º Dezembro.---------- 
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Presente à reunião a informação nº 6665/DFD, sobre a atribuição de 

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

seis).------------------------------------------------------------------------ 

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

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €1.000,00.------------------------------------------------ 

e)Arpi- Associação de Reformados, Pensionistas 

e Idosos da Belhó, Raposeira e Rui de Melo.----- 

Presente à reunião a informação nº 3835/DFD, sobre a atribuição de 

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

sete).----------------------------------------------------------------------- 

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

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €3.000,00.------------------------------------------------ 

f) Sociedade Recreativa da Terrugem.------------ 

Presente à reunião a informação nº 7484/DFD, sobre a atribuição de 

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

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

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

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €2.500,00.------------------------------------------------ 

g) Clube Desportivo Caça e Pesca da Terrugem.- 

Presente à reunião a informação nº 8634/DFD, sobre a atribuição de 

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

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

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

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €1.000,00.------------------------------------------------ 
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h) Fábrica da Igreja Paroquial da Freg. N.ª Sr.ª 

Assunção.-------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 17188/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

trinta).---------------------------------------------------------------------- 

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

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

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

i)Ciclo Clube de Elvas.------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 3843/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número trinta 

e um).---------------------------------------------------------------------- 

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

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

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

j) Associação de caçadores da freguesia de S. 

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

Presente à reunião a informação nº 3132/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número trinta 

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

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

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

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

k) Sociedade Recreio São Brás.-------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2785/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número trinta 

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



 

  15  

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

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €1.000,00.------------------------------------------------ 

l) Associação Pais e Encarregados de Educação 

dos Alunos do Colégio Luso Britânico de Elvas – 

APELBE.----------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2838/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número trinta 

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

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

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €2.500,00.------------------------------------------------ 

m) Associação Vicentina pela cultura e pelo 

desporto.--------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 14723/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número trinta 

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

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

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €3.000,00.------------------------------------------------ 

n) Lar Júlio Alcântara Botelho.--------------------- 

Presente à reunião a informação nº 8566/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número trinta 

e seis).--------------------------------------------------------------------- 

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

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €10.000,00.---------------------------------------------- 
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0) Juventude Desportiva da Terrugem.----------- 

Presente à reunião a informação nº 7743/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número trinta 

e sete).--------------------------------------------------------------------- 

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

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade aprovar o 

contrato programa de desenvolvimento desportivo.--------------------- 

ASSUNTOS POR MINUTA:-------------------------------------- 

E nada mais havendo a tratar, foi elaborada a minuta da Ata da 

presente reunião, que depois de lida, foi submetida à aprovação do 

Executivo. -----------------------------------------------------------------   

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta os 

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

da Lei nº75/2013, de 12 de setembro.-----------------------------------  

E, eu, Mariano Trabuco Raminhos Aranhol, Assistente Técnico da 

Subunidade Orgânica Flexível de Atendimento e de Administração 

Geral da Câmara Municipal, redigi e subscrevi a presente ata.---------  

E não havendo mais assuntos a tratar, foi encerrada esta reunião, 

pelo Senhor Presidente, da qual, para constar e devidos efeitos, foi 

lavrada a presente ata que vai ser devidamente assinada por todos 

os membros presentes. --------------------------------------------------  

CÂMARA MUNICIPAL 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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O ASSISTENTE TÉCNICO                  

__________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


