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 ______________________________________________________ 

                 Ata nº 9/2018 

                                                Reunião Ordinária do dia 9 

                                                de maio de 2018.------------- 

Aos nove dias do mês de maio 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, Drª Vitória Júlia 

Damião Rita Branco, Engº Cláudio José Marmelo Nascimento 

Carapuça, 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 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 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).------------------------- 

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

2- Aprovação da Ata do dia 11/04/2018 e 16/04/2018--- 

 Ata de 11/04/2018.------------------------------------------- 
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A Ata da reunião ordinária realizada no dia onze de abril de dois mil e 

dezoito foi aprovada, por maioria com seis votos a favor e uma 

abstenção do Senhor Presidente da Câmara Dr. Nuno Mocinha, em 

virtude de não ter estado presente na mesma.-------------------------- 

 Ata de 16/04/2018.------------------------------------------- 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia dezasseis de abril de dois 

mil e dezoito foi aprovada, por maioria com seis votos a favor e uma 

abstenção do Senhor Vereador Engº Tiago Afonso, em virtude de não 

ter estado presente na mesma.------------------------------------------- 

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 11 de 

2 de maio 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.------------------------------------------ 

 Férias dos Eleitos – Vereador Engº Tiago Afonso.----- 

Presente á reunião uma informação do Senhor Vereador Engº Tiago 

Afonso, dando conhecimento que de 16 a 20 de abril 2018 se 

encontra de férias.------------------------------------------------------- 

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

 Horário da Feira de maio/2018 – Confraria do Senhor 

Jesus da Piedade.------------------------------------------ 

Presente à reunião o ofício emanado da Confraria do Senhor Jesus da 

Piedade, sobre o horário de funcionamento da Feira de maio/2018 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o horário proposto 

pela Confraria para a Feira de Maio /2018, que decorrerá de 17 a 20 
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de maio, com abertura às 15,00 horas e enceramento às 02,00 

horas:---------------------------------------------------------------------- 

 Processo de obras nº 85/16.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de beneficiação da piscina, situada na 

Avª D. Sancho Manuel, cujo requerente é o Clube Elvense de 

Natação.-------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do 

projeto, em virtude de não ter sido requerido o alvará no prazo 

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

 Processo de propriedade horizontal nº 3/17.--------- 

Presente à reunião o requerimento apresentado por Nuno Aleixo Pais 

Vacas de Carvalho, contribuinte número cento e quarenta e um 

milhões quatrocentos e vinte mil oitocentos e doze, residente na 

Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, número dois-B, em Elvas, 

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 alteração da constituição da propriedade horizontal, 

no prédio sito na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira números dois, 

dois-A, dois-B e dois-C, inscrito na freguesia de Assunção, Ajuda, 

Salvador e Santo Ildefonso sob o artigo número mil oitocentos e 

setenta e três e descrito na Conservatória do Registo Predial de Elvas 

sob o número oitocentos e cinquenta e cinco 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 descreve:------------------------ 

FRAÇÃO A: Constituída em cave esquerda por três divisões, uma 

instalação sanitária, uma garagem e dois logradouros em frente à 

fração, a que corresponde a área bruta privativa de cento e doze 

vírgula setenta e um metros quadrados, a área bruta dependente de 
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vinte e cinco metros quadrados, as superfícies descobertas de cento e 

oitenta vírgula quarenta metros quadrados e de sessenta e nove 

vírgula sessenta metros quadrados, para a qual fica a permilagem de 

cento e cinquenta e nove do valor total do prédio, com entrada pelo 

número dois-C de policia da Avenida Dom Nuno Alvares Pereira, com 

destino a escritório e garagem. ------------------------------------------

FRAÇÃO B: Sem alteração. ----------------------------------------------

FRAÇÃO C: Sem alteração. ---------------------------------------------

FRAÇÃO D: Constituída em cave direita por duas divisões, a que 

corresponde a área bruta privativa de cinquenta e nove vírgula 

quarenta e dois metros quadrados, para a qual fixam a permilagem 

de sessenta e oito do valor total do prédio, com entrada pelo número 

dois-A de polícia da Avenida Dom Nuno Alvares Pereira, com destino 

a escritório. ---------------------------------------------------------------- 

A Câmara, de harmonia com a informação técnica 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. ------------------------------------- 

 Pedido de parecer para negócio de compropriedade 

para o prédio rústico denominado “Courela Grande 

Traço de Atalaia” – Freguesia de Terrugem/Vila 

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

Presente à reunião o requerimento de Maria Antonieta de Pinto 

Cordeiro, contribuinte número 169260496, residente na Rua de Elvas, 

número 61, Freguesia de Terrugem e Vila Boim e Joaquim António de 

Pinto Cordeiro, contribuinte número 169260500, residente na 

Herdade do Vale, Freguesia de Terrugem e Vila Boim, Concelho de 

Elvas, solicitando a emissão de parecer nos termos do artigo 54º da 

Lei número 91/95 de 2 de setembro, alterada pela Lei número 

165/99 de 14 de setembro e pela Lei número 64/2003 de 23 de 

agosto, relativo à compra em comum e partes iguais, do prédio 

rústico, inscrito na matriz cadastral rústica da Freguesia de Terrugem 
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e Vila Boim, sob o artigo 4º, Secção D, denominado Courela Grande 

Traço de Atalaia e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Elvas sob o número 832/19961212.--------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável, uma 

vez que esse negócio não visa nem dele resulta parcelamento físico 

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

 Requerimento de rpGLOBAL Portugal – Parecer de 

localização do Aproveitamento Fotovoltaico a 

implantar num terreno em Vila Fernando.-------------   

 Presente à reunião a informação nº 2018/DAGRH, sobre a emissão 

de parecer sobre a localização do Aproveitamento Fotovoltaico a 

implantar num terreno situado em Vila Fernando, cujo requerente é a 

rpGLOBAL Portugal (documento em anexo número três).-------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável de 

acordo com a informação dos Serviços.---------------------------------- 

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Processo de obras nº 2/18.------------------------------- 

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

22 do Loteamento do Zambujeirinho, em São Vicente, cujo requerente 

é Luís Filipe Chaves Cunha.------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho que 

aprovou o projeto de arquitetura.------------------------------------------ 

 Processo de obras nº 32/18.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de beneficiação da piscina, situada na 

Avª D. Sancho Manuel, cujo requerente é o Clube Elvense de 

Natação.-------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho que 

aprovou o projeto de arquitetura.------------------------------------------ 

 Direito de preferência do prédio sito na Rua das 

Alcoutinas, nº 32 – Elvas.--------------------------------- 
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Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua das Alcoutinas, nº 

32 - Elvas.------------------------------------------------------------------ 

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

 Direito de preferência do prédio sito no Terreiro de 

Vasco Martins, nº 13-A, fração “A” – Elvas.------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito no Terreiro de Vasco 

Martins, nº 13-A, fração “A” - Elvas.------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua do Touro, 

nº 18 – Elvas.---------------------------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Touro, nº 18. 

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

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

 Direito de preferência do prédio sito no Terreiro João 

Domingues, nºs 15 e 15-A – Elvas.-----------------------  

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito no Terreiro João Domingues, 

nºs 15 e 15-A - Elvas.------------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Parada do 

Castelo, nº 10 – Elvas.------------------------------------ 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

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

10 - Elvas.------------------------------------------------------------------ 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Parada do 

Castelo, nºs 14 e 14-A – Elvas.--------------------------- 
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Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Parada do Castelo, nºs 

14 e 14-A - Elvas.--------------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua Sá da 

Bandeira, nº 10-C, fração “D” – 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 

10-C, fração “D”- Elvas.--------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua da Pedra, 

nº 1-D, fração “I” – Elvas.---------------------------------  

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Pedra, nº 1-D, 

fração “I”- Elvas.------------------------------------------------------------ 

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

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria dos dias 08/05/2018.- 

Em Bancos €658.615,66.---------------------------------------

Em dinheiro: €20.028,11.-------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 14ª e a 15ª 

alteração orçamental e a 14ª e a 15ª alteração às Grandes Opções do 

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

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

 Ata da Comissão de Acompanhamento do Contrato 

da Concessão da Exploração e Gestão dos Sistemas 

de Distribuição de Água para Consumo Público e de 

Recolha de Efluentes do Concelho de Elvas.----------- 
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Presente à reunião a Ata nº 18, de 6 de fevereiro de 2018, da 

Comissão de Acompanhamento do Contrato da Concessão da 

Exploração e Gestão dos Sistemas de Distribuição de Água para 

Consumo Publico e de Recolha de Efluentes do Concelho de Elvas.---- 

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

 Cheques em trânsito.------------------------------------- 

a)Presente à reunião a informação nº 9069/SOF Contabilidade sobre 

o cancelamento doa cheques nºs 90581390 e 90581555, no valor de 

€100,00 e €66,89, respetivamente, passados à ordem de Maria João 

Trindade Parrela.---------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

cancelamento dos referidos cheques.------------------------------------ 

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

 Empreitada de: Beneficiação e correção do traçado 

de ligação da rotunda do Estádio de Atletismo à 1ª 

rotunda da Ex. E. N. 4.------------------------------------ 

o  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: Construção da ETAR de Vila Fernando 

e Emissários.---------------------------------------------- 

o 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: Beneficiação de edifício no Parque 

Industrial.-------------------------------------------------- 
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o 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: Alargamento do parque de feiras da 

Terrugem.-------------------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 2668/2018 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 50% do valor da caução.--------- 

 Empreitada de: Beneficiação do Campo António 

Semedo - Relvado.---------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 2664/2018 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 50% do valor da caução.--------- 

4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- Protocolo de Colaboração entre o Instituto Nacional 

de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. e a Câmara 

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

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem como 

o Protocolo de Colaboração entre o Instituto Nacional de Investigação 

Agrária e Veterinária, I.P. e a Câmara Municipal de Elvas (documento 

em anexo número quatro).------------------------------------------------ 

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

4.2- Patrocínio Exposição Canina- SETCEREAL.-------------- 
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Presente à reunião a informação nº 9/SOF-Turismo, sobre o 

patrocínio no valor de €250,00 por parte da Empresa SETCEREAL, 

para a XXX Exposição Canina Internacional (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar o referido patrocínio.-- 

4.3- Donativo Exposição Canina.------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 8/SOF-Turismo, sobre o 

patrocínio no valor de €100,00 por parte da Empresa Manuel Rui 

Azinhais Nabeiro, Ldª, para a XXX Exposição Canina Internacional 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar o referido patrocínio.-- 

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 2533/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 sete).-------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de 

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

4.5- Comemoração do dia Mundial da Criança.-------------- 

Presente à reunião a informação nº 2532/SFO – Sócio - Educativa, 

sobre as Comemorações do Dia Mundial da Criança (documento em 

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

 A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização das 

Comemorações do Dia Mundial da Criança e assinalar esse dia com a 

oferta a cada criança que frequenta a creche, o jardim de infância e o 

1º ciclo do material constante da referida informação. ----------------- 

4.6- Arrendamento Jovem – Avaliação de propostas.------ 

Presente à reunião a informação nº 2552/SOF-Sócio Educativa, sobre 

o assunto em título (documento em anexo número nove).------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a análise das 

propostas efetuada pela Comissão designada para o efeito.------------ 

4.7- Proposta de atribuição de habitação em regime de 

renda livre.------------------------------------------------------ 

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

4.8- Programa Família Mais – Viagens a Praia.-------------- 

Presente à reunião a informação nº 2537/SOF- Sócio Educativa, 

sobre a realização do Programa Família Mais (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização do 

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

4.9- Proposta de cedência do CNT à Associação de 

Estudantes da Escola Superior Agrária de Elvas.------------ 

Presente à reunião a informação nº 7262/Divisão Sócio Cultural, 

sobre a cedência do CNT à Associação de Estudantes da Escola 

Superior Agrária de Elvas, no dia 19 de maio de 2018, para realização 

do almoço comemorativo da edição deste ano da Queima das Fitas 

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

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

4.10- Proposta de cedência do Coliseu para o Campeonato 

de Espanha de Basquetebol - categoria júnior masculino.- 

Presente à reunião a informação nº 2541/Divisão Sócio Cultural, 

sobre a cedência do Coliseu para o Campeonato de Espanha de 

Basquetebol - categoria júnior masculino (documento em anexo 

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

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

Antes de se proceder à deliberação acerca dos apoios, o 

Senhor Vice-Presidente ausentou-se da sala da reunião.-------- 

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

a) Grupo de Forcados Amadores Académicos de 

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



 

  12  

Presente à reunião a informação nº 2881/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 à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

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

b) Associação Cultural e Musical terras d' Aboim.----- 

Presente à reunião a informação nº 8049/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 à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

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

c) Associação de Apoio à infância e 3ª Idade S. 

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

Presente à reunião a informação nº 9000/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 à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €10.000,00.---------------------------------------------- 

d) Associação Voz amiga.-------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 9693/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

dezasseis).-----------------------------------------------------------------  

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

e) Corpo Nacional de Escutas – Agrup. 158.----------- 

Presente à reunião a informação nº 9708/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 à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

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

f) Confraria do Senhor Jesus da Piedade.-------------- 

Presente à reunião a informação nº 9683/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 à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €6.000,00.------------------------------------------------ 

g)Encantos do Alentejo-Grupo de danças e cantares. 

Presente à reunião a informação nº 9761/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 à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

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

h) Associação de Caçadores e Pescadores de Vila 

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

Presente à reunião a informação nº 9826/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

vinte).---------------------------------------------------------------------- 
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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 à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

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

O Senhor Vice – Presidente regressou à sala da reunião 

ocupando o seu lugar.----------------------------------------------- 

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 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

O ASSISTENTE TÉCNICO                  

__________________________________________________ 
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