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______________________________________________________ 

                   Ata nº 12/2018 

                                               Reunião Ordinária do dia 27  

                                               de junho de 2018.------------ 

Aos vinte e sete dias do mês de junho 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 presentes 

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 numa reunião 

em representação da Câmara.-------------------------------------------- 

Pelo Departamento de Obras e Serviços Urbanos esteve presente o 

Senhor Luciano Gromicho. -----------------------------------------------  

Pelo Departamento de Administração Geral e Recursos Humanos 

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

Pelo Departamento Financeiro e Desenvolvimento esteve presente o 

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

Pelo Gabinete Jurídico esteve presente a Senhora Drª Cláudia 

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

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

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

1 – Período Antes da Ordem do Dia --------------------------  

O Senhor Vice - Presidente da Câmara leu para a Ata um 

documento contendo informações, do Senhor Presidente da Câmara 
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ao executivo as quais se dão aqui como transcritas (documento em 

anexo número um).------------------------------------------------------- 

2– Aprovação da Ata de 13/06/2018.------------------ 

 Ata de 13/06/2018.------------------------------------------ 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia treze de junho 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 14 de 

20 de junho 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 – Vereadora Drª Vitória Branco.---- 

Presente á reunião um e-mail da Senhora Vereadora Drª Vitória 

Branco, dando conhecimento que nos dias 18 e 19 de junho 2018 

se encontrava de férias.------------------------------------------ 

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

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Processo de obras nº 81/16.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de um pavilhão industrial 

no lote nº 37 da Zona Industrial das Fontainhas, cujo requerente é 

Filipe Noel Santos Cordeiro e outro.-------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 58/17.---------------------------- 
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Presente à reunião o projeto de construção de dois armazéns de 

apoio à agricultura e anexos, no prédio rústico denominado “Quer 

Casar”, em Elvas, cujo requerente é Hugo Miguel Macedo de 

Carvalho.------------------------------------------------------------------- 

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

 Processo de obras nº 93/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de legalização de um armazém 

destinado a ginásio, no lote nº 16, da Zona Industria de Gil Vaz, cujo 

requerente é José dos Anjos Monteiro.----------------------------------- 

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

 Processo de obras nº 8/18.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de construção de uma fossa estanque 

subterrânea e armazém de apoio à agricultura, no prédio denominado 

“Quer Casar”, em Elvas, cujo requerente é Hugo Miguel Macedo de 

Carvalho.------------------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 43/18.---------------------------- 

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

 Informação prévia de obras nº 4/18.------------------- 

Presente à reunião o pedido de informação prévia de obras sobre a 

viabilidade de implantação de um parque de campismo e caravanismo 

rural, no prédio rústico denominado “Torrejão”, (artigo 119 A) em 

Barbacena, cujo requerente é Paula Cristina Fialho de Moura.---------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que emitiu parecer 

favorável.------------------------------------------------------------------- 

 Informação prévia de obras nº 5/18.------------------- 

Presente à reunião o pedido de informação prévia de obras sobre a 

viabilidade de implantação de um parque de campismo e caravanismo 

rural, no prédio rústico denominado “Torrejão”, (artigo 120 A) em 

Barbacena, cujo requerente é Paula Cristina Fialho de Moura.---------- 
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A Câmara tomou conhecimento do despacho que emitiu parecer 

favorável.------------------------------------------------------------------- 

 Teixeira & Duarte – Corredor Internacional Sul Linha 

Ferroviária do Leste – Elvas – Fronteira.--------------- 

Presente à reunião uma informação do DAGRH, dando conhecimento do 

início das obras relativas à reabilitação da linha ferroviária do Leste troço 

entre a cidade de Elvas e a Fronteira do Caia, sendo adjudicatária da 

mesma a Empresa Teixeira & Duarte.------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua Dr. 

António Tello Barradas, nº 23 – Elvas.------------------ 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Dr. António Tello 

Barradas, nº 23 – Elvas -------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua de 

Olivença, nºs 30, 30-A e 30-B – Elvas.------------------ 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Olivença, nºs 

30, 30-A e 30-B – Elvas ------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Fonte Branca 

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

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Fonte Branca – Elvas --- 

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

 Direito de preferência do prédio sito no Largo da 

Porta do Sol, nºs 2, 2-A e 2-B, Rua Tenente Passos e 

Sousa, nº 1 e Beco de Stª. Clara, nºs 1-A e 1-B, 

andar/divisão 1, 2 e 3 fração “E” – Elvas. ------------- 
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Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito no Largo da Porta do Sol, 

nºs 2, 2-A e 2-B, Rua Tenente Passos e Sousa, nº 1 e Beco de Stª. 

Clara, nºs 1-A e 1-B, andar/divisão 1, 2 e 3 fração “E” – Elvas ------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua de S. 

Pedro, nºs 2, 2-A e 2-B – 2º andar, fração “F” – 

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

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de S. Pedro, nºs 2, 

2-A e 2-B – 2º andar, fração “F” – Elvas -------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua da 

Alagoa, Nºs 2 e 2-A – Elvas.----------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Alagoa, Nºs 2 e 

2-A – Elvas ---------------------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito Cerejeira – S. 

Brás e S. Lourenço.--------------------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Cerejeira – S. Brás e 

S. Lourenço – Elvas ----------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua da 

Carreira, nº 14-A, 2º e 3º andar, fração “C” – Elvas.- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

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

14-A, 2º e 3º andar, fração “C” – Elvas ------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho.-- 
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 Direito de preferência do prédio sito no Sítio do Caia 

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

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito no Sítio do Caia – Elvas --- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Praceta José 

Picão Tello, nº 24 – 4º andar, fração “T” – Elvas.----- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na sito na Praceta José 

Picão Tello, nº 24 – 4º andar, fração “T” – Elvas ----------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua Nossa 

Senhora do Passo, nº 18 – Barbacena.----------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Nossa Senhora do 

Passo, nº 18 – Barbacena.---------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Urbanização 

das Caldelas, lote nº 51 - R/C Poente BI A, fração 

“A” Elvas.-------------------------------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Urbanização das 

Caldelas, lote nº 51 - R/C Poente BI A, fração “A” – Elvas ------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Urbanização 

das Caldelas, lote nº 51 - R/CP, fração “B” – Elvas.— 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Urbanização das 

Caldelas, lote nº 51 - R/CP, fração “B” – Elvas -------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Urbanização 
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das Caldelas, lote nº 51 - R/C, fração “C” – Elvas.---- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Urbanização das 

Caldelas, lote nº 51 - R/C, fração “C” – Elvas --------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Urbanização 

das Caldelas, lote nº 51 - R/C Norte BI B, fração “D” 

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

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Urbanização das 

Caldelas, lote nº 51 - R/C Norte BI B, fração “D” – Elvas -------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Urbanização 

das Caldelas, lote nº 51 - R/C Centro-BI B, fração 

“E” Elvas.-------------------------------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Urbanização das 

Caldelas, lote nº 51 - R/C Centro-BI B, fração “E” - Elvas ------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Urbanização 

das Caldelas, lote nº 51 – 2º EA, fração “P” – Elvas.- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Urbanização das 

Caldelas, lote nº 51 – 2º EA, fração “P” – Elvas ----------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Urbanização 

das Caldelas, lote nº 51 - - 2º DA, fração “Q” – Elvas. 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Urbanização das 

Caldelas, lote nº 51 - - 2º DA, fração “Q” – Elvas ---------------------- 

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

das Caldelas, lote nº 51 – 3º TB, fração “S” – Elvas.— 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Urbanização das 

Caldelas, lote nº 51 – 3º TB, fração “S” – Elvas ----------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Urbanização 

das Caldelas, lote nº 51 – 3º EFB, fração “T” – Elvas. 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Urbanização das 

Caldelas, lote nº 51 – 3º EFB, fração “T” – Elvas ----------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Urbanização 

das Caldelas, lote nº 51 – 3º EA, fração “U” – Elvas.- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Urbanização das 

Caldelas, lote nº 51 – 3º EA, fração “U” – Elvas ------------------------ 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Urbanização 

das Caldelas, lote nº 51 – 3º andar Dtº, fração “V” 

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

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Urbanização das 

Caldelas, lote nº 51 – 3º andar Dtº, fração “V” – Elvas --------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Urbanização 

das Caldelas, lote nº 51 – 4º andar Dtº., fração “X” 

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

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Urbanização das 

Caldelas, lote nº 51 – 4º andar Dtº, fração “X” – Elvas --------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho.-- 

 Direito de preferência do prédio sito na Urbanização 

das Caldelas, lote nº 51 – 4º andar Esqº. Trás B, 

fração “Z” – Elvas.----------------------------------------  

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Urbanização das 

Caldelas, lote nº 51 – 4º andar Esqº. Trás B, fração “Z”– Elvas ------- 

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

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 26/06/2018.---- 

Em Bancos €947.352,70.---------------------------------------

Em dinheiro: €30.373,15.-------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 20ª e a 21ª 

alteração orçamental e a 20ª e a 21ª alteração às Grandes Opções do 

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

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

 Cancelamento de cheque.-------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 11403/SOF Contabilidade sobre o 

cancelamento do cheque nº 8690581832, no valor de €50,00, 

passado à ordem de Tatiana Cristina Fernandes.------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

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

 Substituição de retenções por garantia bancária.----- 

Presente à reunião a informação nº 9439/Divisão Financeira, bem 

como a garantia bancária nº 2018.02842, no valor de €19.131,80, 

referente à Empreitada de Construção do Centro Comunitário da Boa-

Fé, de que foi adjudicatária a Empresa Nortejuvil – Sociedade de 

Construções, para substituição das retenções para reforço de caução 

da referida empreitada, no valor de €13.131,78.------------------------ 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a garantia bancária e 

devolver o referido valor.-------------------------------------------------  

 Cálculo de preço para venda do Livro “Pele e Pedra” 

da artista Ana Rita, na loja do MACE.------------------- 

Presente à reunião a informação nº 3775/Divisão Financeira, sobre a 

inserção de produtos na tabela de preços.------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a inclusão na Tabela 

de Preços dos produtos o Livro “Pele e Pedra” da artista Ana Rita, na 

loja do MACE, pelo preço de €11,50.------------------------------------- 

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

Presente à reunião a Ata nº 20, de 20 de junho 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.------------------------------------------ 

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

 Empreitada de: Conclusão da empreitada de 

requalificação da E. N. 4 – 2ª fase (entre a rotunda 

das piscinas até ao Aqueduto da Amoreira – 1º 

troço).------------------------------------------------------ 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 3183/2018 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

Senhor Vice – Presidente e Senhores Vereadores.----- 
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4.1- Memorando de Entendimento sobre Cooperação 

Transfronteiriça em Saúde.------------------------------------ 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem como 

o Memorando de Entendimento sobre Cooperação Transfronteiriça em 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido Memorando 

de Entendimento.---------------------------------------------------------- 

4.2- Centro de Férias Infantil do Município de Elvas.------- 

Presente à reunião a informação nº 3311/SOF – Sócio Educativa 

sobre a constituição de Fundo de Maneio do Centro de Férias Infantil 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação tomada 

sobre este assunto em reunião de 13 de junho de 2018.--------------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, constituir o Fundo de Maneio 

no valor de €1.000,00 para fazer face a pequenas despesas inerentes 

e urgentes e de acordo com as rúbricas constantes da referida 

informação, a favor de Cecília de Jesus Caixas Eleutério Fortalezas, 

ficando a mesma desde já autorizada a satisfazer essas despesas.---- 

4.3- Proposta de realização do Festival de Idade de Ouro 

e realização de viagens para idosos.------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 3275/SOF - Sócio Educativa 

sobre a realização do Festival da Idade de Ouro e viagens para idosos 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização do 

Festival da Idade de Ouro que terá lugar no dia 15 de setembro de 

2018, pelas 13,00 no Centro de Negócios Transfronteiriço, bem como 

a realização das viagens constantes na referida informação.----------- 

4.4- Arrendamento Jovem – Abertura de propostas.------- 

Presente à reunião a informação nº 3206/SOF – Sócio Educativa, 

sobre a Abertura de propostas do procedimento de arrendamento 
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jovem de fogos do Município de Elvas (documento em anexo número 

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

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

remeter as propostas para a Comissão de Avaliação, designada para 

o efeito.-------------------------------------------------------------------- 

4.5- Informação Social – Cedência de duas habitações.---- 

Presente à reunião a informação nº 3184/SOF – Sócio Educativa 

sobre a cedência de habitações á Cruz Vermelha Portuguesa, para 

acolhimento de famílias refugiadas (documento em anexo número 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir temporariamente à 

Delegação da Cruz Vermelha de Elvas, duas moradias de tipologia T2 

e T1, sitas na Rua de Macau, nº 71 e Rua dos Frades, nº 4-F, 

respetivamente, para acolhimento de famílias refugiadas, permitindo 

a estas famílias viver com mais dignidade e segurança.---------------- 

4.6- Parceria entre o Município de Elvas – Museu de Arte 

Contemporânea de Elvas e a Associação Cultural “UM 

COLETIVO” para desenvolvimento do Projeto Educativo 

“Tempestade”.-------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 3217/SOF – Museus e Património, 

sobre a Proposta de Parceria entre o Município de Elvas – Museu de 

Arte Contemporânea de Elvas e a Associação Cultural “UM COLETIVO” 

para desenvolvimento do Projeto Educativo “Tempestade” 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida parceria.— 

4.7- Parceria entre o Município de Elvas – Museu de Arte 

Contemporânea de Elvas e O Festival Internacional de 

Musica de Marvão (FIMM 2018).------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 3194/SOF – Museus e Património, 

sobre a Proposta de Parceria entre o Município de Elvas – Museu de 
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Arte Contemporânea de Elvas e o Festival Internacional de Musica de 

Marvão (FIMM 2018) (documento em anexo número oito).------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida parceria.— 

4.8- Proposta de cedência do Auditório S. Mateus à AIAR 

dia 06 de julho.------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 13768/Divisão Sócio Cultural, 

sobre a cedência do Auditório S. Mateus à AIAR, no dia 6 de julho de 

2018, para realização das Conferências Internacionais de Elvas 

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

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

4.9- Proposta de cedência do Cineteatro Municipal dia 29 

de junho de 2018.---------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 12971/Divisão Sócio Cultural, 

sobre a cedência do Cineteatro Municipal à Creche “Os Pupilos”, no 

dia 29 de julho de 2018, para apresentação do trabalho desenvolvido 

com as crianças ao longo do ano letivo aos pais e familiares 

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

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

4.10- Protocolo de Cooperação a celebrar com o Município 

de Elvas e a Universidade Nova.------------------------------ 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem como 

o Protocolo de Cooperação a celebrar com o Município de Elvas e a 

Universidade Nova de Lisboa (documento em anexo número onze).--- 

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

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

a) ISEKAIS (antecipação).------------------------------- 

Presente à reunião o e-mail emanado da ISEKAIS – Associação de 

Desportos Gímnicos, solicitando o pagamento antecipado dos 

duodécimos do subsídio atribuído pela Câmara Municipal de Elvas, em 

sua reunião realizada no dia 14 de março de 2018 (documento em 

anexo número doze).------------------------------------------------------ 
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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 antecipar 

o pagamento dos referidos duodécimos.-------------------------------- 

 b) Associação Empresarial de Elvas.-------------------- 

Presente à reunião a informação nº 3093 /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 €5.000,00.------------------------------------------------ 

 c) UM COLETIVO.------------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 12328/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 €14.000,00.---------------------------------------------- 

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 nº 75/2013, de 12 de setembro.---------------------------------- 

ENCERRADA A ORDEM DE TRABALHOS, FOI DADO DE IMEDIATO 

CUMPRIMENTO AO DISPOSTO N0 Nº 1 DO ARTIGO 49º DA LEI Nº 

75/2013, DE 12 DE SETEMBRO.-- ---------------------------------------   
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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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