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______________________________________________________ 

                   Ata nº 14/2018 

                                               Reunião Ordinária do dia 25 

                                               De julho de 2018.------------ 

Aos vinte e cinco dias do mês de julho 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 o Senhor Vice-Presidente 

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

Pelo Departamento de Obras e Serviços Urbanos esteve presente o 

Senhor Engº Mário Luís Amante Baptista. -------------------------------  

Pelo Departamento de Administração Geral e Recursos Humanos 

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

Pelo Departamento Financeiro e Desenvolvimento esteve presente o 

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

Pelo Gabinete Jurídico esteve presente a Senhora Drª Clara Barradas. 

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

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

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

O Senhor Presidente da Câmara leu para a Ata um documento 

contendo informações ao executivo as quais se dão aqui como 

transcritas (documento em anexo número um).------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------ 
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A Senhora Vereadora Vitória Branco leu para a Ata um 

documento contendo informações ao executivo as quais se dão aqui 

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

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

2– Aprovação da Ata de 11/07/2018.------------------ 

 Ata de 11/07/2018.------------------------------------------ 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia onze de julho de dois mil 

e dezoito foi aprovada, por maioria, com a abstenção da Senhora 

Vereadora Drª Vitória Branco, 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 16 de 

18 de julho 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.------------------------------------------ 

 Processo de obras nº 6/16.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de remodelação, alteração e ampliação 

do edifício existente no Largo do Conde, nº 14, em Barbacena, cujo 

requerente é Fundação Centro Social Nossa Senhora do Paço.--------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do 

processo, uma vez que não foi requerida a licença no prazo previsto.- 

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

Presente à reunião o projeto de construção de um edifício 

habitacional, no lote nº 1 da Rua Dr. António Tello Barradas, cujo 

requerente é Villageplace – Promoção Imobiliária, Ldª.----------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 54/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de ampliação da moradia existente na 

Rua da República, nº 22, em Barbacena, cujo requerente é Isabel 

Maria Conceição Portela.-------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 58/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de reabilitação do edifício existente na 

Rua do Tabolado, nºs 28 e 28-C, em Elvas, cujo requerente é 

Tabuada Perfeita, Unipessoal, Ldª.--------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 70/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de um parque de 

campismo e caravanismo rural, no prédio rústico denominado 

“Torrejão”, em Barbacena, cujo requerente é Paula Cristina Fialho de 

Moura.----------------------------------------------------------------------  

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Direito de preferência do prédio sito no Largo de S. 

Domingos, nº 14-B, fração “D” – Elvas.----------------  

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito no Largo de S. Domingos, 

nº 14-B, fração “D” – Elvas ---------------------------------------------- 

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

Domingos, nº 14-A, fração “E” – Elvas.-----------------  

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito no Largo de S. Domingos, 

nº 14-B, fração “E” – Elvas ----------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua das 

Parreiras às Almas, nº 20, fração “A” – Elvas.---------  

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

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

Almas, nº 20, fração “A” – Elvas ----------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito no Largo dos 

Terceiros, nº 7-B e 9, 1º e 2º, fração “B” – Elvas.----- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito no Largo dos Terceiros, nº 

7-B e 9, 1º e 2º, fração “B”– Elvas -------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua das 

Beatas, nºs 19-A e 19-B e Rua das Flores, nº 3 – 

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

O Senhor Presidente Dr. Nuno Mocinha saiu da sala da reunião 

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

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua das Beatas, nºs 19-

A e 19-B e Rua das Flores, nº 3 – Elvas --------------------------------- 

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

O Senhor Presidente Dr. Nuno Mocinha entrou na sala da 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua Espírito 

Santo, nºs 26 e 26-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 Rua Espírito Santo, nºs 

26 e 26-A – Elvas --------------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Urbanização 

de Santo Onofre, torre 3 – 6º B, fração “AG” – Elvas.  

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Urbanização de Santo 

Onofre, torre 3 – 6º B, fração “AG” – 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. -------------------------  

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.-- 

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 24/07/2018.---- 

Em Bancos €1.087.001,28.-----------------------------------

Em dinheiro: €36.736.20.-------------------------------------- 

Em documentos: €98,780,11.--------------------------------- 

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 24ª, 25ª e 26ª 

alteração orçamental e a 24ª, 25ª e 26ª alteração às Grandes Opções 

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

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

 Inserção de produto na Tabela de Preços – Livro 

"Guia: Elvas, a Chave do Reino" editado pela Foge 

Comigo.---------------------------------------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 3780/Divisão Financeira, sobre a 

inclusão de produtos na tabela de preços (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a inclusão e o preço 

dos produtos constantes da referida informação.------------------------ 

 Constituição de Hipoteca Lote de Terreno n.º21.------ 

Presente à reunião o requerimento de Gaspar Joaquim Carvão 

Magarreiro, residente na rua da Igreja, nº 32, na Terrugem, deste 

concelho de Elvas, tendo adquirido a esta Câmara Municipal o lote de 

terreno número 21 do Loteamento Municipal da Zona Industrial das 

Fontainhas, inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Caia e 

São Pedro e Alcáçova, sob o número 2220, e necessitando de 

recorrer a uma instituição de Crédito, solicita autorização para 

hipotecar o referido lote de terreno, bem como o reconhecimento da 

subsistência da mesma no caso de reversão.----------------------------

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a hipoteca do referido 

lote de terreno, reconhecendo a subsistência da mesma no caso de 

reversão.--------------------------------------------------------------------------- 

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

 Projeto de execução da remodelação da conduta de 

abastecimento de Santa Eulália.------------------------ 

 Aprovação de projeto.------------------------------ 

Presente à reunião o Projeto de execução da remodelação da conduta 

de abastecimento de Santa Eulália.-------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido Projeto 

devendo ser corrigido o valor do orçamento de 71.727,93 para 

40.000,00.----------------------------------------------------------------- 

 Empreitada de: Associação Desportiva e Cultural da 

Belhó Raposeira.------------------------------------------ 

 Libertação de caução.------------------------------- 
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Presente à reunião a informação DOSU nº 3855/2018 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

 Empreitada de: Acessibilidades na Igreja da 

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

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 3836/2018 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 30% do valor da caução.--------- 

 Empreitada de: Centro de convívio da Raposeira – 

Ampliação.------------------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 3839/2018 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 30% do valor da caução.--------- 

 Empreitada de: Memorial aos Elvenses falecidos na 

Guerra do Ultramar.-------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 3841/2018 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 30% do valor da caução.--------- 

 Empreitada de: Pintura na Igreja de S. Pedro.--------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 3845/2018 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 30% do valor da caução.--------- 
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 Empreitada de: Muro na Avenida de Badajoz.--------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 3847/2018 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 40% do valor da caução.--------- 

 Empreitada de: Muro na ex. E. N. 373.------------------ 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 3851/2018 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 30% do valor da caução.--------- 

 Empreitada de: Recuperação de casa na Rua Acima 

nº 5, em Barbacena.-------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 3849/2018 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 30% do valor da caução.--------- 

 Empreitada de: Requalificação e Adaptação do Forte 

da Graça para Desenvolvimento de Atividades 

Culturais – Estrada.--------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 3843/2018 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 35% do valor da caução.--------- 

 Empreitada de: Pavilhão desportivo de Vila Boim – 

Caixilharia.------------------------------------------------- 

 Libertação de caução.------------------------------- 
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Presente à reunião a informação DOSU nº 3840/2018 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

 Empreitada de: Semaforização na Avenida dos 

Bombeiros Voluntários.---------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 3847/2018 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: Requalificação do parque desportivo 

da Terrugem.---------------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 3834/2018 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 35% do valor da caução.--------- 

 Empreitada de: Infraestruturas de telecomunicações 

no Olival dos Espargos.----------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 3850/2018 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 30% do valor da caução.--------- 

 Empreitada de: Pavimentação na Quinta dos Arcos e 

na escola de Santa Luzia.-------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 3852/2018 para efeitos de 

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

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

4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- Regulamento de Apoios Sociais do Município de 

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

Presente à reunião a informação nº 3911, do Gabinete Jurídico, bem 

como o Projeto de Regulamento Municipal dos Apoios Sociais do 

Município de Elvas (documento em anexo número quatro).------------ 

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

votos contra dos Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida 

Drª Anabela Cartas, aprovar o Projeto de Regulamento e submeter a 

o mesmo a discussão pública.-------------------------------------------- 

Os Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida Drª Anabela 

Cartas apresentaram uma declaração de voto a qual faz parte 

integrante da presente ata como documento em anexo número 

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

4.2- Vereadores em regime de tempo inteiro.--------------- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico bem com a 

proposta do Senhor Presidente sobre a Fixação do número de 

vereadores em regime de tempo inteiro e meio tempo que exceda os 

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

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

votos contra dos Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida 

Drª Anabela Cartas aprovar a proposta.--------------------------------- 

Os Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida Drª Anabela 

Cartas apresentaram uma declaração de voto a qual faz parte 

integrante da presente ata como documento em anexo número seis-

A).-------------------------------------------------------------------------- 

4.3- Declaração – ARGO Baum Tech Precision – 

Ratificação.------------------------------------------------------ 
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Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico sobre a 

declaração de reconhecimento do interesse relevante para a região 

do projeto a desenvolver pela empresa ARGO Baum Tech 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a referida declaração 

de interesse relevante para a região do projeto a desenvolver pela 

referida empresa.---------------------------------------------------------- 

4.4- Alienação do prédio misto denominado Herdade “D. 

João”.------------------------------------------------------------ 

Presente à reunião de Câmara uma informação do Gabinete 

Jurídico datada de dezanove de julho de dois mil e dezoito sob o 

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

A Câmara Municipal, nos termos e pelos fundamentos 

constantes daquela informação deliberou, por maioria, com dois 

votos contra dos Senhores Vereadores Comendador José 

António Rondão Almeida e Drª Anabela da Conceição Costa 

Tinta Fina Cartas, propor à Assembleia Municipal a aprovação da 

alienação do prédio misto denominado “Herdade de D. João”, 

sito na Freguesia de Assunção, Ajuda, Salvador e Santo 

Ildefonso, Município de Elvas, com a área de 262,637 hectares, 

inscrito, a sua parte rústica, na respetiva matriz cadastral sob o 

artigo 5 da Secção K, e a sua parte urbana na respetiva matriz 

predial sob o artigo 575 (anterior artigo 467), descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Elvas sob a ficha 373 da 

Freguesia de Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso, nos seguintes 

termos:--------------------------------------------------------------- 

» por alienação por ajuste direto ao interessado que, entre os 

dias 6 de julho de 2018 e as 12H00 do dia 3 de agosto de 2018, 

haja apresentado ou venha a apresentar a melhor proposta, 
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devendo entender-se por melhor proposta aquela que tiver o 

preço mais alto, desde que cumpra os seguintes requisitos:----- 

» preço igual ou superior a €3.400.000,00 (três milhões e 

quatrocentos mil euros);-------------------------------------------- 

» aceitação da aquisição do prédio com os ónus e encargos 

referidos nos anúncios das Hastas Públicas que tiveram lugar no 

âmbito deste procedimento – arrendamentos rurais em curso;-- 

» pagamento integral do preço da venda no ato da escritura.---- 

A escritura de alienação deverá ter lugar no prazo máximo de 

30 dias a contar da deliberação da Assembleia Municipal.-------- 

Esta deliberação deverá ser publicitada através de edital a afixar 

nos locais de estilo e publicação no sítio da internet do Município 

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

Os Senhores Vereadores Comendador José António Rondão 

Almeida e Drª Anabela da Conceição Costa Tinta Fina Cartas 

apresentaram uma declaração de voto a qual faz parte 

integrante da presente Ata como documento em anexo número 

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

4.5- Aceitação de doação.-------------------------------------- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico sobre a 

doação por parte da Empresa RANDSTAD II – Prestação de Serviços, 

Ldª, a este Município, do projeto de Requalificação de Infraestruturas 

no Edifício do Parque Empresarial na Horta da Fonte Santa, E.N. 4, 

em Elvas, Fração M. (documento em anexo número nove).------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a referida doação.----- 

4.6- Protocolo de Fornecimento de Refeições Escolares a 

crianças da Educação Pré-escolar/alunos do 1º Ciclo do 

Ensino Básico 2017/2018 – DGEST.-------------------------- 

Presente à reunião a informação 3751/SOF-Sócio Educativa, bem 

como o Protocolo de Generalização do Fornecimento de Refeições 
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Escolares a crianças da Educação Pré-escolar e alunos do 1º Ciclo do 

Ensino Básico – ano letivo 2017/2018 (documento em anexo número 

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

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

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

4.7- Minuta de Protocolo de Cooperação Institucional e 

Técnica do Projeto de Candidatura do “Processo 

Tradicional de Produção de Vinho de Talha a Património 

Cultural Imaterial da Humanidade.”-------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 3864/SOF – Museus e Património, 

bem como a minuta de Protocolo de Cooperação Institucional e 

Técnica do Projeto de Candidatura do “Processo Tradicional de 

Produção de Vinho de Talha a Património Cultural Imaterial da 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida minuta de 

Protocolo de Cooperação.------------------------------------------------- 

4.8- Protocolo com os Municípios de Almeida, Marvão e 

Valença no âmbito da Candidatura das Fortalezas 

Abaluartadas da Raia. -----------------------------------------  

Presente à reunião a informação nº 3864/SOF – Museus e Património, 

sobre o pedido de cabimentação para celebração da comparticipação 

financeira do Protocolo em título a celebrar com os Municípios de 

Almeida, Marvão e Valença no âmbito da Candidatura das Fortalezas 

Abaluartadas da Raia (documento em anexo número doze).----------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento 

constante da referida informação.--------------------------------------- 

4.9- Arrendamento Jovem – Avaliação de Propostas.------ 

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

o assunto em título (documento em anexo número treze).------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a análise das 

propostas efetuada pela Comissão designada para o efeito.------------ 
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4.10- Proposta de cedência do CNT à APARSIN para a 

realização do II Congresso Ibérico de Doenças 

Neurológicas.---------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 8939/Divisão Sócio Cultural, 

sobre a cedência do CNT à APARSIN para a realização do II 

Congresso Ibérico de Doenças Neurológicas nos dias 26 e 27 de 

outubro de 2018 (documento em anexo número catorze).------------- 

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

4.11- Proposta de cedência do Coliseu Comendador 

Rondão Almeida e apoio logístico ao Instituto Politécnico 

de Portalegre.--------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 3871/Divisão Social Cultural, 

sobre a cedência do Coliseu Comendador Rondão Almeida e apoio 

logístico ao Instituto Politécnico de Portalegre (documento em anexo 

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

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

4.12- Declaração de apoio logístico aos Projetos musicais 

Stabat Mater e Mar Falante – ratificação.-------------------- 

Presente à reunião a informação nº 3871/Divisão Social Cultural, 

sobre a Declaração de apoio logístico aos Projetos musicais Stabat 

Mater e Mar Falante (documento em anexo número dezasseis).------- 

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

Presidente da Câmara que emitiu a declaração de apoio aos referidos 

projetos.-------------------------------------------------------------------- 

4.13- Proposta de apoio logístico ao evento Weekend Art. 

Presente à reunião a informação nº 3871/Divisão Social Cultural, 

apoio logístico ao evento Weekend Art (documento em anexo número 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio logístico à 

realização do referido evento.--------------------------------------------- 

4.14- Proposta de realização da Expo S. Mateus 2018.----- 
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Este Ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos.------------------ 

4.15- Colocação de bancas de vendas de produtos 

regionais no Forte da Graça.----------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 2291/SOF – Museus e Património, 

sobre a colocação de bancas de vendas de produtos regionais no 

Forte da Graça (documento em anexo número dezoito).---------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a colocação das 

referidas bancas.----------------------------------------------------------- 

4.16- Cedência do Pavilhão Municipal à Associação de 

Basquetebol do Alentejo.-------------------------------------- 

Presente à reunião a informação da SOF- Cultura e Desporto, sobre 

de a Cedência do Pavilhão Municipal à Associação de Basquetebol do 

Alentejo para realização de um evento, no dia 28 de julho de 2018 

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

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

Presidente que autorizou a referida cedência.--------------------------- 

4.17- Recandidatura no Âmbito da Iniciativa PROMOVE – 

Regiões Fronteiriças - Fundação La Caixa.------------------- 

Presente à reunião a informação nº 3892/Divisão de 

Desenvolvimento, sobre a Recandidatura no Âmbito da Iniciativa 

PROMOVE – Regiões Fronteiriças - Fundação La Caixa (documento em 

anexo número vinte).------------------------------------------------------ 

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

Presidente que aprovou a Recandidatura.-------------------------------- 

4.18- Protocolo de Colaboração na Conceção da Oferta do 

Produto Turístico “Caminhos de Santiago”.----------------- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem como 

o Protocolo de Colaboração na Conceção da Oferta do Produto 

Turístico “Caminhos de Santiago” (documento em anexo número 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido Protocolo.-- 
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4.19- Cedência do Campo de futebol Pedro Barrena ao 

CPT da Boa-Fé.-------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação SOF-Cultura e Desporto, sobre a 

cedência do Campo de Futebol Pedro Barrena, no dia 28 de julho de 

2018, para um jogo de veteranos (documento em anexo número 

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

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

4.20- Proposta de Alteração do despacho de cedência 

14801/2013 de 15 de novembro.----------------------------- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico sobre a 

alteração do despacho de cedência 14801/2013, de 15 de novembro, 

referente aos edifícios militares constantes da referida informação 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com alteração do 

referido despacho.--------------------------------------------------------- 

4.21- Trânsito.-------------------------------------------------- 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Vice Presidente Cláudio 

Carapuça, sobre a colocação de sinais de estacionamento proibido, na 

Faceira da Cisterna (documento em anexo número vinte e quatro).--- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal.------------- 

4.22– Apoios:---------------------------------------------------- 

a) Fábrica da Igreja Paroquial Nossa Senhora da 

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

Presente à reunião a informação nº 13925/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número vinte 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 €5.000,00.----------------------------------------------- 
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b) Rancho Folclórico de Elvas.--------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 15156/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 €2.990,00.----------------------------------------------- 

c) Associação de festas e animação de S. Vicente e 

Ventosa.---------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº14745/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 €2.500,00.----------------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação nº 15788/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 €3.000,00.----------------------------------------------- 

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. ------------------------------------------------------------------   
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta os 

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

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

ENCERRADA A ORDEM DE TRABALHOS, FOI DADO DE IMEDIATO 

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

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

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

Subunidade Orgânica Flexível de Atendimento e de Administração 

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

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

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

lavrada a presente ata que vai ser devidamente assinada por todos 

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

CÂMARA MUNICIPAL 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

O ASSISTENTE TÉCNICO                  

__________________________________________________ 
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