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______________________________________________________ 

                   Ata nº 15/2018 

                                               Reunião Ordinária do dia 8  

                                               de agosto de 2018.------------ 

Aos oito dias do mês de agosto 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 estando presentes os Senhores 

Vereadores Drª Vitória Júlia Damião Rita Branco, Dr. Sérgio Luís 

Macareno Ventura, Engº Tiago Joaquim Lopes Afonso.—-------- 

Faltas: Faltaram a esta reunião o Senhor Presidente da Câmara Dr. 

Nuno Miguel Fernandes Mocinha e os Senhores Vereadores 

Comendador José António Rondão Almeida e Drª Anabela da 

Conceição Costa Tinta Fina Cartas, por se encontrarem de férias.- 

Pelo Departamento de Obras e Serviços Urbanos esteve presente o 

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

Pelo Departamento de Administração Geral e Recursos Humanos 

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

Pelo Departamento Financeiro e Desenvolvimento esteve presente o 

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

Pelo Gabinete Jurídico esteve presente a Senhora Drª Clara Barradas. 

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

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

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

O Senhor Vice - Presidente da Câmara informou dos locais em 

que esteve presente em representação da Câmara, nomeadamente 

nas Festas de Vila Boim, Aniversário da Associação de Paraquedistas, 
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Festas de Terrugem, Festas de Verão na Praça da República e reunião 

da CIMAA, entre outras.--------------------------------------------------- 

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

O Senhor Vereador Tiago Afonso 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.------------------------------------------ 

2– Aprovação da Ata de 25/07/2018.------------------ 

 Ata de 25/07/2018.------------------------------------------ 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia vinte e cinco de julho de 

dois mil e dezoito foi retirada da Ordem de Trabalhos.----------------- 

3– Expediente Geral.-------------------------------------- 

3.1–Departamento de Administração Geral e 

Recursos Humanos.---------------------------------------- 

 Análises de águas.---------------------------------------- 

Presente à reunião o resultado das análises efetuadas ao 

abastecimento público do concelho, bem como a informação nº 17 de 

27 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.------------------------------------------ 

 Férias dos Eleitos.----------------------------------------- 

a)Presente á reunião uma informação da Senhora Vereadora Drª 

Vitória Branco, dando conhecimento do seu período de férias no 

ano civil de 2018, que é o seguinte:----------------------------------- 

» 4, 5, 18 e 19 de junho (4 dias).-------------------------------------- 

» 13 a 24 de agosto, inclusive (12 dias).------------------------------ 

» 27 e 31 de dezembro, inclusive (5 dias.----------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento.---------------------------------------- 
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b)Presente á reunião uma informação da Senhora Vereadora Drª 

Anabela Cartas, dando conhecimento que de 1 a 15 de agosto de 

2018 se encontra de férias.--------------------------------------------- 

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

c)Presente á reunião uma informação do Senhor Vice – Presidente 

Engº Cláudio Carapuça, dando conhecimento que de 3 a 9 de 

setembro de 2018 se encontra de férias.------------------------------ 

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

 Despacho nº 4017/18 - Designação de vereador em 

regime de tempo inteiro para além dos limites 

previstos.--------------------------------------------------- 

Presente à reunião o Despacho nº 4047/2018, do Senhor Presidente 

de Designação de vereador em regime de tempo inteiro para além 

dos limites previstos (documento em anexo número dois).------------- 

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

 Despacho nº 4127/18 – Distribuição de Funções 

(Pelouros).------------------------------------------------- 

Presente à reunião o Despacho nº 4127/2018, do Senhor Presidente 

de Distribuição de Funções (Pelouros) (documento em anexo número 

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

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

 Despacho nº 4129/18 – Delegação e Subdelegação 

de Competências nos Senhores Vereadores.----------- 

Presente à reunião o Despacho nº 4129/2018, do Senhor Presidente 

de Delegação e Subdelegação de Competências nos Senhores 

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

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

 Despacho nº 4146/18 – Subdelegação de 

Competências no Diretor de Departamento de 

Administração Geral e Recursos Humanos.------------- 



 

  4  

Presente à reunião o Despacho nº 4146/2018, do Senhor Vereador 

Sérgio Luís Macareno Ventura de Subdelegação de Competências no 

Diretor de Departamento de Administração Geral e Recursos 

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

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

 Despacho nº 4149/18 - Subdelegação de 

Competências no Diretor de Departamento de 

Administração Geral e Recursos Humanos.------------ 

Presente à reunião o Despacho nº 4146/2018, do Senhor Vereador 

Sérgio Luís Macareno Ventura de Subdelegação de Competências no 

Diretor de Departamento de Administração Geral e Recursos 

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

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

 Parecer para denominação de arruamento no 

Morgadinho – Elvas.--------------------------------------- 

Presente à reunião uma informação da Fiscalização Municipal, sobre a 

atribuição de denominação de um arruamento no Morgadinho 

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

A Câmara tomou conhecimento do despacho do Senhor Presidente da 

Câmara que aprovou a denominação do referido arruamento.------------  

 Ofício da Confraria do Senhor Jesus da Piedade – 

Horário de funcionamento do São Mateus 2018.------- 

Presente à reunião a informação nº 3966/SOFAA, bem como o ofício 

emanado da Confraria do Senhor Jesus da Piedade, sobre o horário 

de encerramento dos bares na feira de São Mateus.-------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o seguinte horário:--- 

» Dias 21, 22, 28 e 29 de setembro até às 6,00 horas; ----------------  

» Dias 20, 23, 24, 25, 26 e 27 de setembro até às 4,00 horas--------- 

» Dia 30 até às 24,00 horas. ----------------------------------------------  

 Procedimento Concursal para cedência dos Bares do 

Coliseu Comendador Rondão Almeida.------------------ 
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Presente à reunião a informação nº 4283/SOFAA, sobre o Concurso 

Público em título.----------------------------------------------------------  

A Câmara com o fundamento expresso na referida informação 

deliberou, por unanimidade, o seguinte:--------------------------------- 

1) Proceder à Abertura do Concurso Público de Cessão de Exploração 

dos Bares Exteriores nºs 1 e 2 do Coliseu José Rondão Almeida;------ 

2º- Aprovar o Anúncio, o Programa de Concurso e o Caderno de 

Encargos;------------------------------------------------------------------ 

3º - Nomear o Júri o qual terá a seguinte constituição:----------------- 

Presidente: Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha (Diretor de 

Departamento);------------------------------------------------------------ 

Vogais: Drª Sandra Cristina Cardoso Almeida Domingos (Técnica 

Superior) e Mariano Trabuco Raminhas Aranhol (Assistente 

Técnico).—----------------------------------------------------------------- 

Suplentes: Ana Cristina Simões Leonardo Marmelo (Assistente 

Técnico) e Cristina de Jesus Gonçalves Ribeiro (Assistente Técnico).-- 

 Concurso para cedência de lojas vagas mo Mercado 

Diário da Casa das Barcas.-------------------------------- 

Presente à reunião o processo de concurso para atribuição de lojas do 

Mercado da Casa das Barcas, aberto através do EDITAL nº 43/2018, 

tendo concorrido apenas a Senhora Vanessa Marques de Oliveira.----- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o pedido do 

concorrente atribuir uma loja do Mercado Municipal da Casa das 

Barcas à Senhora Vanessa Marques de Oliveira.------------------------- 

 Licenciamento nº 36/2015.------------------------------- 

Presente à reunião o pedido de reembolso de €52,86, por cobrança 

indevida no pedido de prorrogação de prazo da comunicação prévia, 

referente ao processo em título, de que é requente Vítor Manuel 

Matos Lebre, uma vez que a obra não foi concluída dentro do prazo 

estipulado, encontrando-se a mesma caducada.------------------------ 

 Licenciamento nº 47/2016.------------------------------- 
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Presente à reunião o projeto de reabilitação e adaptação das frações 

G e H do prédio sito na rua do Sineiro, nº 2, em Elvas, cujo 

requerente é Mimoso & Reis – Alojamento e Investimento Imobiliário, 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do 

processo, uma vez que não foi requerido a emissão do respetivo 

alvará de licença no prazo previsto de um ano.------------------------- 

 Emissão de parecer jurídico sobre negócio em 

compropriedade.--------------------------------------------- 

Presente à reunião de Júlio Manuel Cadeireiro, residente no Lugar de 

Monte Vistoso, Freguesia de São Brás e S. Lourenço, deste Concelho 

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

Lei nº 91/95 de 2 de setembro, alterada pela Lei nº 165/99, de 14 de 

setembro e pela Lei nº 64/20203 de 23 de agosto, relativamente à 

venda a Tatiana Cristina Magrinho de Oliveira e Rogério miguel 

Figueira Malha, de ½ indiviso para cada um deles, do prédio misto, 

inscrito n matriz cadastral rústica da Freguesia de São Brás e São 

Lourenço, sob o artº 92, Secção D, denominado Calçadinha e inscrito 

na matriz urbana sob o nº 194º, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Elvas sob o número 26819870506.--------------------------- 

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

vez que esse negócio não visa nem dele resulta parcelamento físico 

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

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Licenciamento nº 47/2016.------------------------------ 

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

 Licenciamento nº 95/2017.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de construção de um tanque de água 

para animais na Herdade de São Rafael, em São Brás e São 

Lourenço, cujo requerente é Júlio Manuel Caldeireiro.------------------ 
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A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Licenciamento nº 96/2017.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de construção de um tanque de água 

para animais na Herdade de Cavetas, em Elvas, cujo requerente é 

Bentos Industria de Mármores, Ldª.--------------------------------------  

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Licenciamento nº 10/2018.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de construção de um armazém agrícola 

na Herdade do Correio Mor e Amoreirinhas dos Arcos, em Elvas, cujo 

requerente é Nuno Miguel Pereira Caldeira Fernandes.----------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Licenciamento nº 41/2018.------------------------------ 

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

 Licenciamento nº 46/2018.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de demolição de uma moradia na Rua do 

Arrabalde de Cima, nºs 10-A e 10-B, na Terrugem, cujo requerente é 

Rui Miguel Cavacas Guerra.----------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Licenciamento nº 47/2018.----------------------------- 

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

 Licenciamento nº 48/2018.------------------------------ 

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

 Licenciamento nº 51/2018.------------------------------ 

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

 Licenciamento nº 59/2018.------------------------------ 
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Presente à reunião o projeto de legalização da moradia existente no 

Olival D. Zefa, Quinta dos Cucos, em Elvas, cujo requerente é Isabel 

da Conceição Reis Canhão Viriato.---------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Licenciamento nº 61/2018.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de ampliação da moradia existente no 

Largo de São Francisco, nº 8 em Vila Boim, cujo requerente é Ângela 

Maria Dias Rosa Lameiras.------------------------------------------------ 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Licenciamento nº 63/2018.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de ampliação do edifício existente na 

Rua de Elvas, nº 87 em Vila Boim, cujo requerente é Maria Elizabete 

Trindade Vicente Figueira da Silva.--------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Licenciamento nº 67/2018.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de construção de um armazém agrícola 

no Monte do Vale, em Terrugem, cujo requerente é Joaquim António 

de Pinto Cordeiro.---------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Licenciamento nº 69/2018.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de construção de uma moradia no 

Terreiro da Baixa, em Vila Boim, cujo requerente é Francisco Antonio 

Pereira Marcha.------------------------------------------------------------ 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Licenciamento nº 72/2018.------------------------------ 
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Presente à reunião o projeto de legalização da moradia existente na 

Horta do Barracão, S. Brás e São Lourenço, cujo requerente é 

António Vicente Cirio Moedas.-------------------------------------------- 

 Pedido de direito de preferência sobre o imóvel sito 

na Rua dos Cavaleiros nº 12-C – Elvas.----------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua dos Cavaleiros nº 

12-C – Elvas.--------------------------------------------------------------  

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

 Pedido de direito de preferência sobre o imóvel sito 

na Rua das Manas nºs 1 e 1-A – Elvas.----------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua das Manas nºs 1 e 

1-A – Elvas.---------------------------------------------------------------- 

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

 Pedido de direito de preferência sobre o imóvel sito 

na Rua do Tabolado nº 28-C – 1º – Elvas.-------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Tabolado nº 28-

C – 1º – Elvas.------------------------------------------------------------- 

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

 Pedido de direito de preferência sobre o imóvel sito 

na Rua do Touro – Elvas.--------------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Touro – Elvas.--- 

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

 Pedido de direito de preferência sobre o imóvel sito 

na Herdade do Baldio – Elvas.--------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Herdade do Baldio – 

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

 Pedido de direito de preferência sobre o imóvel sito 

na Rua do Forno nº 32-A – Elvas.----------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Forno nº 32-A – 

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

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

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 10/07/2018.---- 

Em Bancos:€770.380,21.---------------------------------------

Em dinheiro: €23.236,80--------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 27ª e a 28ª 

alteração orçamental e a 27ª e a 28ª alteração às Grandes Opções do 

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

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

 Hasta Pública.--------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 4330/SOF – Património, dando 

conhecimento que as hastas públicas agendadas para o passado dia 

31 de julho de 2018, para alienação de três prédios urbanos 

propriedade do Município ficaram desertas (documento em anexo 

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

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

 Preços de produtos para venda no Posto de 

Turismo.---------------------------------------------------- 

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

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

 Empreitada do Ginásio Sénior – Instalação de AVAC. 

o Receção definitiva.---------------------------------- 
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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 Iluminação exterior do Aqueduto da 

Amoreira.--------------------------------------------------  

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

4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1 – Plano de emergência de Proteção Civil.--------------- 

Presente à reunião a informação nº 2018.003/Serviço Municipal de 

Proteção Civil, bem como o Plano de Emergência de Proteção Civil 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável e 

submeter o mesmo a consulta pública.----------------------------------- 

4.2 - Plano Intermunicipal para a Igualdade.--------------- 

Presente à reunião a informação nº 4293/Sócio Educativa, bem como 

o Plano Intermunicipal para a Igualdade de Género (documento em 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido Plano e 

submeter o mesmo para aprovação da Assembleia Municipal.---------- 

4.3 – Projeto de Regulamento Municipal das zonas de 

estacionamento de Elvas.-------------------------------------- 
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Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem como 

o projeto de Regulamento Municipal das Zonas de Estacionamento de 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Projeto de 

Regulamento e submeter a o mesmo a discussão pública.-------------- 

4.4 – Festival de Fotografia “Terroir do Alto Alentejo”.---- 

Presente à reunião a informação nº 16634/Divisão Sócio Cultural, 

sobre a cedência do Auditório S. Mateus para realização do Festival 

de Fotografia “Terroir do Alto Alentejo” no dia 27 de outubro de 2018 

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

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

4.5 – Apresentação do Livro de Poesia “Alma Alentejana”. 

Presente à reunião a informação nº 4254/Bibliotecas e Arquivo 

Histórico, sobre a cedência da sala polivalente da Biblioteca Municipal 

de Elvas “ Drª Elsa Grilo “, no dia 25 de agosto de 2018, para 

apresentação do livro de Poesia “Alma Alentejana” (documento em 

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

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

4.6 – Proposta de cedência de espaços para as 

comemorações do 71.º Aniversário – “O Elvas” – Clube 

Alentejano de Desportos.-------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 16305/Divisão Sócio Cultural, 

sobre a cedência do Auditório São Mateus e uma nave do Centro de 

Negócios Transfronteiriço ao “O Elvas – Clube Alentejano de 

Desportos, nos dia 14 e 15 de agosto de 2018, para as 

comemorações do seu 71.º Aniversário (documento em anexo 

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

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

4.7 – Cedência de Instalações ao CRP.----------------------- 

 Presente à reunião a informação nº 4256/Divisão Sócio Cultural, 

sobre a cedência do campo de futebol nas segundas, terças e 
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quintas-feiras das 09,00h às 11,00 e a cedência das piscinas 

municipais nas quartas a sextas-feiras das 11,00h às 12,00 

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

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

4.8 – Pedido de cedência do CNT para realização de 

evento promovido pela ARS Alentejo.------------------------ 

Presente á reunião a informação nº 16022/Divisão Sócio Cultural, 

sobre a cedência do Centro de Negócios Transfronteiriço à 

Administração Regional de Saúde do Alentejo para realização de 

evento no dia 23 de novembro de 2018 (documento em anexo 

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

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

4.9 - Candidaturas à linha BEI PT 2020 – Autarquias.------ 

Presente à reunião a informação nº 4268/Divisão de 

Desenvolvimento, sobre as Candidaturas à linha BEI PT 2020 – 

Autarquias (documento em anexo número dezassete).----------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a apresentação das 

seguintes candidaturas a financiamento EQ BEI – PT 2020:----------- 

» Reabilitação e Adaptação do Quartel do Assento – PM010/ELVAS a 

Museu de Arqueologia e Etnografia.-------------------------------------- 

» Iluminação dos Monumentos.-------------------------------------------  

» Construção de Emissários e Estação Elevatória da Calçadinha.-------  

» Construção de Emissários e Estação Elevatória de Varche.-----------  

» Requalificação da Parada do Castelo.-----------------------------------  

» Requalificação do Espaço Entre o Baluarte do Trem e do Baluarte do 

Príncipe.-------------------------------------------------------------------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, solicitar autorização a 

Assembleia Municipal para contratação do financiamento pretendido.- 

4.10 – Cedência do CNT para o V Encontro dos Médicos 

Internos do Alentejo.------------------------------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 13581/Divisão Sócio Cultural, 

sobre a cedência do Centro de Negócios Transfronteiriço ULSNA – 

Hospital de Santa Luzia de Elvas, para realização do V Encontro de 

Médicos Internos do Alentejo, nos dias 15 e 16 de novembro de 2018 

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

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

4.11- Proposta de Realização da Expo S. Mateus.----------- 

Presente à reunião a informação nº 4288/Divisão Sócio Cultural, 

sobre realização da Expo São Mateus 2018 (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, unanimidade, aprovar a realização da Expo São 

Mateus 2018.-------------------------------------------------------------- 

4.12– Apoios:---------------------------------------------------- 

a) AIAR - Associação de Desenvolvimento pela 

Cultura.----------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 3740/DFD, sobre a atribuição de 

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

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

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

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

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

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.---------  
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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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