
 

  1  

______________________________________________________ 

                   Ata nº 17/2018 

                                               Reunião Ordinária do dia 12 

                                               de setembro de 2018.--------- 

Aos doze dias do mês de setembro 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 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. -------------------------------------  

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

2– Aprovação da Ata de 22/08/2018.------------------ 

 Ata de 22/08/2018.------------------------------------------ 

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

dois mil e dezoito foi aprovada, por maioria, com as abstenções do 



 

  2  

Senhor Vice – Presidente Engº Cláudio Carapuça e da Senhora 

Vereadora Drª Vitória Branco, por não terem estado presentes 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 19 de 

6 de setembro 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.----------------------------------------- 

Presente á reunião uma comunicação do Senhor Presidente Dr. Nuno 

Mocinha dando conhecimento que interrompeu o seu período de 

férias marcado de 27/07/2018 a 17/08/2018, a partir do dia 

17/08/2018 (documento em anexo número dois).---------------------- 

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

 Lei Quadro de transferência de competências para as 

autarquias locais e para as entidades 

intermunicipais.-------------------------------------------- 

Presente à reunião o e-mail do Gabinete do Secretario de Estado das 

Autarquias Locais sobre a Lei-quadro de transferência de 

competências para as autarquias locais e para as entidades 

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

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

 Procedimento Concursal para cedência do Bar nº 3 do 

Coliseu Comendador Rondão Almeida.------------------ 

Presente à reunião a informação nº 5181/2018/SOFAA, sobre o 

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

do Bar Exterior nºs 3 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).-- 

 Propriedade horizontal nº 38/18.----------------------- 

Presente à reunião o requerimento de Maria Julieta Marques Monteiro 

Valentim, contribuinte número cento e cinquenta quatro milhões 

sessenta e quatro mil e trezentos, residente na Estrada de 

Juromenha, primeira vivenda á direita, número um, em Elvas, na 

qualidade de proprietária, solicitando nos termos do Decreto-Lei 

número quarenta mil trezentos e trinta e três de catorze de Outubro 

de mil novecentos e cinquenta e cinco e do Regime Jurídico do Código 

Civil, a verificação das condições para a alteração da constituição da 

propriedade horizontal do prédio inscrito na matriz predial urbana sob 

o artigo número quinhentos e dezasseis da Freguesia de Caia, São 

Pedro e Alcáçova, situado na Rua de Alcamim, número trinta e nove e 

trinta e nove-A e Rua da Carreira, numero doze e a passagem da 

respetiva certidão. -------------------------------------------------------- 

O referido prédio é composto por frações autónomas que além de 

constituírem unidades independentes, são distintas e isoladas entre 

si, com saída própria para a via pública, distribuídas como a seguir se 

descreve: ------------------------------------------------------------------ 
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FRAÇÃO A: Sem alteração. ---------------------------------------------- 

FRAÇÃO B: Mantêm-se a descrição anterior, alterando o uso de 

armazém para comércio /serviços, com entrada pelo número trinta e 

nove-A de polícia da Rua de Alcamim. ----------------------------------- 

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

FRAÇÃO D: Sem alteração. ---------------------------------------------- 

A Câmara, de harmonia com a informação junto ao processo, 

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

 Requerimento de Joaquim Miguel Cruz Mendes - 

pedido de parecer para negócio de compropriedade 

no prédio denominado “Courela de João Matias” – 

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

Presente à reunião o requerimento de Joaquim Miguel Cruz Mendes, 

residente na Rua Ruy Teixeira Guerra, número 1, Quinta do Bispo, 

em Elvas, contribuinte número 105247111, por si e no interesse de 

seus irmãos, Maria José Cruz Mendes, João José Cruz Mendes e Mário 

Luís Cruz Mendes, solicitando a emissão de parecer nos termos do 

artigo 54º da Lei número 91/95 de 2 de setembro, alterada pela Lei 

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

de agosto, relativo à compra a Maria de Fátima Santana Santos, de 

1/4 indiviso para cada um deles, do prédio rústico, inscrito na matriz 

cadastral rústica da Freguesia de Assunção, Ajuda, Salvador e Santo 

Ildefonso, sob o artigo 15º, Secção N, denominado Courela de João 

Matias e descrito na Conservatória do Registo Predial de Elvas sob o 

número 277/19930422.---------------------------------------------------

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

vez que esse negócio não visa nem dele resulta parcelamento físico 

em violação do regime legal. --------------------------------------------- 

 Processo de Loteamento nº 2/17.----------------------- 
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Presente à reunião o pedido de reembolso do valor de €2.838,82, 

referente ao processo de operação de alteração ao Loteamento nº 

2/17.------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara tendo em atenção que se trata de um loteamento 

camarário e não particular deliberou, por unanimidade, reembolsar a 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Elvas e Campo Maior, CRL, no 

referido valor nos termos do disposto no nº 5 do artº 6º do 

Regulamento Municipal de Taxas de Urbanização e de Edificação de 

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

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

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

Este assunto foi retirado da ordem de trabalhos.----------------- 

 Processo de obras nº 81/17.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de dois pavilhões na 

Herdade das Coelheirinhas, em Elvas, cujo requerente é Apeco – 

Agro-Pecuária Coelheirinhas.---------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 100/17.--------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de um edifício 

habitacional no lote nº 16 do Loteamento do Morgadinho, cujo 

requerente é Emanuel Fernando Carreiras Almeida.--------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que declarou a 

caducidade do projeto.---------------------------------------------------- 

 Direito de preferência do prédio sito na Herdade do 

Baldio, artigo nº 59 – Elvas.----------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

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

artigo nº 59 - Elvas.------------------------------------------------------- 

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

Baldio, artigo nº 60 – Elvas.----------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

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

artigo nº 60- Elvas.-------------------------------------------------------- 

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

  

  

 Direito de preferência do prédio sito na Herdade do 

Baldio, artigo nº 98 – Elvas.----------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

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

artigo nº 98 - Elvas.------------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua dos 

Chilões, nºs 26 e 26-A – Elvas.-------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua dos Chilões, nºs 26 

e 26-A - Elvas.------------------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua de S. 

Francisco, nº 14-A, fração “C” – Elvas.----------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de S. Francisco, nº 

14-A, fração “C”- Elvas.--------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua de 

Alcamim, nº 16-D, fração “A” – Elvas.------------------ 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Alcamim, nº 16-

D, fração “A”- Elvas.------------------------------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho.-- 

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 11/09/2018.---- 

Em Bancos:€4.239.154,73.------------------------------------

Em dinheiro: €24.98863--------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 31ª, 32ª e 33ª 

alteração orçamental e a 31ª, 32ª e 33 alteração às Grandes Opções 

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

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

 Preço de produtos.---------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 4286/Divisão Financeira, sobre a 

inclusão de produtos na tabela de preços para venda no Posto de 

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

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

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

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

 

4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- Revisão Orçamental.-------------------------------------- 

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

4.2- Acordo de execução de delegação legal de 

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

Presente â reunião a informação nº 5070/DAURH, bem como os 

Acordos de execução de delegação Legal de competências com a 

União de Freguesias de Barbacena e Vila Fernando (documento em 

anexo número cinco).----------------------------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao nº 1 do 

artº 4º do referido Acordo de execução de delegação legal de 

competências com União de Freguesias de Barbacena e Vila 

Fernando, outorgado em 20 de fevereiro de 2018, que passará a ter a 

seguinte redação: “ 1. A União de freguesias obriga-se a exercer as 

competências enunciadas no artigo anterior, com o direito a receber 

da Câmara Municipal de Elvas o montante anual de €23.000,00 (vinte 

e três mil euros), dividido em doze pagamento mensais e sucessivos, 

no valor de €1.916,67 (mil novecentos e dezasseis euros e sessenta e 

sete cêntimos) cada, de janeiro a dezembro.”-------------------------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, submeter o mesmo a 

aprovação da Assembleia Municipal.-------------------------------------- 

4.3- Candidatura “Requalificação da Faceira da Cisterna” 

PEDU – PI 6.5 – Aprovação das minutas das declarações.- 

Presente à reunião a informação nº 4921/SOF – Candidaturas, bem 

como a Candidatura “Requalificação da Faceira da Cisterna” PEDU – 

PI 6.5 (documento em anexo número seis).----------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as minutas das 

declarações anexas à referida candidatura.------------------------------ 

4.4- Associação Laboratório Colaborativo para a inovação 

em proteção de Plantas (InnovPlantProtect) - Estudo de 

viabilidade.------------------------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 5203/DFD, sobre o assunto em 

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

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

1) Aprovar e propor à Assembleia Municipal a aquisição da 

participação, na percentagem de 10%, no montante de 

€10.000,00 (dez mil euros), conforme resulta do Estatutos e 

Estudo o qual fundamenta e destaca os pressupostos do 

relevante interesse público local, e que se dá por transcrito.---- 
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2) Aprovar e propor à Assembleia Municipal a aprovação dos 

estatutos e o estudo económico a que alude a deliberação de 

13 de dezembro de 2017 do executivo e 14 de dezembro de 

2017 do órgão deliberativo;---------------------------------------- 

4.5- ROC - Relatório de auditoria.----------------------------- 

Presente à reunião a informação Nº 19948/Divisão Financeira, e o 

relatório semestral sobre a situação económica e financeira do 

Município elaborado pelo Revisor Oficial de Contas (documento em 

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

A Câmara tomou conhecimento do referido relatório e deliberou, por 

unanimidade, remeter o mesmo à Assembleia Municipal, para 

conhecimento.-------------------------------------------------------------  

4.6- Protocolo com os Municípios de Almeida, Marvão e 

Valença no âmbito da Candidatura das Fortalezas 

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

Presente à reunião a informação nº 5066/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 nove).----------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento 

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

4.7-Universidade Sénior de Elvas–Pagamento de 

mensalidade. --------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 4630/SOF – Sócio Educativa, 

sobre o assunto em título (documento em anexo número dez).-------- 

A Câmara com o fundamento expresso na referida informação 

deliberou por unanimidade, que os alunos da Universidade Sénior, 

incluindo os diversos polos das freguesias rurais, deverão pagar uma 

mensalidade de €5.00, (cinco euros).------------------------------------ 

4.8- Apoio à Alimentação – Avaliação do programa. ------- 
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Presente à reunião a informação nº 4632/SOF – Sócio Educativa, 

sobre o assunto em título (documento em anexo número onze).------ 

A Câmara com o fundamento expresso na referida informação e de 

que se encontra em fase de inquérito público o novo regulamento 

Municipal de Apoios Sociais do Município de Elvas deliberou, por 

unanimidade, suspender o apoio à alimentação a partir de 1 de 

outubro de 2018.---------------------------------------------------------- 

4.9- 102 Fogos do Bairro da Boa-Fé – transmissibilidade 

do contrato de arrendamento.--------------------------------- 

1)Presente à reunião a informação nº 4771/SOF-Sócio Educativa, 

sobre a alteração da titularidade do contrato de arrendamento – 

habitação social, referente à fração sita na Rua de São José, nº 25, 

em Elvas, para a esposa do falecido arrendatário, Maria Olga 

Guadalupe Rubio Rioja (documento em anexo número doze).---------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do titular 

do contrato proposta.------------------------------------------------------ 

2)Presente à reunião a informação nº 5021/SOF-Sócio Educativa, 

sobre a alteração da titularidade do contrato de arrendamento – 

habitação social, referente à fração sita na Rua de São José, nº 9, em 

Elvas, para a esposa do falecido arrendatário, Maria Guilhermina 

Jesus Silva (documento em anexo número treze).---------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do titular 

do contrato proposta.------------------------------------------------------ 

4.10- POISE medida 3.8 – Inserção socioprofissional das 

comunidades ciganas – parceiro estratégico.--------------- 

Presente à reunião a informação nº 50211/SOF-Sócio Educativa, 

sobre o assunto em título (documento ema anexo catorze).------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, integrar a candidatura como 

parceiro estratégico.------------------------------------------------------- 

4.11- Receção ao Professor.----------------------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 5029/SOF-Sócio-Educativa, sobre 

a realização da receção ao professor no início do ano letivo 

2018/2019 (documento em anexo número quinze).-------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização da 

receção ao professor.------------------------------------------------------ 

4.12- Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza e 

Dia Municipal para a Igualdade – 19 de outubro.----------- 

Presente à reunião a informação nº 4764/SOF-Sócio-Educativa, sobre 

a celebração do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza e 

Dia Municipal para a Igualdade – 19 de outubro (documento em 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida celebração 

a qual irá decorrer na Rua de Alcamim envolvendo todas as 

instituições e associações do concelho.----------------------------------- 

4.13- Cedência da Sala Polivalente e espaço da cafetaria 

da Biblioteca Municipal (TOURISM UP).---------------------- 

Presente à reunião a informação nº 4670/SOF-Biblioteca e Arquivo 

Histórico sobre a cedência da Sala Polivalente e espaço da cafetaria 

da Biblioteca Municipal para realização da iniciativa (TOURISM UP), 

que irá decorrer no dia 26 de setembro de 2018, pelas 15,00 horas.-- 

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

4.14-Cedência da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal 

(APARSIN).------------------------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 4670/SOF - Biblioteca e Arquivo 

Histórico sobre a cedência da Sala Polivalente da Biblioteca Municipal 

à APARSIN, ENTRE AS 10,00 e as 12,00 horas nos dias 1, 8, 15, 22 e 

30 de setembro de 2018.-------------------------------------------------  

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

4.15- Cedência do Forte da Graça para III Jornadas de 

Residentes da SEXMI.------------------------------------------ 
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Presente à reunião a informação nº 4954/SOF – Museus e Património 

sobre a cedência do Forte da Graça para III Jornadas de Residentes 

da (SEXMI), no dia 20 de outubro de 2018 entre as 9,00 e as 18,30 

horas.-----------------------------------------------------------------------  

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

4.16- Cedência do Pavilhão Desportivo da Fonte Nova – 

Associação Cultural e Desportiva Belhó Raposeira.--------- 

Presente à reunião a informação nº 4905/SOF – Cultura e Desporto, 

sobre a cedência do Pavilhão Desportivo da Fonte Nova à Associação 

Cultural e Desportiva Belhó Raposeira, nas terças e quintas-feiras a 

partir de 11 de setembro de 2018.--------------------------------------- 

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

4.17- Cedência dos Pavilhões Desportivos da Boa-Fé e 

Fonte Nova – Sociedade de Instrução e Recreio.------------ 

Presente à reunião a informação nº 4883/SOF – Cultura e Desporto 

sobre a cedência dos Pavilhões Desportivos da Boa-Fé e Fonte Nova – 

à Sociedade de Instrução e Recreio, nas segundas-feiras das 20,30 às 

21,30 horas no pavilhão desportivo da Boa-Fé e nas quartas e sextas 

– feiras das 20,30 às 21,00 horas no Pavilhão da Fonte Nova.--------- 

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

4.18- Cedência do Relvado natural do Estádio de 

Atletismo – Rugby Clube de Elvas.---------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 4670/SOF – Cultura e Desporto, 

sobre a cedência do Relvado natural do Estádio de Atletismo ao 

Rugby Clube de Elvas nos dias 4, 5 e 10 de setembro de 2018.-------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho que 

aprovou a referida cedência.---------------------------------------------- 

4.19- Cedência do Campo Pedro Barrena – Núcleo de 

Elvas do Sporting.---------------------------------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 4859/SOF – Cultura e Desporto 

sobre a cedência do Campo Pedro Barrena ao Núcleo de Elvas do 

Sporting, no dia 9 setembro de 2018, pelas 20,00 horas.-------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho que 

aprovou a referida cedência.---------------------------------------------- 

4.20- Cedência do anfiteatro do Jardim municipal ao “O 

Elvas CAD”.------------------------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 4670/SOF – Cultura e Desporto, 

sobra a cedência do anfiteatro do Jardim municipal ao “O Elvas” CAD, 

no dia 7 de setembro de 2018, a partir das 20,00 horas.--------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho que 

aprovou a referida cedência.---------------------------------------------- 

4.21- Cedência do Pavilhão desportivo da fonte nova ao 

“O Elvas CAD”.-------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 4670/SOF – Cultura e Desporto 

sobre a cedência do Pavilhão desportivo da fonte nova ao “O Elvas” 

CAD, nas segundas – feiras das 18,00h às 19,15h, nas terças – feiras 

das 18,30h às 20,00h e nas quartas e sextas – feiras das 18,00h às 

20,00h, a partir do dia 6 de agosto corrente.---------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho que 

aprovou a referida cedência.---------------------------------------------- 

4.22- Proposta de cedência do Mercado da Casa das 

Barcas – Clepsidra.--------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 13822/SOF – Sócio Cultural sobre 

a cedência do Mercado da Casa das Barcas à Clepsidra, no dia 14 de 

outubro de 2018, para realização do II Encontro de Associações e 

Produtores Locais de Elvas.----------------------------------------------- 

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

4.23- Cedência do Pavilhão desportivo da fonte nova ao 

Grupo de Amigos de Caminheiros de Pataias / Alcobaça, 

não filiado e sem fins lucrativos para pernoitarem.--------- 
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Presente à reunião a informação nº 5105/SOF – Cultura e Desporto 

sobre a cedência do Pavilhão desportivo da fonte nova ao Grupo de 

Amigos de Caminheiros de Pataias / Alcobaça, não filiado e sem fins 

lucrativos para pernoitarem, dias 13 e 14 de outubro de 2018.-------- 

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

4.24- Cedência do campo de futebol António Semedo à 

seção desportiva dos Bombeiros Voluntários de Elvas nas 

terças e quintas no horário das 20:30h as 21:30h.--------- 

Presente à reunião a informação nº 5107/SOF – Cultura e Desporto 

sobre a cedência do campo de futebol António Semedo à seção 

desportiva dos Bombeiros Voluntários de Elvas nas terças e quintas – 

feiras, no horário das 20:30h as 21:30h, a partir do dia 13 de 

outubro de 2018.---------------------------------------------------------- 

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

4.25- Cedência do Forte da Graça à Agência Nacional 

Erasmus + Educação e Formação.---------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 4965/SOF – Museus e Património, 

sobre a cedência do Forte da Graça à Agência Nacional Erasmus + 

Educação e Formação, nos dias 22 e 23 de outubro de 2018, entre as 

08,30h e as 18,30h.------------------------------------------------------- 

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

4.26- Apoios:---------------------------------------------------- 

 a) Associação Equestre amigos do cavalo de Elvas.--- 

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

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

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

  16  

 

 

 


