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 ______________________________________________________ 

                   Ata nº 24/2018 

                                               Reunião Ordinária do dia 12 

                                               de dezembro de 2018.--------

Aos doze dias do mês de dezembro 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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O Senhor Vereador Sérgio Ventura 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.------------------------------------------ 

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 três).------------------------ 

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

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

documento contendo informações ao executivo as quais se dão aqui 

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

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

2– Aprovação da Ata de 28/11/2018.------------------ 

 Ata de 28/11/2018.------------------------------------------ 

O Senhor Presidente submeteu à votação a ata número vinte e 

três, de dois mil e dezoito, do dia vinte e oito de novembro, 

previamente distribuída pelo que foi dispensada a sua leitura, tendo-

se verificado a sua aprovação, por unanimidade.------------------------ 

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

3.1–Departamento de Administração Geral e 

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

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

Presente à reunião o resultado das análises efetuadas ao 

abastecimento público do concelho, bem como a informação nº 25 de 

5 de dezembro 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.------------------------------------------ 

 Requerimento de Maria Luísa Juromenha Guerra 

Gama - Pedido de emissão de parecer para negócio 
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compropriedade para o prédio rústico denominado 

“Olival do Rossio” – Vila Boim.------------------------ 

Presente à requerimento de Maria Luísa Juromenha Guerra Gama, 

contribuinte número 183634519, residente no Rossio 25 de Abril, 

número 24, na Freguesia de Terrugem e Vila Boim, em Elvas e Maria 

Joana Juromenha Guerra Amante, contribuinte número 168530856, 

residente na Vinha da Amada, Estrada de Juromenha, em Elvas, 

solicitado 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, 

quanto à partilha por óbito de seus pais, de 1/2 indiviso para cada 

um delas, do prédio rústico, inscrito na matriz cadastral rústica da 

Freguesia de Terrugem e Vila Boim, sob o artigo 199º, secção 1A, 

denominado Olival do Rossio e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Elvas sob o número 1324/20090414.-------------------------

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

 Requerimento de Ana Borbinha Pires – Pedido de 

emissão de parecer para negócio de compropriedade, 

para o prédio rústico denominado “S. Lourenço” – S. 

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

Presente à reunião o requerimento de Ana Borbinha Pires, Advogada, 

contribuinte número 229770150, com morada profissional na rua de 

São Francisco, número 33, em Elvas, no interesse de seus clientes, 

Manuel António Covas Ablú e Avelino Manuel Covas Ablú, 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, quanto à 

compra em comum e em partes igual, de 1/2 indiviso para cada um 

deles, a Joaquim da Conceição Ameixa Brinquete, do prédio rústico, 



 

  4  

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

Loureço, sob o artigo 37º, secção F, denominado São Lourenço e 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Elvas sob o número 

859/19960722.------------------------------------------------------------ 

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

 Rede de distribuição de gás natural – Plano de 

trabalhos de 2019.--------------------------------------  

Presente à reunião a informação nº 7402/DAGRH, bem como o Plano 

de Trabalhos 2018 Rede de Distribuição de Gás Natural na Cidade de 

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

A Câmara com fundamento expresso na referida informação 

deliberou, por unanimidade, aprovar o referido Plano de Trabalhos, 

devendo ser apresentada por parte da Tagusgás uma garantia 

bancária no valor dos trabalhos previstos.------------------------------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, que os trabalhos sejam 

fiscalizados pelo Senhor Engº Gilberto Gama.--------------------------- 

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Processo de obras nº 13/18.---------------------------- 

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

nº 3, do sitio dos Arcos, em, São Brás e São Lourenço, cujo 

requerente é Urbielvas – Sociedade Imobiliária, Ldª.------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 14/18.---------------------------- 

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

nº 2, do sitio dos Arcos, em São Brás e São Lourenço, cujo 

requerente é Urbielvas – Sociedade Imobiliária, Ldª.------------------- 
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A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 15/18.---------------------------- 

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

nº 1, do sitio dos Arcos, em São Brás e São Lourenço, cujo 

requerente é Urbielvas – Sociedade Imobiliária, Ldª.------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 16/18.---------------------------- 

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

nº 4, do sitio dos Arcos, em São Brás e São Lourenço, cujo 

requerente é Urbielvas – Sociedade Imobiliária, Ldª.------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 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 

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

 Processo de obras nº 63/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração e ampliação da moradia 

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 

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

 Processo de obras nº 71/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de uma moradia, piscina e 

anexo na Rua do Ganhão, nº 25, em Vila Boim, cujo requerente é 

Mundial Piscinas Unipessoal, Ldª.----------------------------------------- 
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A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 79/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de reabilitação do edifício existente na 

Rua do Sineiro, nº 2, em Elvas, para o destinar a alojamento local, 

cujo requerente é Mimoso & Reis – Alojamento Local e Investimentos, 

Unipessoal, Ldª.------------------------------------------------------------ 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 86/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de adaptação do edifício existente no 

Beco de São Martinho, nº 1-B, em Elvas, para o destinar a 

estabelecimento de restauração e bebidas, cujo requerente é Filipe 

Noel dos Santos Cordeiro e outro.---------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 116/18.--------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração da fachada do prédio 

existente no Terreirinho de João Domingues, nº 16, em Elvas, cujo 

requerente é Carlos Manuel de Abreu e Silva Correia Dias.------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 117/18.--------------------------- 

Presente à reunião o projeto de reabilitação da moradia 

existente na Rua da Igreja, nº 62, em Terrugem, cujo 

requerente é Ana Rita Brinquete Espiguinha.---------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 120/18.--------------------------- 
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Presente à reunião o projeto de reabilitação do edifício existente na 

Varandinha João Domingues, nº 4-A a 4-C e Rua da Caldeirona, nºs 

31, 31-A e 31-B, em Elvas, cujo requerente é Purplemixed, Ldª.------ 

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

 Direito de preferência do prédio sito no Parque 

Empresarial de Elvas, nº A-3 – Elvas.------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito no Parque Empresarial de 

Elvas, nº A-3 - Elvas. ----------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua do 

Grivão, nº 5, fração “D” – Elvas.------------------------ 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Grivão, nº 5, 

fração “D” - Elvas. -------------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua da 

Olivença, nºs 1 e 2, Largo das Portas de Olivença, nº 

5 e Rua de Alcamim, nºs 70, 70-A e 70-B – Elvas.---- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Olivença, nºs 1 

e 2, Largo das Portas de Olivença, nº 5 e Rua de Alcamim, nºs 70, 

70-A e 70-B - Elvas. ------------------------------------------------------ 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua Espírito  

Santo, nºs 38 e 38-A – Elvas.---------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Espírito Santo, nºs 

38 e 38-A - Elvas. -------------------------------------------------------- 

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

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 
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 Resumo diário de Tesouraria do dia 09/10/2018.---- 

Em Bancos: €1.761.833,74.------------------------------------

Em dinheiro: €34.506,57--------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 44ª e 45ª 

alteração orçamental e a 44ª e 45ª alteração às Grandes Opções do 

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

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

 Libertação Garantia Bancária n.º 00125-02-2090112. 

Presente à reunião a informação nº 7906/Divisão Financeira, sobre o 

cancelamento da garantia bancária nº 00125-02-2090112, referente 

ao fornecimento de “Centro Interpretativo da Sinagoga de Elvas: 

Museografia- Estruturas expositivas, infografia e iluminação cénica”, 

cujo adjudicatário foi a empresa Archeo Estudos – Investigação 

Arqueológica, Ldª.--------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade cancelar a referida bancária.--- 

 EQ BEI PT 2020 – Minutas dos Contratos de 

Financiamento Reembolsável.--------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 31761/SOF – Candidaturas, bem 

como as minutas dos Contratos de Financiamento Reembolsável 

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

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

votos contra dos Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida 

e Drª Anabela Cartas, aprovar as minutas dos Contratos de 

Financiamento Reembolsável, bem como os anexos 1, 2 e 3, dado 

que fazem parte integrante das mesmas, da seguinte candidatura a 

financiamento EQ BEI – PT 2020:---------------------------------------- 

» POSEUR-03-2012-FC-000300 Construção de Emissários e Estação 

Elevatória da Calçadinha.------------------------------------------------- 
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Mais foi deliberado, por unanimidade, remeter o processo para 

aprovação da Assembleia Municipal, solicitando autorização para 

contratação do financiamento, bem como autorização para a 

imputação dos encargos do financiamento.------------------------------ 

Os Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida e Drª Anabela 

Cartas apresentaram uma declaração de voto (documento em anexo 

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

 Comissão de acompanhamento do contrato da 

Concessão da exploração e gestão dos sistemas de 

distribuição de água para consumo público e de 

recolha de efluentes do Concelho de Elvas.------------ 

Presente à reunião a Ata nº 21 de 3 de dezembro de 2018, da 

Comissão de Acompanhamento do contrato da Concessão da 

Exploração e Gestão dos Sistemas de Distribuição de Água para 

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

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

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

 Empreitada de: Construção da Escola EB 2.3 de 

Santa Luzia.------------------------------------------------ 

o Esclarecimentos e erros e omissões.-------------- 

Presente à reunião a informação DOSU nº 7972 bem como a Ata nº 1 

do Júri da Empreitada em título.-----------------------------------------  

A Câmara com o fundamento destes documentos deliberou, por 

unanimidade, prestar os esclarecimentos e corrigir as peças patentes 

a concurso constantes da referida Ata.----------------------------------- 

 Empreitada de: Ampliação do solário da piscina da 

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

o Receção definitiva.---------------------------------- 

Presente à reunião o auto de vistoria para receção definitiva e auto 

de receção definitiva da empreitada em título.-------------------------- 
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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: Demolição de edifício na Rua Sá da 

Bandeira, nºs 34 a 37 em Elvas.------------------------- 

o Receção definitiva.---------------------------------- 

Presente à reunião o auto de vistoria para receção definitiva e auto 

de receção definitiva da empreitada em título.-------------------------- 

A Câmara com o fundamento expresso nos referidos documentos 

deliberou, por unanimidade, receber a obra a título definitivo e 

mandar libertar as garantias.-------------------------------------------- 

 Empreitada de: Memorial aos Elvenses falecidos na 

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

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 7956/2018 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: Construção dos balneários do campo 

de Futebol de Vila Boim.--------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 7955/2018 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- Designação do Representante da Câmara na Empresa  

“Águas do Vale do Tejo”.-------------------------------------- 

Presente à reunião o despacho nº 7909/2018, do Senhor Presidente 

delegando no Senhor Vereador Sérgio Luís Macareno Ventura a 
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competência para representar o Município de Elvas nas Águas do Vale 

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

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

4.2- Despacho de Alteração da data da reunião do 

Executivo.-------------------------------------------------------- 

Presente à reunião o despacho nº 7959/2018, do Senhor Presidente 

que determinou a alteração do dia da reunião do Executivo Municipal 

inicialmente marcada para o dia 26 de dezembro para o dia 20 de 

dezembro de 2018, com início às dez, nos Paços do Concelho, em 

virtude de coincidir com o período das festas natalícias (documento 

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

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

Presidente que determinou a alteração da reunião do Executivo 

Municipal inicialmente prevista para o dia 26 de dezembro, para o dia 

20 de dezembro de 2018, com início às dez nos Paços do Concelho, 

em virtude de coincidir com o período das festas natalícias.------------ 

4.3- Candidatura: “Requalificação do Largo de São 

Domingos e da Rua Mouzinho de Albuquerque” – PEDU – 

PI 6.5.------------------------------------------------------------ 

 Presente à reunião a informação nº 7932/SOF – Candidaturas, sobre 

a candidatura em título (documento em anexo número nove).--------- 

A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor e duas 

abstenções dos Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida e 

Drª Anabela Cartas, aprovar as minutas das declarações anexas à 

referida informação.------------------------------------------------------ 

4.4- Apoio à Fundação Centro Social Nossa Senhora do 

Paço – Barbacena.---------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 7858/DOSU, sobre o apoio de 

Técnicos da Câmara Municipal na abertura do Concurso Público da 

Obra as efetuar no Lar de Barbacena, solicitado pela Fundação 
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Centro Social Nossa Senhora do Paço – Barbacena (documento 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, prestar o apoio solicitado pela 

fundação, através da disponibilização do Engº Mário Baptista e do 

Engº João Sardinha para integrarem o Júri do concurso e do Engº 

Mário Batista para acompanhamento da obra excluindo fiscalização da 

mesma.--------------------------------------------------------------------- 

4.5- Informação sobre venda de lote de terreno sito na 

Herdade do Baldio em Vila Boim.----------------------------- 

 Presente à reunião a informação nº 7866/SOF – Património sobre o a 

venda do lote de terreno sito na Herdade do Baldio em Vila Boim, 

conforme deliberação do Executivo Municipal em sua reunião 

realizada no dia 26 de setembro de 2018 (documento em anexo 

número onze).------------------------------------------------------------- 

A Câmara considerando que não houve interessados na aquisição do 

referido lote de terreno, deliberou, por unanimidade, revogar a 

deliberação de 26 de setembro de 2018, sobre este assunto.---------- 

4.6- Protocolos de fornecimento de refeições escolares a 

crianças de educação pré-escolar/alunos de 1.º ciclo do 

ensino básico – anos letivos 2016/2017 e 2018/2019.---- 

Presente à reunião a informação nº 7897/SOF-Sócio – Educativa, 

bem como os Protocolos de fornecimento de refeições escolares a 

crianças de educação pré-escolar/alunos de 1.º ciclo do ensino básico 

– anos letivos 2016/2017 e 2018/2019 (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os referidos 

protocolos.----------------------------------------------------------------- 

4.7- Concessão de auxílios económicos para a aquisição 

de material Escolar e atribuição de subsídios para 

refeições – ano letivo 2018/2019.---------------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 7901/SOF – Sócio Educativa, 

sobre a concessão de auxílios económicos para a aquisição de 

material escolar para o ano letivo 2018/2019 (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de 

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

4.8- Programa Eco-escolas – Proposta.---------------------- 

Presente à reunião a informação nº 7902/SOF – Sócio Educativa, bem 

como a proposta do Programa Eco-escolas (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Programa Eco-

escolas.--------------------------------------------------------------------- 

4.9- Compromisso colaboração entre as entidades que 

constituem o Núcleo Territorial do Programa de 

Respostas Integradas do Território de Elvas.--------------- 

Presente à reunião a informação nº 7902/SOF – Sócio Educativa, 

sobre o Compromisso colaboração entre as entidades que constituem 

o Núcleo Territorial do Programa de Respostas Integradas do 

Território de Elvas (documento em anexo número quinze).------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido 

compromisso colaboração.------------------------------------------------ 

4.10- Habitação Social – Pedido de transmissibilidade de 

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

Presente à reunião a informação nº 7912/SOF – Sócio Educativa, 

sobre o pedido de transmissibilidade de contrato de arrendamento 

referente á habitação sita na Rua de Macau, nº 17, de Manuel do 

Rosário André dos Santos, para Arménia Santos (documento em 

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

A Câmara com o fundamento expresso na referida informação 

deliberou, por unanimidade, não aprovar o pedido de 

transmissibilidade do contrato.------------------------------------------- 
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4.11- Habitação – Processo de Promoção e Proteção – 

Ministério Publico. --------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 7912/SOF – Sócio Educativa, 

sobre à atribuição da habitação situada na Rua Dr. Mário Cidrais, nº 

19-A (T2) ao Senhor Gago Coutinho Vituro Cunha e seu agregado 

familiar, conforme pedido do Ministério Público (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir a referida habitação.— 

4.12- Apoio à Alimentação – Protocolo de colaboração 

com Lar Júlio Alcântara Botelho.------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 7912/SOF – Sócio Educativa, bem 

como o Protocolo de colaboração a celebrar com Lar Júlio Alcântara 

Botelho para apoio à alimentação (documento em anexo número 

dezoito).-------------------------------------------------------------------- 

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

votos contra dos Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida 

e Drª Anabela Cartas, aprovar o referido Protocolo de colaboração.--- 

Os Senhores Vereadores Comendador Rondão Almeida e Drª Anabela 

Cartas apresentaram uma declaração de voto (documento em anexo 

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

4.13- Protocolo entre o Município de Elvas e o Banco 

Santander – Mecenas do Museu de Arte Contemporânea 

de Elvas para o ano 2019.------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 792/SOFMP, bem como Protocolo 

a celebrar entre o Município de Elvas e o Banco Santander – Mecenas 

do Museu de Arte Contemporânea de Elvas (documento em anexo 

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

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

4.14- Proposta de programação das Comemorações do 

360.º aniversário da Batalha das Linhas de Elvas.---------- 
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Presente à reunião a informação nº 7926/SOF – Divisão Sócio 

Cultural, bem como a Proposta de Programação das Comemorações 

do 360º Anos da Batalha das Linhas de Elvas (documento em anexo 

número vinte e um).------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a programação 

proposta.-------------------------------------------------------------------  

4.15- Cedência do Cineteatro à Escola Superior Agrária de 

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

Presente à reunião a informação nº 30680/Divisão Sócio Cultural, 

sobre a cedência do Cineteatro à Escola Superior Agrária de Elvas, 

nos dias 12 e 13 de dezembro de 2018, para realização da festa de 

Natal daquela Escola.------------------------------------------------------ 

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

4.16- Cedência do Auditório do Centro de Negócios 

Transfronteiriço à Obra de Santa Zita.----------------------- 

Presente à reunião a informação nº 30173/Divisão Sócio Cultural, 

sobre a cedência do Auditório do Centro de Negócios Transfronteiriço 

à Obra de Santa Zita no dia 18 de dezembro de 2018, para realização 

da festa de Natal.---------------------------------------------------------- 

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

4.17- Cedência do Auditório do Centro de Negócios 

Transfronteiriço à Associação Pedagógica Aqueduto – 

Creche “Os Púpilos”.------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 30639/Divisão Sócio Cultural, 

sobre a cedência do Auditório do Centro de Negócios Transfronteiriço 

à Creche “Os Pupilos” no dia 21 de dezembro de 2018, para 

realização da festa de Natal.---------------------------------------------- 

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

4.18- Cedência do Auditório São Mateus ao Rugby de 

Elvas.------------------------------------------------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 30922/Divisão Sócio Cultural, 

sobre a Cedência do Auditório São Mateus ao Rugby de Elvas, no dia 

29 de novembro de 2018, para realização de uma formação sobre a 

alimentação do atleta.----------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho que 

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

4.19- Cedência de equipamentos desportivos.-------------- 

a) Presente à reunião a informação nº 7567/SOF-Cultura e Desporto, 

sobre a cedência do pavilhão desportivo da Boa-Fé, ao Centro 

Cultural Recreativo da Boa-Fé, duranta a interrupção letiva das 9 às 

13 horas de segunda-feira a sexta-feira.--------------------------------- 

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

b)Presente à reunião a informação nº 7569/SOF-Cultura e Desporto, 

sobre a cedência do campo de futebol Pedro Barrena, ao Centro 

Recreio Popular da Boa-Fé, no dia 8 de dezembro de 2018, entre as 

14,30 horas e as 18,00 horas.-------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho que 

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

4.20 - Apoios:--------------------------------------------------- 

a) Associação Humanitária dos Bombeiros 

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

Presente à reunião a informação nº 21702/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número vinte e 

dois).----------------------------------------------------------------------- 

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

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

nomeadamente a resposta às necessidades da comunidade atribuir 

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

b) Associação Equestre Amigos do Cavalo de 

Elvas.------------------------------------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 18911/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número vinte e 

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

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

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

nomeadamente a resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €3.000,00.---------------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação nº 31321/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número vinte e 

quatro).-------------------------------------------------------------------- 

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

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

nomeadamente a resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de 3.000,00.------------------------------------------------- 

d) Associação de festas e animação de S. 

Vicente e Ventosa.----------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 30936/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 a resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €3.100,00.----------------------------------------------- 

  e) Pautas e melodias.------------------------------- 

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

  f) Núcleo Sportinguista de Elvas.------------------ 

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

  g) Associação empresarial de Elvas.-------------- 
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Presente à reunião a informação nº 31999/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 a resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €2.500,00.------------------------------------------------ 

h) Centro de Recreio Popular do Bairro da Boa-

Fé.----------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 30689/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 a resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €4.000,00.------------------------------------------------ 

i)Associação dos Amigos de Vila Fernando.------ 

Presente à reunião a informação nº 31291/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 a resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €5.000,00.---------------------------------------------- 

  j) Associação Gota d’ Arte.------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 31224/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número vinte e 

nove).---------------------------------------------------------------------- 

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

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

nomeadamente a resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €6.500,00.---------------------------------------------- 
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  k) Sociedade Recreativa 1.º Dezembro.---------- 

Presente à reunião a informação nº 32130/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

trinta).----------------------------------------------------------------------  

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

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

nomeadamente a resposta às necessidades da comunidade atribuir 

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

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.---------  

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 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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O ASSISTENTE TÉCNICO                  

__________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


