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 ______________________________________________________ 

                   Ata nº 05/2019 

                                               Reunião Ordinária do dia 13 

                                               de fevereiro de 2019.--------

Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezanove, 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 Drª Vitória Júlia Damião Rita Branco, Dr. Sérgio Luís 

Macareno Ventura, Engº Tiago Joaquim Lopes Afonso e Drª 

Anabela da Conceição Costa Tinta Fina Cartas.—----------------- 

Faltas: Faltou a esta reunião o Senhor Vereador Comendador Rondão 

Almeida, por se encontrar doente.---------------------------------------- 

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 Cláudia 

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

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

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

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

O Senhor 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).------------------------- 
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A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------ 

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 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 das Atas de 23/01/2019 e 

25/01/2019.----------------------------------------------- 

 Ata de 23/01/2019.------------------------------------------ 

O Senhor Presidente submeteu à votação a ata número três, de 

dois mil e dezanove, do dia vinte e três de janeiro, previamente 

distribuída pelo que foi dispensada a sua leitura, tendo-se verificado a 

sua aprovação, por unanimidade, com os votos favoráveis do Senhor 

Vice Presidente Engº Cláudio Carapuça e dos Senhores Vereadores 

Dr. Sérgio Ventura, Engº Tiago Afonso e Drª Anabela Cartas.---------- 

Não participaram na votação o Senhor Presidente Dr. Nuno Mocinha e 

a Senhora Vereadora Drª Vitória Branco, por não terem estado 

presentes na referida reunião.-------------------------------------------- 

 Ata de 25/01/2018.------------------------------------------ 

Senhor Presidente submeteu à votação a ata número quatro, do 

ano de dois mil e dezanove, do dia vinte e cinco de janeiro 

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

se verificado a sua aprovação, por unanimidade,------------------------ 
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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 3 de 

6 de fevereiro de 2019, da Eng.ª Técnica Química dando 

conhecimento de que a água do abastecimento público não apresenta 

risco para a saúde. -------------------------------------------------------- 

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

 Relatório – Lei 24/98, de 26 de Maio.------------------ 

Presente à reunião a informação nº 974/DAGRH, bem como Relatório 

de avaliação em título (documento em anexo número cinco).---------- 

O Senhor Presidente colocou o referido Relatório a votação tendo sido 

aprovado, por unanimidade.---------------------------------------------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, que o referido relatório seja 

remetido aos titulares do direito de oposição e que se proceda à sua 

publicação no Boletim Municipal.----------------------------------------- 

 Processo de obras nº 60/16.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração e demolição do prédio 

existente na Hora da Fortaleza, em Elvas, para o destinar a agro-

turismo, em Elvas, cujo requerente é Luis Manuel Mira Santana 

Marques.------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou por unanimidade, declarar a caducidade do 

projeto em virtude da licença se encontrar caducada.------------------ 

 Processo de obras nº 2/17.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de remodelação da moradia existente na 

Rua da Horta, nº 42, na Terrugem, cujo requerente é Maria 

Alexandra Pereira de Lima Velez.----------------------------------------- 

A Câmara deliberou por unanimidade, declarar a caducidade do 

projeto em virtude de não ter sido requerido o alvará no prazo 

previsto na Lei.------------------------------------------------------------  
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 Processo de obras nº 27/17.---------------------------- 

Presente à reunião o pedido de reembolso das taxas cobradas 

indevidamente referente ao pedido de alvará de licença de 

construção, no valor de €442,29, para legalização das obras 

existentes e construção de uma moradia, na Quinta do Pão Ralo, Rua 

–A, em Elvas, cujo requerente é Raquel Sofia Belchior Mourão.-------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, devolver à requerente o valor 

cobrado indevidamente.--------------------------------------------------- 

 Processo de obras 99/18.-------------------------------- 

Presente à reunião o pedido de isenção ou redução do pagamento de 

taxas, para a obra de construção de um aterro de pequenas colinas 

para proteção, no sítio do Paraíso, cujo requerente é Clube de Tiro e 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o pagamento de taxas, 

face ao manifesto interesse municipal da construção e nos termos do 

ponto 5 do artº 7º do Regulamento de Taxas em vigor.---------------- 

 Pedido de esclarecimento nº 5/19.-------------------- 

Presente à reunião a informação nº 540/DAU, datada de 18 de 

janeiro de 2019, sobre a emissão de parecer relativamente à 

localização do aproveitamento fotovoltaico a implantar na Herdade do 

Frexial, na Freguesia de Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso 

– Elvas, cujo requerente é a Hipericon Renhewables Sousel, 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, informar que nada tem a opor 

à localização proposta, com a salvaguarda do cumprimento de todas 

as formalidades legais.---------------------------------------------------- 

 Requerimento de Daniela Jacobelli Gonçalves 

Espadanal pedido de parecer para negócio de 

compropriedade, nos prédios mistos denominados 

“Herdade da Amoreira, Anexos, Agalva e Casas 

Velhas” – S. Brás e S. Lourenço.------------------------ 
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Presente à reunião o requerimento de Daniela Jacobelli Gonçalves 

Espadanal, contribuinte número 234267739 e Vitor Manuel Jacobelli 

Gonçalves Espadanal, contribuinte número 231417799, residentes no 

Largo da Liberdade, número 19, em Estremoz, 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 doação de seu 

pai Vitor Marcos Gonçalves Espadanal, em comum e em partes iguais, 

de ½ indiviso para cada um deles, dos seguintes prédios:------- 

Prédio misto, inscrito na matriz cadastral rústica da Freguesia de São 

Brás e São Loureço, sob os artigos 1º, 2º e 3º secção G, e artigo 6º 

da secção A, da Freguesia de Barbacena e Vila Fernando, denominado 

Herdade da Amoreira, Anexos, Agalva e Casas Velhas e na matriz 

urbana sob os artigos 1104º e 316º e descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Elvas sob o número 503/19881216. ----------------

Prédio misto, inscrito na matriz cadastral rústica da Freguesia de 

Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso, sob o artigo 7º secção 

E, denominado Herdade das Caldeiras e na matriz urbana sob o artigo 

801º e descrito na Conservatória do Registo Predial de Elvas sob o 

número 40/19850709.----------------------------------------------------

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua da 

Carreira, nºs 28 e 28-A, fração “B” – Elvas.------------ 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Carreira, nºs 28 

e 28-A, fração “B”- Elvas. ------------------------------------------------ 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua de 

Olivença, nº 11-A, fração “C” – Elvas.------------------ 
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Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Olivença, nº 11-

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

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua de 

Olivença, nºs 10 e 10-A – Elvas.------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Olivença, nº 10 

e 10-A - Elvas. ------------------------------------------------------------ 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua da Feira, 

nº 9 fração “A” – Elvas.---------------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Feira, nº 9 

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

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua das 

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

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

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

Almas, nº 20 r/c, fração “A” - Elvas. ------------------------------------- 

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

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Processo de obras nº 48/17.--------------------------- 

Presente à reunião o projeto de legalização da moradia e 

dependências do prédio rústico denominado “Paredinhas”, em Elvas, 

cujo requerente é a Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de Elvas e 

Campo Maior.-------------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

em deliberação final.------------------------------------------------------  
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 Processo de obras nº 82/17.-------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração e substituição do edifício 

existente na Rua Martim Mendes, nºs 17 a 17-C, em Elvas, cujo 

requerente é Sereno & Fonseca – Industria da Ameixa, Ldª.-----------

-------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 32/18.--------------------------- 

Presente à reunião o projeto de beneficiação da piscina sita na Avª D. 

Sancho Manuel, em Elvas, cujo requerente é Clube Elvense de 

Natação.-------------------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 81/18.--------------------------- 

Presente à reunião o projeto de reabilitação do edifício existente na 

Rua de São Lourenço, nº 6-D em Elvas, cujo requerente é Agramassa 

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

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 83/18.--------------------------- 

Presente à reunião o projeto de reabilitação do edifício existente na 

Rua de São Lourenço, nº 6-E, em Elvas, cujo requerente é José 

Carlos Fernandes Vidigal.------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 101/18.------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração do edifício existente nas 

Fontainhas, cujo requerente é Transitex-Trânsitos de Extremadura, 

S.A..------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

de arquitetura.------------------------------------------------------------- 
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 Processo de obras nº 109/18.------------------------- 

Presente à reunião o projeto de remodelação das construções 

existentes na Herdade do Rangem, em Elvas, cujo requerente é 

Hendrikus Geradus Theodorus Maria Meijsen.--------------------------- 

 A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 110/18.------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração da fachada do prédio 

sito no Terreiro João Domingues, nºs 15, 15-A e 15-B, em 

Elvas, cujo requerente é João Falcato Dias Coutinho.------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 114/18.------------------------- 

Presente à reunião o projeto de reabilitação do edifício existente na 

Rua Isabel Maria Picão, nºs 3 e 3-A, em Elvas, cujo requerente é 

Marisa Santana Martins.--------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 120/18.------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração do edifício existente na 

Varandinha João Domingues, nºs 4 a 4-C e Rua da Caldeirona, nºs 31 

a 31-B, cujo requerente é Purplemixed, Ldª.---------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 129/18.------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de um anexo no prédio 

sito na Travessa do Beco, nº 3, em Terrugem, cujo requerente é 

Manuel João Escarpiado Pereiros.----------------------------------------- 

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

 Processo de obras nº 132/18.------------------------- 
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Presente à reunião o projeto de alteração do edifício existente na Rua 

do Escorregadio, nºs 10, 10-A e 10-B, em Elvas, cujo requerente é 

Marguerite Talbot Beaty.-------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 12/02/2019.---- 

Em Bancos:€2.574.588,31.------------------------------------

Em dinheiro: €33.227,97--------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 3ª, 4ª e 5ª, 

alteração orçamental e a 3ª, 4ª e 5ª, alteração às Grandes Opções do 

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

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

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

 Empreitada de: Reabilitação de edifício habitacional 

na Travessa Nova do espirito Santo/Rua do Touro.--- 

 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, proceder à receção definitiva da 

empreitada exceto estruturas e mandar libertar as garantias.---------- 

 Empreitada de: Beneficiação do campo Pedro 

Barrena – Relvado.---------------------------------------- 

 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: Infraestruturas do loteamento da 

Horta de D. Pedro.---------------------------------------- 

 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: Conservação e Restauro do Baluarte 

de S. Vicente.---------------------------------------------- 

 Receção provisória.--------------------------------- 

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

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

A Câmara com o fundamento expresso nos referidos documentos 

deliberou, por unanimidade, receber a obra a título provisório.-------- 

 Empreitada de: Recuperação e adaptação do Forte 

da Graça para desenvolvimento de atividades 

culturais.--------------------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 641/2019 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 45% do valor da caução.-------- 

 Empreitada de: Requalificação e adaptação do Forte 

da Graça para desenvolvimento de atividades 

culturais – estrada.--------------------------------------- 

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



 

  11  

Presente à reunião a informação DOSU nº 885/2019 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

 Empreitada de: Acesso a Forte da Graça 

estacionamentos e infraestruturas exteriores.-------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 883/2019 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

 Empreitada de: Requalificação urbana e funcional de 

bairros periféricos de Elvas – Bairro do Revoltilho e 

envolvente ao cancão.------------------------------------ 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 888/2019 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

 Empreitada de: Requalificação do parque desportivo 

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

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 887/2019 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

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

Este Ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos.------------------ 
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4.2- Candidatura a Equipamento Base para as Brigadas de 

Sapadores Florestais – Ratificação.--------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 739/SOF – Candidatura sobre a 

candidatura em título (documento em anexo número seis).------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o ato que aprovou a 

apresentação da referida candidatura.----------------------------------- 

 4.3- Candidatura “7 Maravilhas dos Doces”.---------------- 

 Presente à reunião a informação nº 1121/SOF – Candidaturas, sobre 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a apresentação da 

Candidatura.--------------------------------------------------------------- 

4.4- Protocolo com o Movimento Associação Animal de 

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

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem como 

o Protocolo a celebrar entre o Município de Elvas e o Movimento 

Associação Animal de Elvas (documento em anexo número oito).----- 

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

4.5- Contrato de comodato.------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 30965 do Gabinete Jurídico, bem 

como o Contrato de Comodado a celebrar entre o Município de Elvas 

e a Associação de Assistência de Vila Boim (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido Contrato de 

Comodato.----------------------------------------------------------------- 

4.6- Programa CLDS 4G – adesão ao Programa da 

Entidade Coordenadora Local de Parceria e Coordenador 

Técnico.---------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 826/SOF- Sócio Educativa, sobre 

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

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

Presidente da Câmara que aderiu ao Programa CLDS 4G da Entidade 
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Coordenadora Local de Parceria bem como designar o Coordenador 

Técnico.-------------------------------------------------------------------- 

4.7- Concessão de Auxílios Económicos para a Aquisição 

de Material Escolar e atribuição de - Subsídios para 

Refeições - Ano Letivo 2018/2019.--------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 483/SOF – Sócio Educativa, sobre 

a concessão de auxílios económicos para a aquisição de material 

escolar e atribuição de subsídios para refeições, para o ano letivo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de 

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

4.8- Carnaval Infantil.------------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 393/SOF-Sócio Educativa, bem 

como a programação do Carnaval Infantil de Elvas 2019 (documento 

em anexo número doze).-------------------------------------------------- 

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

4.9- Concerto de homenagem a Carlos do Carmo no 

Coliseu Comendador Rondão Almeida – 27 de abril.-------- 

Presente à reunião a informação nº 1044/Divisão Sócio Cultural sobre 

a realização Concerto de homenagem a Carlos do Carmo no Coliseu 

Comendador Rondão Almeida no dia 27 de abril de 2019 (documento 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização do 

referido concerto nas condições e fundamentos constantes da referida 

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

4.10- 24º Torneio da malha do concelho de Elvas “João 

Brioso”.---------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 638/SOF – Cultura e Desporto, 

sobre a realização do 22º Torneio da Malha (documento em anexo 

número catorze).---------------------------------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta bem como 

o valor dos prémios. -------------------------------------------------------  

4.11- Cedência do Auditório do CNT ao Agrupamento de 

Escolas nº 1 de Elvas.------------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 642/Divisão Sócio Cultural, sobre 

a cedência do auditório do Centro de Negócios Transfronteiriço, ao 

Agrupamento de Escolas nº 1 de Elvas, no dia 24 de janeiro de 2019, 

para a apresentação do livro infantil de Alda Palmeiro.----------------- 

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

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

4.12- Cedência do Auditório S. Mateus ao GADICE – 

Academia de Musica de Elvas.--------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 3845/Divisão Sócio Cultural, 

sobre Cedência do Auditório S. Mateus ao GADICE – Academia de 

Musica de Elvas, no dia 20 de fevereiro de 2019, para comemoração 

do 31º aniversário da Academia de Música de Elvas.-------------------- 

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

4.13- Cedência do Mercado Municipal ao Corpo Nacional 

de Escutas - Agrupamento 158 de Elvas.--------------------- 

Presente à reunião a informação nº 3845/Divisão Sócio Cultural, 

sobre Cedência do Mercado Municipal da Casa das Barcas ao Corpo 

Nacional de Escutas, entre as 18,h e as 00h do dia 30 de março de 

2019, para realização do II Festival de Sopas.--------------------------- 

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

4.14- Cedência de espaço no Forte de Santa Luzia – Corpo 

Nacional de Escutas.-------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 492/SOF-Museus e Património 

Cedência de espaço no Forte de Santa Luzia – Corpo Nacional de 

Escutas, para realização de uma atividade que irá decorrer nos dias 

8, 9 e 10 de março de 2019.---------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida cedência.--- 
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4.15- Mega Sprinter escolar Distrital.------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 547/SOF – Cultura e Desporto, 

sobre o assunto em título.------------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência de todo o 

apoio logístico para a realização do referido evento que irá decorrer 

no dia 28 de fevereiro de 2019, entre as 8,00h e as 17,00h.----------- 

4.16- Criação de um centro de treinos da FIFA nos nossos 

estádios para as seleções de futebol feminino.-------------- 

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

4.17- Participação na XVIII edição dos jogos do Alto 

Alentejo.--------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 602/SOF – Cultura e Desporto, 

sobre a participação do Município de Elvas na XVIII Edição dos Jogos 

do Alto Alentejo (documento em anexo número quinze).--------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a participação do 

Município de Elvas nos Jogos do Alto Alentejo, bem como o 

pagamento de €2.500,00 pela sua participação.------------------------ 

4.18- Cedência dos estádios ao Rugby Clube de Elvas para 

o torneio de 9 de março.--------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 607/SOF – Cultura e Desporto 

sobre a cedência dos estádios de Atletismo e Campo Patalino ao 

Rugby Clube de Elvas para realização do Convívio Internacional de 

Rugby Juvenil - cidade de Elvas no dia 9 de março de 2019.----------- 

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

4.19- Trânsito.--------------------------------------------------

Presente à reunião uma proposta do Senhor Vice Presidente Cláudio 

Carapuça, sobre a colocação de lugares de estacionamento (H1ª com 

painel adicional) na Rua do Rossio do Meio – Fonte Nova, Elvas 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal.------------- 
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4.20- Apoios:---------------------------------------------------- 

 a) Clube Elvense de Natação. (2)----------------------- 

1)Presente à reunião a informação nº 1299/DFD, sobre a atribuição 

de subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

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

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 €30.000,00, caso a candidatura para a 

comparticipação de Equipamentos Urbanos de Utilização Coletiva, 

mereça aprovação e financiamento no âmbito dos Fundos 

Comunitários--------------------------------------------------------------- 

2)Presente à reunião a informação nº 1300/DFD, sobre a atribuição 

de subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

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

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 €32.500,00.---------------------------------------------- 

 b) Associação Gota d’arte.------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 769/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

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

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 €20.000,00.---------------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação nº 463/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

vinte).---------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar a ação de interesse 

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €1.000,00.------------------------------------------------ 

 d) Pautas e Melodias.------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 4274/DFD, sobre a atribuição de 

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

um).------------------------------------------------------------------------ 

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 €38.745,00.---------------------------------------------- 

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                  

__________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


