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_____________________________________________________ 

                  Ata nº 6/2019 
Reunião Ordinária do dia 27 

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

Aos vinte e sete 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 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 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).------------------------- 

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

A Senhora Vereadora Vitória Branco leu para a Ata um documento 

contendo informações ao executivo as quais se dão aqui como 

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

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

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

2– Aprovação da Ata de 13/02/2019.-------------------  

 Ata de 13/02/2019.------------------------------------------- 

O Senhor Presidente submeteu à votação a ata número cinco, do 

ano de dois mil e dezanove, do dia 13 de fevereiro, previamente 

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

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

Presidente Dr. Nuno Mocinha, do Senhor Vice Presidente Engº Cláudio 

Carapuça e dos Senhores Vereadores Drª Vitória Branco, Dr. Sérgio 

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

Não participou na votação o Senhor Vereador Comendador Rondão 

Almeida, por não ter estado presente na referida reunião.------------- 

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

3.1–Departamento de Administração Geral e 

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

 Análises de águas.---------------------------------------- 
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Presente à reunião o resultado das análises efetuadas ao 

abastecimento público do concelho, bem como a informação nº 4 de 

19 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.------------------------------------------ 

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

1)Presente á reunião uma informação do Senhor Presidente Dr. 

Nuno Mocinha, dando conhecimento que de 21 a 27 de fevereiro de 

2019 se encontra de férias.--------------------------------------------- 

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

2)Presente á reunião uma informação do Senhor Presidente Dr. 

Nuno Mocinha, dando conhecimento que interrompeu as férias 

marcadas anteriormente, encontrando-se ao serviço a partir de 25 

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

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

3)Presente á reunião uma informação do Senhor Vereador Engº 

Tiago Afonso, dando conhecimento que irá estar de férias nos 

seguintes dias:----------------------------------------------------------- 

» dia 22 de fevereiro de 2019.------------------------------------------ 

» dias 6 e 12 de março de 2019.--------------------------------------- 

» dias 6 a 14 de maio de 2019.----------------------------------------- 

» dias 19 de agosto a 2 de setembro de 2019.------------------------  

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

 Pedido de parecer à aquisição por permuta de uma 

parcela de terreno a desanexar da parte rústica do 

prédio misto denominado “Herdade de São Romão”, 

da freguesia de Barbacena / Vila Fernando.----------- 

Presente à reunião o requerimento de Miguel Rovisco Pais Lopes 

Marquez, contribuinte número 153872209, residente na Rua de 

Juromenha, número 8, 3º direito, em Elvas por si e por interesse dos 
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seus irmãos Francisco Manuel Rovisco Pais Lopes Marquez e Rosa 

Maria Rovisco Lopes Marquez 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, sobre à aquisição por permuta a 

Joaquim António Cordeiro Vinagre de uma parcela de terreno a 

desanexar da parte rústica do prédio misto inscrito na matriz 

cadastral rústica da Freguesia de Barbacena e Vila Fernando, sob o 

artigo 3º da secção C, denominado Herdade de São Romão e na 

madriz urbana sob os artigos 360º e descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Elvas sob o número 347/20120330.-----------------

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 

Carreia, nºs 28 e 28-A, fração “C” – Elvas.------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

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

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

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

 Direito de preferência do prédio sito no Largo das 

Almas, nº 12-B, fração “C” – Elvas.---------------------  

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito no Largo das Almas, nº 12-

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

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua João de 

Olivença, nº 5, fração “A” – Elvas.---------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua João de Olivença, 

nº 5, fração “A” - Elvas. -------------------------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho.-- 

 Direito de preferência do prédio sito na Rua Dr. João 

Camoesas, nº 4 – 4ºFD, fração “AD” – Elvas.----------  

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Dr. João Camoesas, 

nº 4 – 4º FD, fração “AD” - Elvas. --------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito no Quintal do 

Beco Terrugem.------------------------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito no Quintal do Beco 

Terrugem - Elvas. -------------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito no Largo do 

Lavadouro – Terrugem.----------------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito no Largo do Lavadouro – 

Terrugem - Elvas. -------------------------------------------------------- 

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

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Processo de obras nº 19/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de legalização das construções existente 

no sitio da Folhinha, em São Brás e São Lourenço, cujo requerente é 

Frederico dos Reis Arrocheta Alegria.------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que rejeitou o pedido, 

por não entregar os elementos solicitados.------------------------------ 

 Processo de obras nº 20/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de legalização da moradia existente no 

sitio da Folhinha, em São Brás e São Lourenço, cujo requerente é 

Frederico dos Reis Arrocheta Alegria.------------------------------------- 
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A Câmara tomou conhecimento do despacho que rejeitou o pedido, 

por não entregar os elementos solicitados.------------------------------ 

 Processo de obras nº 29/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de legalização dos edifício situados 

nas Casas Novas, em São Brás e São Lourenço, cujo requerente 

é a Caixa Geral de Depósitos, S.A..--------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 64/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de ampliação da papelaria existente na 

Praça D. Sancho II, nºs 5, 6 e 7 em Elvas, cujo requerente é Ortiz & 

Filhos, Ldª.----------------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que rejeitou o pedido, 

por não entregar os elementos solicitados.------------------------------ 

 Processo de obras nº 73/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de legalização do edifício existente na 

Quinta dos Pepinais, em Elvas, cujo requerente é Leonel de Brito.----- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que indeferiu o projeto, 

por não ter respondido â notificação nos termos do CPA.--------------- 

 Processo de obras nº 82/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de reabilitação do edifício existente na 

Travessa da Fonte, nº 5, 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 108/18.--------------------------- 

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

nº 192, do Olival à Piedade, em Elvas, cujo requerente é Maria José 

de Deus Gonçalves Peixoto.----------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

de arquitetura.------------------------------------------------------------- 
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 Processo de obras nº 115/18.--------------------------- 

Presente à reunião o projeto de reabilitação do edifício existente na 

Rua de Alcamim, nºs 11 e 11-A, em Elvas, cujo requerente é 

Policarpo José Marques Latas.-------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 119/18.--------------------------- 

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

nº 208, do Olival à Piedade, cujo requerente é Rui Jorge Moura 

Fernandes.----------------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 122/18.--------------------------- 

Presente à reunião o projeto de remodelação e ampliação da moradia 

existente na Rua de Vila Viçosa, nº 60, em Vila Boim, cujo requerente 

é João Paulo Zuna Belo.--------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 126/18.--------------------------- 

Presente à reunião o projeto de legalização da ampliação da moradia 

existente na Rua do Matadouro, nº 36, em Elvas, cujo requerente é 

António Pereira Gonçalves.----------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 135/18.--------------------------- 

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

nº 11 do Ferragial dos Curtidores, em Elvas, cujo requerente é Dúlia 

Maria Cachapa Muacho.--------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 137/18.--------------------------- 
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Presente à reunião o projeto de alteração dos anexos ao prédio 

existente na Rua Gil Fernandes, nºs 5 e 5-A, em Elvas, cujo 

requerente é Juan Cuadrado Alonso.------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 3/19.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de construção de um pavilhão no lote 

número 36 da Zona Industrial das Fontainhas, em Elvas, cujo 

requerente é Filipe Noel Santos Cordeiro.-------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

de arquitetura e de alteração da propriedade horizontal.--------------- 

 Processo de obras nº 7/19.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de alteração do edifício existente na 

Horta da Fortaleza, em Elvas, para o destinar a agro-turismo, cujo 

requerente é Luís Manuel Mira Santana Marques.----------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 8/19.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de remodelação da moradia existente na 

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

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

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 12/19.---------------------------- 

Presente à reunião o pedido de licenciamento para alteração do uso 

do edifício sito na Rua do Picadeiro, nº 1, em Santa Eulália, cujo 

requerente é Marcelino Charréu Patrão.---------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

3.2 – Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 26/02/2019.---- 
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Em Bancos €2.891.785,87.-----------------------------------

Em dinheiro: €27.943,88-------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 6ª alteração 

orçamental e a 6ª alteração às Grandes Opções do Plano do corrente 

ano. ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

 Empreitada de: Associação desportiva e cultural da 

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

 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: Infraestruturas de telecomunicações 

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

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 1688/2019 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

4 - Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- Doação de Viaturas a Freguesias.----------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1287/Gabinete Jurídico, bem 

como o protocolo de doação de viaturas a Freguesias (documento em 

anexo número seis).------------------------------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido protocolo.— 

Mais foi deliberado, por unanimidade, submeter o referido protocolo 

de doação a aprovação da Assembleia Municipal.----------------------- 

4.2- Protocolo de Territorialização da Rede Nacional de 

Apoios a Vitimas de Violência Doméstica – Renovação.---- 

Presente à reunião a informação nº 341/SOF – Sócio Educativa, bem 

como a minuta do Protocolo de Territorialização da Rede Nacional de 

Apoios a Vitimas de Violência Doméstica (documento em anexo 

número sete).-------------------------------------------------------------- 

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

Senhor Presidente da Câmara que aprovou a minuta do referido 

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

4.3- 1º Festival Literário do Alentejo em Elvas.------------- 

Presente à reunião a informação nº 1686/Gabinete de informação 

sobre a realização do 1º Festival Literário do Alentejo em Elvas, que 

decorrerá entre os dias 24 de abril de 2019 e 5 de maio de 2019 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização do 

referido Festival.----------------------------------------------------------- 

 4.4- Festival da Juventude e Académico de Elvas.--------- 

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

4.5- Realização da 5ª edição do ArtJazz Festival de Elvas.- 

Presente à reunião a informação nº 3905/SOF- Divisão Sócio Cultural, 

sobre a realização da 5ª edição ArtJazz Festival de Elvas (documento 

em anexo número nove).------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a programação da 5ª 

edição do ArtJazz Festival de Elvas, que decorrerá entre 26 e 28 de 

março de 2019.------------------------------------------------------------ 

4.6- Calendarização de exposições temporárias na Casa 

da Cultura.------------------------------------------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 471/Divisão Sócio Cultural, sobre 

a Calendarização de exposições temporárias na Casa da Cultura 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Calendarização de 

exposições.----------------------------------------------------------------- 

4.7- 1ª Feira da Saúde de Elvas – Comemoração do Dia 

Mundial da Saúde.---------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 4355/Divisão Sócio Cultural, 

sobre a realização da 1ª Feira da Saúde de Elvas – Comemoração do 

Dia Mundial da Saúde, que decorrerá no dia 7 de abril de 2019 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização da 1ª 

Feira da Saúde de Elvas, nos termos e fundamentos da referida 

informação.---------------------------------------------------------------- 

4.8- Cedência do Cineteatro Municipal ao MTA.------------- 

Presente à reunião a informação nº 1329/Divisão Sócio Cultural, 

sobre a cedência do Cineteatro ao MTA-Movimento Teresiano 

Apostólico, no dia 31 de março de 2019, para realização de um 

concerto Missionário (documento em anexo número doze).------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho que 

autorizou a referida cedência.--------------------------------------------- 

 4.9- Cedência do Mercado Municipal Casa das Barcas à 

Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla – 07.04.19.— 

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

4.10- Cedência temporária de tratores-Carnaval 

Internacional de Elvas 2019.---------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 5270/Divisão Sócio Cultural, 

sobre a Cedência temporária de tratores, por parte de empresas e 

empresários locais, para os desfiles do Carnaval Internacional de 

Elvas 2019 (documento em anexo número treze).---------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, responsabilizar-se, pela 

utilização dos tratores cedidos pelas empresas e empresários 

constantes de referida informação, no trajeto do armazém sito nas 

Fontainhas para e durante os desfiles, bem como no regresso e 

aparcamento nesse mesmo armazém, de 28 fevereiro a 5 de março 

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

4.11- Cedência do Centro de Negócios Transfronteiriço 

para ação de formação da ANAFRE.--------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 3089/Divisão Sócio Cultural, 

sobre a cedência do Centro de Negócios Transfronteiriço para ação de 

formação da ANAFRE, no dia 15 de março de 2019, entre as 09,00 e 

as 18,00 horas (documento em anexo número catorze).--------------- 

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

4.12- Cedência do Campo Domingos Patalino para a 

realização da 3.ª edição Torneio de Futebol de 7 - Inter-

Bombeiros Dr. João Bugio.------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1667/SOF-Cultura e Desporto, 

sobre a Cedência do Campo Domingos Patalino para a realização da 

3.ª edição Torneio de Futebol de 7 - Inter-Bombeiros Dr. João Bugio, 

nos dias 27 e 28 de abril de 2019 (documento em anexo número 

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

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

4.13- Centro de treinos "WOMAN'S TRAINING".------------ 

Presente à reunião a informação nº 1296/SOF-Cultura e Desporto, 

sobre a cedência de infraestruturas desportivas, para centro de 

treinos "WOMAN'S TRAINING” da Associação de Futebol de Portalegre 

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

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

4.14- Apoios:---------------------------------------------------- 

a)Associação dos Trabalhadores da Câmara 

Municipal de Elvas (2).----------------------------------- 
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1)Presente à reunião a informação nº 4529/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 €7.000,00.---------------------------------------------- 

2)Presente à reunião a informação nº 179/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 €10.701,00.---------------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação nº 34439/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 €10.000,00.---------------------------------------------- 

c) Pautas e Melodias.------------------------------------- 

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

d)Associação Cultural e Desportiva Belhó e 

Raposeira.-------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 5107/DFD, sobre a atribuição de 

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

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

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

nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €6.000,00.---------------------------------------------- 
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e) Rugby Clube de Elvas.--------------------------------- 

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

f) Associação de Beneficência Amigos de Terrugem.- 

Presente à reunião a informação nº 4842/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 €5.000,00.---------------------------------------------- 

g) Sociedade Recreativa da Terrugem.----------------- 

Presente à reunião a informação nº 5149/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 à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

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

h) Associação humanitária de Santa Eulália.----------- 

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

i) Associação Aboim Jovem.----------------------------- 

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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ENCERRADA A ORDEM DE TRABALHOS, FOI DADO DE IMEDIATO 

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

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

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

Subunidade Orgânica Flexível de Atendimento e de Administração 

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

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

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

lavrada a presente ata que vai ser devidamente assinada por todos 

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

CÂMARA MUNICIPAL 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

O ASSISTENTE TÉCNICO                  

__________________________________________________ 
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