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____________________________________________________ 

                                           Ata nº 11/2016. 

Reunião Ordinária do dia 8 de 

junho de 2016. -----------------  

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezasseis, no 

edifício dos Paços do Concelho, pelas dezasseis horas, reuniu a 

Câmara Municipal de Elvas sob a Presidência do Senhor Dr. Nuno 

Miguel Fernandes Mocinha, estando presente o Senhor Vice-

Presidente Engº Manuel Joaquim Silva Valério e os Senhores 

Vereadores Drª Elsa da Purificação Ambrósio Grilo, Comendador 

José António Rondão Almeida, Tiago Patrício Monteiro Telo de 

Abreu e Engº Tiago Joaquim Lopes Afonso.—--------------------- 

Faltas: Faltou a esta reunião a Senhora Vereadora Drª Vitória Júlia 

Damião Rita Branco, em virtude se encontrar de férias.-------------- 

Pelo Departamento de Obras e Serviços Urbanos esteve presente o 

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

Pelo Departamento de Administração Geral e Recursos Humanos 

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

Pelo Departamento Financeiro e Desenvolvimento esteve presente o 

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

Pelo Gabinete Jurídico esteve presente a Senhora Drª Clara Barradas 

Sendo dezasseis 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 Tiago Abreu leu para a Ata um documento 

contendo informações ao executivo as quais se dão aqui como 

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

Continuando apresentou uma recomendação sobre trânsito 

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

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

O Senhor Presidente da Câmara no uso da palavra respondeu às 

questões colocadas pelo Senhor Vereador Tiago Abreu, 

nomeadamente sobre as visitas ao Forte da Graça e o horário dos 

jovens do Programa OMTJ.------------------------------------------------ 

2– Aprovação das Atas de 11/05/2016 e 

23/05/2016. ----------------------------------------------- 

» Ata da reunião de 11/05/2016.---------------------------------- 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia onze de maio de dois mil e 

dezasseis foi aprovada, por unanimidade.------------------------------- 

» Ata da reunião de 23/05/2016.---------------------------------- 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia 23 de maio de dois mil e 

dezasseis foi aprovada, por unanimidade, com a seguinte retificação:- 

A folhas dois da referida Ata, onde consta:------------------------------ 

O Senhor Vereador Tiago Abreu usando da palavra disse que 

lamentava não ter sido convidado para estar presente na entrega do 

voto de louvor ao Senhor Luís Romão, tendo em conta que foi ele o 

proponente do referido voto.---------------------------------------------- 

Continuando pediu esclarecimentos ao Sr. Presidente da Câmara 

informações sobre assuntos acordados com o CDS para o orçamento 

de 2015 e que ainda estão na gaveta, a saber; Video-vigilância, 

instalação de pontos wi-fi gratuitos em todo o concelho, conselho 

municipal de juventude, taxa de tratamento de águas residuais.------ 

Deve constar:-------------------------------------------------------------- 

“O Senhor Vereador Tiago Abreu usando da palavra disse que 

……….Continuando pediu esclarecimentos ao Sr. Presidente da 
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Câmara informações sobre assuntos acordados com o CDS para o 

orçamento de 2015 e que ainda estão na gaveta, a saber; Video-

vigilância, instalação de pontos wi-fi gratuitos em todo o concelho e 

conselho municipal de juventude.---------------------------------------- 

Por último perguntou qual o ponto da situação da taxa de tratamento 

de águas residuais.”------------------------------------------------------- 

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

3.1– Departamento de Administração, Urbanismo e 

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

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

Presente à reunião os resultados das análises efetuadas ao 

abastecimento público do concelho, bem como a informação nº 18 de 

1 de junho de 2016, da Eng.ª Técnica Química dando conhecimento 

de que a água do abastecimento público não apresenta risco para a 

saúde. ---------------------------------------------------------------------  

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

 Despacho nº23/2016.---------------------------------- 

Presente à reunião o despacho número 23/2016, datado de 1 de 

junho de 2016, do Senhor Vereador Engº Tiago Joaquim Lopes 

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

A Câmara tomou conhecimento do referido despacho.------------------ 

 Informação social – Pagamento de rendas de forma  

faseada.-------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 959/SOF – Sócio Educativa bem 

como o requerimento de Helder Gonçalo dos Santos Canas, sobre o 

pagamento de divida referente à renda da casa, de forma faseada.--- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da 

divida em prestações no valor de €25,00/mês.-------------------------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, não aplicar o agravamento dos 

50%.----------------------------------------------------------------------- 
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 Bar nº 1 do Coliseu Comendador Rondão Almeida – 

devolução do valor da caução.------------------------- 

Presente à reunião o requerimento de Luís Miguel Ferreira Santinhos, 

solicitando a devolução da caução referente ao contrato de 

arrendamento do Bar nº 1 do Coliseu Rondão Almeida.----------------- 

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

de €510,00 da caução nos termos da referida informação.------------- 

Pedido de constituição do regime de propriedade 

horizontal ao prédio sito na Rua dos Cavaleiros nºs 17 e 

17-A, em Elvas.-------------------------------------- 

Presente à reunião o requerimento de Maria Fernanda Tavares 

Cristóvão da Silva, contribuinte número cem milhões oitenta e cinco 

mil duzentos e trinta e sete, residente na Rua Diogo Cão, número 

seis, decimo segundo andar esquerdo, em Portela, na qualidade de 

proprietária, solicitando nos termos do Decreto-Lei número quarenta 

mil trezentos e trinta e três de catorze de outubro de mil novecentos 

e cinquenta e cinco e do Regime Jurídico do Código Civil, a verificação 

das condições para a constituição da propriedade horizontal no prédio 

situado na Rua dos Cavaleiros, números dezassete e dezassete-A, 

freguesia de Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso e a 

passagem da respetiva certidão. ----------------------------------------- 

O referido prédio é composto por frações autónomas que além de 

constituírem unidades independentes, são distintas e isoladas entre 

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

descreve:------------------------------------------------------------------- 

FRAÇÃO A: Constituída em rés-do-chão por estúdio, cozinha e casa 

de banho, esta fração tem uma área bruta privativa de quarenta e 

sete metros quadrados, correspondendo a permilagem de trezentos e 

trinta e três do valor total do prédio, com entrada pelo número 

dezassete de polícia da Rua dos Cavaleiros, com destino a habitação.  
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FRAÇÃO B: Constituída em primeiro e segundo andar por sala de 

jantar, cozinha, duas casas de banho, quarto, arrumos e terraço 

comum a ambas as frações mas de uso exclusivo desta fração, esta 

fração tem uma área bruta privativa de noventa e quatro metros 

quadrados, correspondendo a permilagem de seiscentos e sessenta e 

sete do valor total do prédio, com entrada pelo número dezassete-A 

de polícia da Rua dos Cavaleiros, com destino a habitação. ------------ 

São partes comuns as indicadas no número um do artigo mil 

quatrocentos e vinte e um e ainda um terraço comum a ambas as 

frações mas de uso exclusivo da fração “B”. ---------------------------- 

A Câmara de harmonia com o auto de vistoria junto ao processo, 

deliberou, por unanimidade, certificar que as frações que 

constituem o prédio acima referido reúnem as condições para nele 

ser constituído o regime de propriedade horizontal. -----------------

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Pedido de direito de preferência sobre o imóvel sito 

na Rua da Figueira nºs 19 e 20 e Rua das Manas nºs 

4, 4-A e 4-B – Elvas.-------------------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Figueira nºs 19 

e 20 e Rua das Manas nºs 4, 4-A e 4-B – Elvas.------------------------- 

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

 Pedido de direito de preferência sobre o imóvel sito 

na Rua da Carreia nº 22 – Elvas.------------------------ 

 Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Carreia nº 22 

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

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

 Alteração à operação de loteamento da Zona 

Industrial das Fontainhas.------------------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 1012/DAGRH, bem como a 

alteração ao loteamento da Zona Industrial das Fontainhas 

(documento em anexo numero quatro-A).------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida 

alteração de Loteamento da Zona Industrial das Fontainhas, de 

acordo com o artigo 23º do Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de 

dezembro, com a atual redação dada pelo Decreto Lei nº 

136/2014, de 9 de setembro.--------------------------------------- 

 Licenciamento nº 73/2014.------------------------------ 

Presente à reunião o projeto de construção de dois casões, no Monte 

Campo, cujo requerente é Casallo – Sociedade Agrícola, Ldª.---------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Licenciamento nº 47/2015.------------------------------ 

Presente à reunião o Projeto de legalização de um alpendre, sito na 

Herdade de Sosna, em Elvas, cujo requente é Valentim Marga 

Velver.---------------------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Licenciamento nº 6/2016.------------------------------- 

Presente à reunião o Projeto de remodelação, alteração e ampliação 

do edifício existente no Largo do Conde, nº 14, em Barbacena, cujo 

requerente é Fundação Centro Social Nossa Senhora do Paço.--------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

3.2–Departamento Financeiro e Desenvolvimento.---- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 07/06/2016.-----  

Em Bancos €711.684,50.------------------------------------ 

Em dinheiro: €18.483,95.-------------------------------------- 

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 23ª, 24ª, 25ª e 

26ª alteração orçamental e 23ª, 24ª, 25ª e 26ª, alteração às Grandes 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar os despachos.--------- 

 Antecipação de duodécimos.----------------------------- 

Presente à reunião o ofício emanado de “O ELVAS” Clube Alentejano 

de Desportos, solicitando a antecipação do pagamento do duodécimo 

de dezembro de 2016, referente ao apoio que lhe foi atribuído em 

reunião de 23 de março de 2016 (documento em anexo número 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

pagamento antecipado do duodécimo do referido apoio.--------------- 

 Tabela de Preços.----------------------------------------- 

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

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

 Empreitada de: Requalificação paisagística 

ambiental e urbana da cidade de Elvas – Encosta 

sudoeste das muralhas.---------------------------------- 

 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: Reabilitação de casas degradadas no 

centro histórico – edifício na Rua Sá da Bandeira.---- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 70/2016 para efeitos de 

libertação de caução.------------------------------------------------------ 
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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- Contrato de Arrendamento da Cafetaria do Estádio de 

Atletismo.-------------------------------------------------------- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem como 

a minuta de contrato de arrendamento a celebrar com o Rugby Clube 

de Elvas, para o bar do Estádio de Atletismo (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato 

de arrendamento e mandar celebrar o mesmo.-------------------------- 

4.2- Contrato Programa.--------------------------------------- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, bem como 

o Contrato Programa a celebrar entre o Município de Elvas e O Elvas 

– Clube Alentejano de Desportos (documento em anexo número 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido Contrato 

Programa.------------------------------------------------------------------ 

4.3- Programa Família Mais – viagens à praia.-------------- 

Presente à reunião a informação nº 1094/SOF- Sócio Educativa, 

sobre a realização do Programa Família Mais – Viagens à Praia 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização do 

referido Programa.--------------------------------------------------------- 

4.4- Arrendamento Jovem – avaliação de propostas.------- 

Presente à reunião a informação nº 1027/SOF-Sócio Educativa, sobre 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a análise das 

propostas efetuada pela Comissão designada para o efeito.------------ 



 

  9  

4.5- Desmaterialização da documentação das reuniões do 

executivo.-------------------------------------------------------- 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Tiago Abreu 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta a título 

opcional, de acordo com o documento em anexo com o número dez-

A).-------------------------------------------------------------------------- 

4.6-Cedência do Auditório do Centro de Negócios 

Transfronteiriço – Reunião com a Unidade de Missão para 

Valorização do Interior.---------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1092/SOF-Candidaturas, sobre a 

cedência do Auditório do Centro de Negócios Transfronteiriço para 

realização de uma reunião com a Unidade de Missão para Valorização 

do Interior no dia 15 de junho de 2016 (documento em anexo 

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

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

nos termos e fundamentos constantes da informação.------------------ 

4.7- Contrato - Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Urbano de Elvas.------------------------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 1092/SOF-Candidaturas, bem 

como o contrato do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, remeter para a Assembleia 

Municipal para ratificação do contrato do Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Urbano de Elvas.---------------------- 

4.8- Trânsito.---------------------------------------------------- 

a) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Tiago 

Afonso sobre a redefinição da marca rodoviária (M17ª) no 

Entroncamento da Rua do Matadouro com a circular – Elvas 

(documento em anexo número treze).----------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal.------------- 

b) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Tiago 

Afonso sobre a colocação de sinais de proibição de paragem e 

estacionamento (C16) no acesso norte do Estádio Municipal de Elvas 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal.------------- 

c) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Tiago 

Afonso sobre a criação de um lugar de estacionamento (H1ª com 

painel adicional) na Rua Alfredo Mirante, nº 10 em Elvas (documento 

em anexo número quinze).------------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal.------------- 

d) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Tiago 

Afonso sobre a colocação de sinal de prioridade nos estreitamentos 

de faixa de rodagem (B6), no Túnel de São Pedro das Vinhas 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal.-------------

e) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Tiago 

Afonso sobre a colocação de sinal de via sem saída (H4) e cedência 

de passagem (B2), via sem saída, na Calçadinha (documento em 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal.------------- 

f) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Tiago Afonso 

sobre a colocação de sinal de proibição de parar e estacionar (C16) e 

fim de proibição (C21), na Rua da Abóboda em Varche (documento 

em anexo número dezoito).----------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal.------------- 
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g) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Tiago 

Afonso sobre a criação de um lugar de estacionamento (H1ª com 

painel adicional) na Rua da Abóboda em Varche (documento em 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal.------------- 

h) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Tiago 

Afonso sobre a criação de uma passadeira para peões (M11), na Rua 

Gil Fernandes em Elvas (documento em anexo número vinte).--------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal.------------- 

i)Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Tiago Afonso 

sobre a criação de uma passadeira para peões (M11), na Avª Colégio 

Luso Britânico (documento em anexo número vinte e um).------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal.------------- 

4.9- Apoios:----------------------------------------------------- 

a) Associação de Pais e Encarregados de Educação 

do Colégio Luso-Britânico de Elvas.--------------------- 

Presente à reunião a informação nº 981/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 €8.110,74.------------------------------------------------ 

Mais foi deliberado, por unanimidade, revogar a deliberação tomada 

na reunião realizada no dia 23 de maio de dois mil e dezasseis, sobre 

este assunto.--------------------------------------------------------------- 

b) Associação Desportiva, Recreativa e Cultural da 

Juventude de São Vicente e Ventosa.------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 1126/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 à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

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

c) Associação Empresarial de Elvas.-------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1129/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 à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

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

d) Associação Ornitológica de Elvas.-------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1130/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 à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

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

e) Clepsidra – Associação de Apoio Social de Elvas.-- 

Presente à reunião a informação nº 1132/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 à resposta às necessidades da comunidade atribuir o 

apoio logístico solicitado.-------------------------------------------------- 

f) Comissão de Melhoramento do Concelho de Elvas.- 
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Presente à reunião a informação nº 1125/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 à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €12.000,00 a pagar em duodécimos até dezembro de 

2016.------------------------------------------------------------------------ 

g) Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 

Salvador.--------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1127/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 à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €10.000,00 a pagar em duodécimos até dezembro de 

2016.------------------------------------------------------------------------ 

h) Sociedade Recreativa da Terrugem.---------------- 

Presente à reunião a informação nº 1129-A /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 à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

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

I) CicloClube BTT de Elvas.------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1131/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, 
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nomeadamente à resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €2.000,00.------------------------------------------------ 

J) Santa Casa da Misericórdia de Elvas.---------------- 

Presente à reunião a informação nº 1132/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número trinta 

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 €10.000,00.---------------------------------------------- 

ASSUNTOS POR MINUTA:-------------------------------------- 

E nada mais havendo a tratar, foi elaborada a minuta da Ata da 

presente reunião, que depois de lida, foi submetida à aprovação do 

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

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar em minuta os assuntos 

constantes na ata, nos termos do número 3º do artigo 57º da Lei 

nº75/2013, 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                  

__________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


