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____________________________________________________ 

                 Ata nº 13/2016. 

Reunião Ordinária do dia 13 de 

julho de 2016. ------------------  

Aos treze dias do mês de julho 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.—--------------------- 

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 a Senhora Drª Sandra Cristina Almeida Domingos e o 

Senhor Dr. Gil Bernardino Simão das Dores. ----------------------------  

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 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).-------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------- 
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Continuando o Senhor Presidente propôs um voto de pesar pelo 

Senhor Joaquim Charruadas, membro em funções da Assembleia 

Municipal de Elvas, o qual foi aprovado, por unanimidade.—----------- 

O Senhor Vereador Tiago Abreu apresentou um voto de louvor ao 

Elvense Diogo Semedo, o qual foi subscrito por todo o Executivo e 

aprovado, por unanimidade (documento em anexo número dois).---- 

2– Aprovação da Ata de 22/06/2016.------------------- 

» Ata da reunião de 22/06/2016.---------------------------------- 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia vinte e dois de junho de 

dois mil e dezasseis foi aprovada, por maioria, com a abstenção do 

Senhor Vereador Tiago Afonso, por não ter estado presente na 

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

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 20 de 

6 de julho 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 nº 26/16.-------------------------------------- 

Presente à reunião o despacho número 26/2016, datado de 22 de 

junho de 2016, do Senhor Presidente da Câmara (documento em 

anexo número três).------------------------------------------------------ 

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

 Festas em Honra do Senhor Jesus da Piedade e Feira 

de São Mateus – horário de funcionamento.----------- 

Presente à reunião a informação nº 1395/SOFAA, sobre o horário de 

encerramento dos bares na feira de São Mateus.------------------------ 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o seguinte horário:--- 

» Dias 16, 17, 23 e 24 de Setembro até às 6,00 horas; ----------------  

» Dias 18, 19, 20, 21 e 22 de Setembro até às 4,00 horas------------- 

» Dia 25 até às 24,00 horas; ---------------------------------------------  

 Alargamento do horário de funcionamento – Snack 

Bar Eden.--------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1334/SOF - Fiscalização sobre o 

alargamento do horário de funcionamento – Snack Bar Eden, bem 

como a Ata da reunião realizada com as forças de segurança e junta 

de freguesia convocada nos termos do nº 3, do decreto – lei nº 

10/2015, de 16 de janeiro, na qual é dado parecer não favorável ao 

alargamento do referido horário (documento em anexo número 

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

O Senhor Presidente colocou a votação o pedido de Alargamento do 

horário de funcionamento – Snack Bar Eden, tendo sido deliberado, 

por maioria, projetar a decisão de indeferimento do pedido com 

fundamento nas três razões apresentadas na referida ata com quatro 

votos a favor do projeto de indeferimento do Senhor Presidente da 

Câmara, do Senhor Vice-Presidente e dos Senhores Vereadores Engº 

Tiago Afonso e Drª Vitória Branco, com os votos contra do Senhor 

Comendador Rondão Almeida e Drª Elsa Grilo e com a abstenção do 

Senhor Vereador Tiago Abreu, devendo ser notificada a requerente 

para se prenunciar, em audiência prévia, sobre o projeto de decisão 

decidido.-------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Comendador Rondão Almeida disse que iria votar 

contra o parecer que foi elaborado pelas entidades, por várias razões. 

Em primeiro lugar uma dessas razões tem a ver com a forma que a 

Câmara e neste caso os responsáveis pelo acompanhamento deste 

processo tiveram. Porque em casos semelhantes não se lembra de ter 

havido alguma reunião entre aquelas quatro entidades para analisar 

pedidos iguais de outros empresários. Foi a primeira vez e como 

sendo a primeira vez, pensa que se está a fugir ao normal 
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funcionamento e que a Câmara deveria justificar essa atitude, não o 

fazendo assiste-lhe o direito de reprovar esse tipo de procedimento 

da autarquia.--------------------------------------------------------------- 

Em segundo lugar, e porque pensa que todos estão de boa-fé neste 

processo, um dos quais a empresária e é a ela que pretende 

defender, fazendo fé naquilo que lhe é dito, que a PSP no ano 

passado, não levantou nenhum auto por qualquer procedimento 

menos correto, por parte da empresaria, nem daqueles que 

frequentam o estabelecimento.------------------------------------------- 

Como tal ao dizer-se no parecer de que ao longo do último ano, a PSP 

teve várias intervenções no local, não corresponde à verdade.--------- 

A Senhora Vereadora Drª Elsa Grilo, disse que votava contra o 

parecer, porque entende, que para bem do desenvolvimento do nosso 

concelho, e neste caso em concreto, se existisse algumas dúvidas, 

poderia a Câmara autorizar a título experimental, por dois ou três 

meses, dando assim uma resposta positiva ao Empresário e às 

entidades que deram o seu parecer.------------------------------------- 

O Senhor Vereador Tiago Abreu disse que se abstinha, por não estar 

em condições de por em causa as entidades que se pronunciaram e 

não saber o histórico do estabelecimento a nível de ocorrências e não 

poder de boa-fé, como Vereador, por em causa a PSP ou a GNR e 

ainda por ter visto alguma boa vontade de se chegar a acordo, com a 

empresária, para um alargamento do horário a título experimental.--- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que votou contra a pretensão 

da requerente com base no parecer das entidades que foram ouvidas 

sobre esta matéria. Sendo que, como é sabido, quando se vota 

contra um parecer se assume toda a responsabilidade dos atos que 

daí advierem. Como estamos na presença de um projeto de decisão, 

que é contrário ao que é solicitado pela requerente, a mesma será 

ouvida em audiência prévia, para posterior decisão do executivo.----- 

 Atribuição de nome de Rua e número de Polícia – 

Rua do Convento de São Francisco – Elvas.------------ 
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Presente à reunião a informação nº 1346/SOF – Fiscalização, sobre a 

atribuição de nome de Rua e de número de polícia para a zona do 

Convento de São Francisco/Cemitério da Freguesia de Assunção, 

Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso, deste Concelho.------------------- 

A Câmara tendo em atenção o parecer da Junta de Freguesia de 

Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso, deliberou, por 

unanimidade, atribuir o nome de Rua do Convento de São Francisco.- 

 Processo de reclamação nº 39/14.---------------------- 

Presente à reunião o processo de reclamação sobre infiltrações no 

prédio sito na Rua das Parreiras ao Colégio, nº 4-A, em Elvas.--------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar efetuar a necessária 

vistoria.--------------------------------------------------------------------- 

 Processo de reclamação nº 7/16.----------------------- 

Presente à reunião o processo de reclamação sobre o prédio 

degradado sito na Rua do Gatão em Vila Boim, nº 27, em Vila Boim.-- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar efetuar a necessária 

vistoria.--------------------------------------------------------------------- 

 Processo de obras nº 7/13.------------------------------  

Presente à reunião o projeto de recuperação e remodelação do prédio 

sito na Rua Martim Mendes, nº 8, em Elvas, cujo requerente é Lar 

Júlio Alcântara Botelho.--------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade da 

respetiva licença de construção.------------------------------------------ 

 Pedido de reconhecimento de interesse público 

Municipal – Central Fotovoltaica de Elvas I e II 

(19MW).---------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1478/DAURH, bem como o 

processo de pedido de declaração de reconhecimento de Interesse 

Público Municipal relativo à instalação de uma Central Fotovoltaica de 

Elvas I e II (19MW), na Herdade do Falcato, na freguesia de 

Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso, deste concelho de 
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Elvas, cujo requerente é Hydrotua – Hidroelétrica do Tua, Ldª e 

Enervouga – Energias do Vouga, Ldª. ------------------------------------  

A Câmara com o fundamento expresso na informação deliberou, por 

unanimidade, propor o reconhecimento do interesse Público Municipal 

à instalação de uma Central Fotovoltaica de Elvas I e II (19MW), 

(documento em anexo número  

Mais foi deliberado, por unanimidade, remeter o assunto para a 

Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------  

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Pedido de emissão de parecer sobre negócio de 

compropriedade, para o prédio rústico denominado 

“Lírios ou Lírios” – Elvas. -------------------------------- 

Presente à reunião o requerimento de João Maria Gaião Maldito, 

contribuinte número 110809750, residente na Avenida da Piedade, 

número 29 rés do chão direito, em Elvas, solicitando a emissão de 

parecer nos termos do artigo 54º da Lei número 91/95 de 2 de 

setembro, alterada pela Lei número 64/2003 de 23 de agosto, que foi 

emitido parecer favorável, à doação a Patrícia Isabel Cachola Maldito 

Lowden e Vanda Maria Cachola Maldito Lowden, de 1/2 indiviso para 

cada um deles, do prédio rustico inscrito na matriz cadastral rústica 

da Freguesia de Caia, São Pedro e Alcáçova, sob o artigo 65º, Secção 

K, denominado Lírios e descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Elvas sob o número 874/19910628.----------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do dia 4 

de julho de 2016, do Senhor Vice-Presidente, que emitiu parecer 

favorável, uma vez que esse negócio não visa nem dele resulta 

parcelamento físico em violação do regime legal dos loteamentos 

urbanos. ------------------------------------------------------------------- 

 Processo de obras nº 7/15.------------------------------ 



 

  7  

Presente à reunião o projeto de construção de um casão na Herdade 

da Torre da Siqueira, em São Vicente, cujo requerente é Sociedade 

Agrícola Torre de Siqueira.----------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 22/15.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de um pavilhão agrícola 

na Herdade da Amada, em Elvas, cujo requerente é Cesário Manuel 

Romero Reis.--------------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 48/15.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de recuperação e remodelação da 

moradia sita na Avª António Sardinha, nº 22, em Elvas, cujo 

requerente é Joaquim Manuel Sancho Cruz.----------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 56/15.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de remodelação do edifício sito na Rua 

João de Casqueiro, nº 23, em Elvas, para ampliação de um 

estabelecimento de restauração e bebidas, cujo requerente é 

Mistérios e Maravilhas, Refeições Unipessoal, Ldª.---------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 23/16.---------------------------- 

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

nº 36 da Quinta do Bispo, em Elvas, cujo requerente é Aprointal – 

Promoção Imobiliária e Industrial, Ldª.---------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 24/16.---------------------------- 
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Presente à reunião o projeto de construção de uma moradia, no lote 

nº 39 da Quinta do Bispo, em Elvas, cujo requerente é Aprointal – 

Promoção Imobiliária e Industrial, Ldª.---------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 25/16.---------------------------- 

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

nº 37 da Quinta do Bispo, em Elvas, cujo requerente é Aprointal – 

Promoção Imobiliária e Industrial, Ldª.---------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 26/16.---------------------------- 

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

nº 38 da Quinta do Bispo, em Elvas, cujo requerente é Aprointal – 

Promoção Imobiliária e Industrial, Ldª.---------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 29/16.---------------------------- 

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

nº 16 da sito na Aldeia da Cruz, cujo requerente é João Lopes 

Conceição Afonso.--------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 34/16.---------------------------- 

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

número dois, sito na Rua da Igreja, em Terrugem, cujo requerente é 

Cabeça de Casal de Herança de Clemente Fitas Coias Capelas.-------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 38/16.---------------------------- 
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Presente à reunião o projeto de ampliação da casa de pasto sita na 

Parada do Castelo, nº 2 em Elvas, cujo requerente é Luís Manuel 

Domingos Pedras.---------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 44/16.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de um pavilhão agrícola, 

no Garro de Cima, em São Brás e São Lourenço, cujo requerente é 

Elsa Maria da Cunha Timóteo Lopes.------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento dos despachos que aprovaram os 

projetos de arquitetura e em deliberação final.-------------------------- 

 Direito de preferência do prédio sito na Rua do 

Escorregadio, nº 13 – Elvas.-----------------------------  

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Escorregadio, nº 

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

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua de S. 

Francisco, nº 20-A, fração “E” – Elvas.-----------------  

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

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

20-A, fração “E” – Elvas.-------------------------------------------------- 

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

3.2–Departamento Financeiro e Desenvolvimento.---- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 12/07/2016.-----  

Em Bancos €770.503,67.------------------------------------ 

Em dinheiro: €25.028,25.-------------------------------------- 

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

 Alteração orçamental.------------------------------------ 
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Presente à reunião os despachos que aprovaram a 32ª e 33ª 

alteração orçamental e a 32ª e 33ª alteração às Grandes Opções do 

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

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

 Subdelegação de competências.-------------------------  

Presente à reunião as informações nºs 1402/SOFcom e 

1403/SOFcom, sobre a delegação e subdelegação de competências. --  

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

 Cancelamento de Cheque.-------------------------------- 

1)Presente à reunião as informação nº 1/SOF Contabilidade sobre o 

cancelamento do cheque nº 5885525570, no valor de €138,98.------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

cancelamento do referido cheque.----------------------------------------

2)Presente à reunião as informação nº 1295/SOF Contabilidade sobre 

o cancelamento do cheque nº 4003331050, no valor de €3.000,00.--- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

cancelamento do referido cheque.---------------------------------------- 

 Cancelamento de conta bancária.----------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1296 /SOF – Planificação e 

Controlo, sobre o cancelamento da conta bancária com o NIB 

001800032630602702093 referente ao Projeto financiado pelo 

INALENTEJO – Requalificação Urbana e Funcional de bairros 

Periféricos de Elvas – Bairro da Raposeira/Belhó – ALEN-09-0356-

FEDER-001046.------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

cancelamento da referida conta bancária.-------------------------------- 

 Proposta de cedência do auditório do CNT.------------ 

Presente à reunião a informação nº 1239/SOF – Candidaturas, sobre 

alteração da data da cedência do auditório do CNT, para realização da 

reunião com a Unidade de Missão para Valorização do Interior de 15 

de junho de 2916, para 24 de junho de 2016 (documento em anexo 

número cinco).------------------------------------------------------------- 
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A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------ 

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

Presente à reunião a informação nº 20/16, do Forte da Graça, sobre 

os preços de aluguer de espaço por pessoa para eventos no Forte da 

Graça (documento em anexo número seis).----------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os Preços constantes 

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

 Ata da reunião de coordenação da “Concessão da 

exploração e gestão dos sistemas de distribuição de 

água para consumo público e de recolha de efluentes 

do concelho de Elvas”.------------------------------------ 

Presente à reunião a Ata nº 35, de 5 de Maio de 2016, da Comissão 

de Acompanhamento do Contrato da Concessão da Exploração e 

Gestão dos Sistemas de Distribuição de Água para Consumo Publico e 

de Recolha de Efluentes do Concelho de Elvas.-------------------------- 

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

 Auto de arrematação do lote n.º 37 da Zona 

Industrial Fontainhas.------------------------------------ 

Presente à reunião o Auto de Licitação do lote de terreno n.º 37 o 

qual foi adjudicado pelos Senhores Joaquim Manuel Travanca 

Conceição e Filipe Noel dos Santos Cordeiro pelo valor de 

€22.050,00, maior lanço oferecido.--------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade homologar o referido Auto.----- 

 Escritura pública de compra e venda do lote n.º 32 

da Zona Industrial Fontainhas.-------------------------- 

Presente à reunião a escritura pública de compra e venda do lote nº 

32, da Zona Industrial Fontainhas, inscrito no artigo número 2225 da 

matriz da freguesia de Assunção, Caia, São Pedro e Alcáçova, deste 

concelho de Elvas.--------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------ 
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 Lote de terreno 59 do loteamento municipal de Santa 

Eulália.----------------------------------------------------- 

Presente à reunião o requerimento de Ricardo Alexandre Tairocas 

Vacas, residente no Terreiro Luís Fernandes, em Santa Eulália, 

contribuinte nº 224238205, tendo adquirido a esta Câmara Municipal 

o lote de terreno número 59 do Loteamento Municipal de Santa 

Eulália, situado em Terras da Aldeia, com a área de 560,80m2, 

inscrito na matriz predial urbana sob o artº 1362, da Freguesia de 

Santa Eulália, vem solicitar autorização para vender o referido lote de 

terreno, a Nuno Miguel Tairocas Vacas e Paula Sofia Socorro do Cabo, 

pelo preço que foi adquirido, €5.050,00 (documento em anexo 

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

A Câmara tendo em atenção a referida informação, deliberou por 

unanimidade, autorizar a venda do lote de terreno número 59 do 

Loteamento Municipal de Santa Eulália, obrigando-se os novos 

adquirentes a respeitar o cumprimento das cláusulas das Normas de 

Venda de lotes de terreno nas Freguesias Rurais, aprovadas em 

reunião do Executivo Municipal, realizada em 13 de junho de 2001, 

nomeadamente, as seguintes cláusulas:--------------------------------- 

» Os Projetos de Construção da edificação a erigir no lote deverão dar 

entrada, devidamente elaborados, na Câmara Municipal de Elvas no 

prazo máximo de 12 meses, contados da data da deliberação.--------- 

» As construções a erigir no lote devem estar concluídas no prazo de 

3 anos, também contados da data da deliberação, devendo ser 

requerida a correspondente licença de utilização no prazo de um mês 

contado da data daquela conclusão.-------------------------------------  

» O segundo outorgante deverá passar a residir nas construções 

erigidas no lote no prazo improrrogável de 6 meses contado da data 

de emissão da correspondente licença de utilização e deverá habitá-

los, de forma permanente e duradoura, pelo menos durante um 

período de 10 anos.------------------------------------------------------- 

» Em tudo o restante aplicam-se as cláusulas da hasta pública.------- 
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 Novas alterações à Minuta de Projeto de Protocolo 

de Cooperação – Eurocidade Badajoz/Elvas/Campo 

Maior.------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1427/SOF – Candidaturas, bem 

como as novas alterações à Minuta de Projeto de Protocolo de 

Cooperação – Eurocidade Badajoz/Elvas/Campo Maior (documento 

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

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

Presidente que aprovou as referidas alterações.------------------------ 

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

 

4- Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- Voto de Louvor.-------------------------------------------- 

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

4.2- EEC PROVERE INMOTION 2020 – Minuta de Contrato 

de Consórcio Externo para a Constituição da EEC.---------- 

Presente à reunião a informação nº 1291/SOF – Candidaturas, bem 

como a Minuta de Contrato de Consórcio Externo para a Constituição 

da EEC (documento em anexo número nove).--------------------------- 

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

Presidente do dia 20 de junho de 2016, que aprovou a referida 

minuta.--------------------------------------------------------------------- 

4.3- Minuta de adenda ao contrato de parceria no âmbito 

do projeto Rotas de Sefarad.---------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 1433/SOF – Candidaturas, bem 

como a Minuta da Adenda ao Contrato de Pareceria no Âmbito do 

Projeto Rotas de Sefarad (documento em anexo número dez).-------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta de Adenda 

ao referido Contrato de Parceria.----------------------------------------- 
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4.4- Proposta de Programação – Noites de Verão – (julho 

e agosto) e Festival Internacional de Folclore.-------------- 

Presente à reunião a informação nº 1415/SOF – Cultura e Desporto, 

bem como a programação das noites de Verão e Festival 

Internacional de Folclore (documento em anexo número onze).------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os referidos 

programas.----------------------------------------------------------------- 

4.5-Proposta de Programação das Noites de Verão - 

animação nas Freguesias Rurais.----------------------------- 

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

4.6-Proposta de realização do Festival da Idade de Ouro 

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

Presente à reunião a informação nº 1294/SOF - Sócio Educativa 

sobre a realização do Festival da Idade de Ouro 2016 (documento em 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização do 

Festival da Idade de Ouro que terá lugar no dia 10 de setembro de 

2016, pelas 12,30 no Centro de Negócios Transfronteiriço.------------- 

Mais  foi deliberado, por unanimidade, aprovar a realização das 

viagens constantes na referida informação.----------------------------- 

4.7-Adesão do Município de Elvas à “Secção de Municípios 

com atividade Taurina” da ANMP.---------------------------- 

Presente à reunião uma proposta do Senhor Vereador Tiago Abreu 

sobre a adesão do Município de Elvas, à “Secção de Municípios com 

Atividade Taurina” da Associação Nacional de Municípios Portugueses 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e designar 

o Senhor Vereador Tiago Abreu, para representar a Câmara na 

referida Secção.------------------------------------------------------------ 

4.8-Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal Drª 

Elsa Grilo- Bloco de Esquerda – Ratificação.----------------- 
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Este Ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos.------------------ 

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

 a) Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Luzia.-------- 

Presente à reunião a informação nº 1473/DFD, sobre a atribuição de 

subsídio à Associação em título (documento em anexo número 

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

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

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                  

__________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


