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______________________________________________________ 

Ata nº 21/2016 

Reunião extraordinária do dia 

17 de outubro de 2016. --------  

Aos dezassete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezasseis, 

nesta cidade de Elvas e Edifício dos Paços do Concelho, pelas nove 

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, Drª Vitória Júlia 

Damião Rita Branco, Tiago Patrício Monteiro Telo de Abreu e 

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

Pelo Departamento de Administração Geral e Recursos Humanos 

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

Pelo Departamento Financeiro e de Desenvolvimento esteve presente 

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

Sendo nove horas, verificando-se haver “quórum” para 

funcionamento do Executivo, pelo Senhor Presidente foi declarada 

aberta a reunião: ----------------------------------------------------------  

1.-Delimitação de uma Unidade de Execução destinada a 

Turismo na Terrugem. -----------------------------------------  

Presente à reunião a informação nº 2303/DAGRH, sobre a delimitação 

de uma Unidade de Execução destinada a Turismo, nos terrenos 

inscritos nos artigos nºs 31-G, 30-G e 11-H, da freguesia de 

Terrugem, do concelho de Elvas, cujo requerente é a Hiperbolic Blue, 

Ldª, a qual esteve em discussão pública, não tendo havido quaisquer 

sugestões ou reclamações (documento em anexo número um).------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida delimitação 

de uma Unidade de Execução destinada a Turismo na freguesia de 

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

2.-Minuta de Contrato de “Concessão, Adaptação e 

Exploração do Quartel de São Paulo, situado no Centro 

Histórico de Elvas, destinado à atividade de Hotelaria”. --  

Presente à reunião a Minuta de Contrato de “Concessão, Adaptação e 

Exploração do Quartel de São Paulo, situado no Centro Histórico de 

Elvas, destinado à atividade de Hotelaria” (documento em anexo 

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

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

contrato e mandar celebrar o mesmo.----------------------------------- 

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                  

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


