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______________________________________________________ 

                                 Ata nº 18/2018 

Reunião Ordinária do dia 26 

de setembro de 2018.------- 

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e 

dezoito, 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 Clara Barradas.  

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

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

Seguidamente Senhor Presidente Dr. Nuno Mocinha informou que 

se iria ausentar a fim de participar numa reunião em representação 

da Câmara e que os trabalhos desta reunião iriam ser dirigidos pelo 

Senhor Vice-Presidente Engº Cláudio Carapuça.-------------------- 

1 – Período Antes da Ordem do Dia --------------------------  
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O Senhor Vice - Presidente da Câmara leu para a Ata um 

documento contendo informações, do Senhor Presidente da Câmara, 

ao executivo as quais se dão aqui como transcritas (documento em 

anexo número um).------------------------------------------------------- 

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

O Senhor Vereadora Sérgio Ventura leu para a Ata um documento 

contendo informações ao executivo as quais se dão aqui como 

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

2– Aprovação das Atas de 12/09/2018.----------------  

 Ata da reunião ordinária de 12/09/2018.------------------- 

A Ata da reunião ordinária realizada no dia doze de setembro de dois 

mil e dezoito foi aprovada, por unanimidade.---------------------------- 

 Ata da reunião extraordinária de 12/09/2018.------------- 

A Ata da reunião extraordinária realizada no dia doze de setembro de 

dois mil e dezoito foi aprovada, por unanimidade.-----------------------  

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

3.1–Departamento de Administração Geral e 

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

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

Presente à reunião o resultado das análises efetuadas ao 

abastecimento público do concelho, bem como a informação nº 20 de 

17 de setembro de 2018, da Eng.ª Técnica Química dando 

conhecimento de que a água do abastecimento público não apresenta 

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

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

 Procedimento Concursal para cedência dos Bares nºs 

1 e 2 do Coliseu Comendador Rondão Almeida.-------- 

o Bar nº 1.----------------------------------------------- 

Presente à reunião o Auto de Licitação para cessão de Exploração do 

Bar Exterior nº 1 do Coliseu José Rondão Almeida, no qual se propõe 
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a adjudicação ao Senhor Cláudio Alexandre Aparício Hayes, pelo valor 

de €300,00/mensais, maior lanço oferecido.----------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o referido Auto e 

mandar celebrar o contrato com Senhor Cláudio Alexandre Aparício 

Hayes.---------------------------------------------------------------------- 

o Bar nº 2.----------------------------------------------- 

Presente à reunião o Auto de Licitação para cessão de Exploração do 

Bar Exterior nº 2 do Coliseu José Rondão Almeida, no qual se propõe 

a adjudicação ao Senhor Luís Manuel Rosa Gama, pelo valor de 

€300,00/mensais, maior lanço oferecido.-------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o referido Auto e 

mandar celebrar o contrato com o Senhor Luís Manuel Rosa Gama.--- 

Processos despachados de acordo com a delegação de 

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

 Processo de obras nº 47/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração e ampliação do edifício 

existente na Rua dos Oleiros, nºs 10 e 10-A e Beco de Jesus, nºs 1, 

1-A, em Elvas, cujo requerente é Nabão Sul – Construções, Ldª.------ 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 48/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de uma unidade 

agropecuária para exploração de bovinos de leite, no Vale de Sapos, 

Taborda e Pepinais, em Elvas, cujo requerente é Xabier Tomasena 

Apecechea.----------------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 70/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de construção de um parque de 

campismo e caravanismo rural no prédio rústico denominado 
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Torrejão, em Barbacena, cujo requerente é Paula Cristina Fialho 

Moura.---------------------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 80/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alteração do edifício existente na Rua 

do Tabolado, nºs 26, 26-A e 26-B e Rua Nova da Vedoria nºs 1 e 1-A, 

em Elvas, cujo requerente é Vanessa Isabel Salgueira Rosa Pimenta.- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Direito de preferência do prédio sito no Largo da 

Misericórdia, nºs 5 e 5-A – Elvas.----------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito no Largo da Misericórdia, 

nºs 5 e 5-A Elvas. --------------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua das 

Alcoutinas, nº 13, fração “A” – Elvas.------------------ 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua das Alcoutinas, nº 

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

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua Capitão 

Eduardo da Câmara, nº 6, fração “B” – Elvas.--------- 

Presente à reunião os despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Capitão Eduardo da 

Câmara, nº 6, fração “B” Elvas. ------------------------------------------ 

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

 Direito de preferência do prédio sito no Beco Pêro 

Picão, nºs 6 e 6-A – Elvas.------------------------------- 
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Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito no Beco Pêro Picão, nºs 6 e 

6-A – Elvas. --------------------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Herdade do 

Baldio, artigo nº 3057 – Elvas.-------------------------- 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Herdade do Baldio, 

artigo nº 3057 - Elvas. --------------------------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Herdade do 

Baldio, artigo nº 97 – Elvas.----------------------------- 

 Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Herdade do Baldio, 

artigo nº 97 - Elvas. ------------------------------------------------------ 

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

3.2 – Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 25/09/2018.---- 

Em Bancos €2.743.205,38.-----------------------------------

Em dinheiro: €52.918,84--------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 34ª e a 35ª 

alteração orçamental e a 34ª e a 35ª alteração às Grandes Opções do 

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

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

 Anulação de cheques.------------------------------------- 

a)Presente à reunião a informação nº 20782/SOF Contabilidade sobre 

o cancelamento do cheque nº 7603568211, no valor de €750,00, 

passado à ordem de Rui Alexandre Afonso Cotas.----------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

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

b)Presente à reunião a informação nº 20604/SOF Contabilidade 

sobre o cancelamento do cheque nº 65035668611, no valor de 

€20.75, passado à ordem de Adelino Rodrigues Flores.----------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao 

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

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

 Empreitada de: Reparação de Muro nas Portas de 

Olivença.--------------------------------------------------- 

 Correção e deliberação.----------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 5681/DOSU sobre o assunto em 

título.----------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação tomada, 

na reunião realizada no dia 22 de agosto de 2018, com base na 

informação nº 4490/DOSU de libertar 50% do valor da caução.------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, libertar 25% do valor da 

caução.--------------------------------------------------------------------- 

 Empreitada de: Construção de piscinas nas 

freguesias de Santa Eulália e Terrugem.--------------- 

 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 exceto 

no que respeita a elementos estruturais.-------------------------------- 

 Empreitada de: Ginásio Sénior de Elvas.--------------- 

 Receção definitiva.---------------------------------- 

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

de receção definitiva da empreitada em título.-------------------------- 
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A Câmara com o fundamento expresso nos referidos documentos 

deliberou, por unanimidade, receber a obra a título definitivo e 

mandar libertar as garantias.-------------------------------------------- 

 Empreitada de: Requalificação da E. N. 4 – 1ª fase: 

entre a rotunda do Lidl e as Sochinhas – 2º troço – 

revestimento de separador central e rotundas.------- 

 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: Centro de dia de Vila Fernando.------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 5671/2018 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

 Empreitada de: Sede da Associação Barbaris – BTT.-- 

 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 exceto 

no que respeita a elementos estruturais.-------------------------------- 

 Empreitada de: Ginásio Sénior - pavimento 

desportivo.------------------------------------------------- 

 Receção definitiva.---------------------------------- 

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

de receção definitiva da empreitada em título.-------------------------- 
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A Câmara com o fundamento expresso nos referidos documentos 

deliberou, por unanimidade, receber a obra a título definitivo e 

mandar libertar as garantias.--------------------------------------------- 

 Empreitada de: Estrada da Badana.--------------------- 

 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: Pintura da Pista de Atletismo.--------- 

 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: Iluminação exterior do Forte de 

Santa Luzia.------------------------------------------------ 

 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: Pinturas de edifícios no Centro 

Histórico.--------------------------------------------------- 

 Receção definitiva.---------------------------------- 

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

de receção definitiva da empreitada em título.-------------------------- 
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A Câmara com o fundamento expresso nos referidos documentos 

deliberou, por unanimidade, receber a obra a título definitivo e 

mandar libertar as garantias.--------------------------------------------- 

 Empreitada de: Contenção de taludes na ex. E. N. 

243.--------------------------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 5668/2018 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 40% do valor da caução.--------- 

 Empreitada de: Remodelação da conduta elevatória 

de Santa Eulália - coletor da Morteira.------------------ 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 5675/2018 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

deliberou, por unanimidade, libertar 60% do valor da caução.--------- 

 Empreitada de: Renovação da conduta de 

abastecimento de água na rua de Vila Viçosa em Vila 

Boim.------------------------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 5673/2018 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

 Empreitada de: Requalificação do espaço entre o 

Baluarte do trem e o Baluarte do Príncipe.------------- 

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

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

de receção provisória da empreitada em título.-------------------------- 
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A Câmara com o fundamento expresso nos referidos documentos 

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

 Empreitada de: Conservação e restauro da Muralha 

da Avenida de S. Domingos.----------------------------- 

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

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

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

A Câmara com o fundamento expresso nos referidos documentos 

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

4 - Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1- IMI – IMI familiar.---------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 5649/DAURH, sobre a tributação 

do património para o ano de 2018 e a redução da taxa de IMI em 

função do número de dependentes, nos termos previstos no nº 13 do 

artº 112º do Código do Imposto sobre Imóveis (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, o seguinte:--------------------- 

1) Estabelecer para o ano de 2018 a taxa de IMI e IMI – familiar, 

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

2) Submeter esta deliberação à aprovação da Assembleia municipal.- 

4.2- Informação e normas de venda de lote de terreno 

sito na Herdade do Baldio em Vila Boim.--------------------- 

Presente à reunião a informação nº 18905/SOF – Património, bem 

como as normas de venda do lote de terreno designado por “Herdade 

do Baldio (documento em anexo número quatro).---------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as normas de venda 

do referido lote de terreno.-----------------------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, nomear o Júri o qual terá a 

seguinte constituição:----------------------------------------------------- 

Presidente do Júri: Dr. Paulo Jorge Gomes Dias,---------------------- 
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1º Secretario: Drª Cláudia Sofia Gamelas Ferreira.-------------------- 

2º Secretario: Arqª Elina Maria Chaves Santana.---------------------- 

1º Suplente: Dr. Ricardo José Macareno Ventura.---------------------- 

2º Suplente: Drª Bernardete Isabel Figueira da Mata Baptista.-------  

4.3- Proposta de Programa de Concurso e Caderno de 

Encargos para Concessão, Adaptação e Exploração do 

Quartel de Engenharia ou de São João da Corujeira (PM 

077/Elvas), cerca anexa ao Quartel do CMD Militar de 

Elvas da Praça de Elvas (PM 091/Elvas (P8) e Quartel do 

Comando Militar da Praça de Elvas (PM 093).--------------- 

Presente à reunião a informação nº 17327/SOF – Património sobre o 

assunto em título (documento em anexo número cinco).--------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, o seguinte:--------------------- 

Proceder à Abertura do Concurso Público de Conceção Adaptação e 

Exploração do Quartel de Engenharia ou de São João da Corujeira 

(PM 077/Elvas), cerca anexa ao Quartel do CMD Militar de Elvas da 

Praça de Elvas (PM 091/Elvas (P8) e Quartel do Comando Militar da 

Praça de Elvas (PM 093), situados no Centro Histórico de Elvas, 

destinados à atividade de Hotelaria;-------------------------------------- 

1º- Aprovar o Anuncio, Programa de Concurso e o Caderno de 

Encargos;------------------------------------------------------------------ 

2º - Nomear o Júri o qual terá a seguinte constituição:----------------- 

Presidente: Dr. Paulo Jorge Gomes Dias.------------------------------- 

1º Secretário: Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha.------------- 

2º Secretário: Drª Cláudia Sofia Gamelas Ferreira.-------------------- 

1º Suplente: Drª Mafalda Ferreira Vaz Telo Barradas.-----------------  

2º Suplente: Drª Bernardete Isabel Figueira da Mata Baptista.------- 

4.4- Protocolo de colaboração entre o Estado Português –

Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros 

e o Município de Elvas.----------------------------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 20613/Gabinete Jurídico, bem 

como o Protocolo de colaboração entre o Estado Português –

Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros e o 

Município de Elvas (documento em anexo número seis).--------------- 

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

4.5- Protocolo a celebrar com a ULSNA.---------------------- 

Presente à reunião uma informação do Gabinete Jurídico, datada de 

20 de setembro de 2018, bem como o Protocolo a celebrar com a 

ULSNA (documento em anexo número sete).---------------------------- 

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

O Senhor Vereador Comendador Rondão Almeida ditou para a 

ata a seguinte declaração de voto:---------------------------------------

“ Votei favoravelmente este protocolo, no entanto quero deixar aqui 

uma crítica acérrima em relação ao que se passa entre a Câmara 

Municipal de Elvas e a Unidade de Saúde do Norte Alentejano. O meu 

voto favorável deve-se por verificar que o nosso hospital tem 

determinadas carências e apesar de não ser da responsabilidade do 

poder local a resolução dessas carências, mas se por não fosse com o 

dinheiro dos munícipes de Elvas elas continuariam a existir sem que 

para tal a Unidade de Saúde do Norte Alentejano as resolve-se.-------

Neste caso concreto estamos a falar de toda a pavimentação do 

interior do Hospital, em que a Câmara vai executar a obra sem 

qualquer custo para o Ministério da Saúde e muito menos para a 

Unidade de Saúde do Norte Alentejano. Para mim é uma 

preocupação, porque hoje estamos a falar do pavimento, amanhã 

estaremos a falar da caixilharia, no dia seguinte será a cobertura e o 

melhor ser era acabar com o Hospital, caso contrário, ou transferem 

toda a responsabilidade e o dinheiro correspondente à manutenção e 

conservação do edifício, ou então estaremos aqui a assumir uma 

responsabilidade que não é nossa.”-------------------------------------- 

4.6- Protocolo de colaboração entre a ARS e o Município 

de Elvas.--------------------------------------------------------- 
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Presente à reunião a informação nº 5389/Gabinete Jurídico, bem 

como o Protocolo de colaboração entre a ARS e o Município de Elvas 

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

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

4.7- Comemorações do Ano Europeu do Património 

Cultural (2018).------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 5409/SOF – Bibliotecas e Arquivo 

Histórico, sobre a realização de uma exposição na Biblioteca Municipal 

de Elvas “Drª Elsa Grilo”, integrada nas Comemorações do Ano 

Europeu do Património Cultural (2018) (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização de 

referida exposição que decorrerá de 24 de novembro de 2018 a 1 de 

maio de 2019.------------------------------------------------------------- 

4.8- Proposta de nomeação de Cronista oficial da Cidade 

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

Presente à reunião a informação nº 5432/SOF – Bibliotecas e Arquivo 

Histórico, propondo a nomeação do Dr. Rui Jesuíno como Cronista 

Oficial da Cidade de Elvas (documento em anexo número dez).-------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, e escrutínio secreto aprovar a 

referida proposta.---------------------------------------------------------- 

 4.9- Aquisição de entradas do Forte da Graça.------------- 

Presente à reunião a informação nº 5061/SMP-Forte da Graça, sobre 

Aquisição de entradas do Forte da Graça (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a venda de entradas 

do Forte da Graça propostas na referida informação.------------------- 

4.10- Protocolo Parceria EAPN – POISE medida 3.8.-------  

Presente à reunião a informação nº 5630/SOF – Sócio Educativa, bem 

como o Protocolo de Parceria EAPN – POISE medida 3.8. (documento 

em anexo número doze).-------------------------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido Protocolo.-- 

4.11- Concessão de Auxílios Económicos para a Aquisição 

de Material Escolar e atribuição de - Subsídios para 

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

Presente à reunião a informação nº 5641/Sócio Educativa, sobre o 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de 

Auxílios Económicos para a aquisição de material escolar e atribuição 

de subsídios para refeições – Ano letivo 2018/2019.--------------------  

4.12- Cedência do Espaço da Cafetaria do MACE e do Paiol 

Nossa Senhora da Conceição para realização do 

Workshop do Traço – Festival de Desenho do Alentejo de 

5 a 7 de outubro de 2018.------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 5483/SOF – Museus e Património, 

sobre a cedência do espaço da Cafetaria do MACE e do Paiol Nossa 

Senhora da Conceição para realização do Workshop do Traço – 

Festival de Desenho do Alentejo de 5 a 7 de outubro de 2018 

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

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

4.13- Comemoração do Dia Mundial do Coração.------------ 

Presente à reunião a informação nº 5387/Sócio Educativa, sobre a 

Comemoração do Dia Mundial do Coração a realizar no dia 28 de 

outubro de 2018 (documento em anexo número quinze).-------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida 

comemoração.------------------------------------------------------------- 

4.14- Comemorações do Mês da Musica.--------------------- 

Presente à reunião a informação nº 5629/Divisão Sócio Cultural, bem 

como a programação do Mês da Música (documento em anexo 

número dezasseis).-------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida 

programação.-------------------------------------------------------------- 
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4.15- Cedência de equipamentos.----------------------------- 

Presente à reunião as informações nºs 5588, 5147 e 5624/SOF- 

Cultura e Desporto, sobre cedência de equipamentos a diversas 

instituições/associações (documento em anexo dezassete).------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência dos 

equipamentos às instituições/associações constantes nas referidas 

informações.--------------------------------------------------------------- 

4.16- XXX Meia Maratona Internacional Badajoz/Elvas.--- 

Presente a reunião a informação nº 4532/Divisão Sócio Cultural, bem 

como a proposta de realização da XXX Meia Maratona Internacional 

Badajoz/Elvas no dia 14 de outubro de 2018 (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, o seguinte:--------------------- 

1) Revogar a deliberação tomada em reunião realizada no dia 22 

de agosto no Ponto 4.7.-------------------------------------------- 

2) Aprovar a proposta, o Regulamento e o valor dos prémios.------ 

O Senhor Presidente Dr. Numo Mocinha entrou na sala 

ocupando o seu lugar na mesa da reunião.------------------------ 

4.17- Apoios:---------------------------------------------------------- 

 a) Clube de Futebol "Os Elvenses".--------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 17400/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 a resposta às necessidades da comunidade atribuir 

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

b) Juventude Desportiva da Terrugem.---------------------- 

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

c) Associação do grupo de cantares de S. Vicente e 

Ventosa.--------------------------------------------------------- 

Este Ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos.------------------ 
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d) Associação Cultural e Desportiva Belhó e Raposeira.--- 

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

e) Núcleo Elvense de Fotografia e Cinema Amador.-------- 

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

f) “O Elvas” Clube Alentejano de Desportos.---------------- 

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

g) Pedra Angular – Associação dos Amigos do Património 

da Diocese de Beja.-------------------------------------------- 

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

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 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

O ASSISTENTE TÉCNICO                  

_______________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


