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_____________________________________________________ 

                 Ata nº 22/2018. 

                                               Reunião Ordinária do dia 14 

                                               de novembro de 2018.-------- 

Aos catorze dias do mês de novembro 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 Vice-Presidente Engº 

Cláudio José Marmelo Nascimento Carapuça estando presentes 

os Senhores Vereadores Comendador José António Rondão 

Almeida, Engº Tiago Joaquim Lopes Afonso e Drª Anabela da 

Conceição Costa Tinta Fina Cartas.—------------------------------- 

Faltas: Faltaram a esta reunião o Senhor Presidente da Câmara Dr. 

Nuno Mocinha, por se encontrar doente, o Senhor Vereador Dr. 

Sérgio Ventura por estar num evento em representação do Município 

e a Senhora Vereadora Drª Vitória Branco por 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 Drª Clara Barradas.---------- 

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

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

1– Período Antes da Ordem do Dia.---------------------- 

O Senhor Vice - 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 Sérgio Ventura leu para a Ata um documento 

contendo informações ao executivo as quais se dão aqui como 

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

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

O Senhor Vereador Tiago Afonso leu para a Ata um documento 

contendo informações ao executivo as quais se dão aqui como 

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

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

2– Aprovação da Ata de 24/10/2018 e 01/11/2018.- 

 Ata de 24/10/2018.------------------------------------------ 

O Senhor Vice - Presidente submeteu à votação a ata número 

vinte, do ano de dois mil e dezoito, do dia vinte e quatro de outubro, 

previamente distribuída pelo que foi dispensada a sua leitura, tendo-

se verificado a sua aprovação, por unanimidade.------------------------ 

 Ata de 01/11/2018.------------------------------------------ 

O Senhor Vice - Presidente submeteu à votação a ata número 

vinte e um, de dois mil e dezoito, do dia um de novembro, 

previamente distribuída pelo que foi dispensada a sua leitura, tendo-

se verificado a sua aprovação, 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 23 de 

7 de novembro 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.------------------------------------------ 
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 Relatório de Ponderação da discussão pública da 

Operação de Reabilitação Urbana.----------------------- 

Presente à reunião a informação nº 7153//DAGRH bem como o 

Relatório de Ponderação da discussão Pública da Operação de 

Reabilitação Urbana cujo período de discussão publica, publicado no 

Aviso n.º 9484/2018, no Diário da República n.º 134, Série II de 13 

de julho, para eventuais observações, sugestões e pedidos de 

esclarecimento, terminou no dia 16 de agosto de 2018, não tendo 

sido apresentada qualquer duvida, sugestão ou pedido de 

esclarecimento.------------------------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido Relatório de 

Ponderação da discussão pública.----------------------------------------  

 Requerimento de João Paulo Campbell Alves da Silva 

Solicitar a recuperação do IMT, relativamente ao 

Prédio sito na Rua de Alcamim, nº 25-B – Elvas.------- 

Presente à reunião o requerimento de João Paulo Campbell Alves da 

Silva, proprietário do prédio urbano sito na Rua de Alcamim, nº 25-B, 

em Elvas, inscrito sob o artigo matricial número 2782 da Freguesia de 

Caia, São Pedro e Alcáçova, solicitando isenção prevista para o 

Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas, ao abrigo dos 

números 2 e 6 do artigo 45º do Estatuto do Benefícios Fiscais em 

virtude do prédio se localizar na área de reabilitação urbana de Elvas 

e ter sofrido obras de reabilitação.--------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, reconhecer a isenção prevista 

para o Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas, ao abrigo 

dos números 2 e 6 do artigo 45º do Estatuto do Benefícios Fiscais.---- 

 Processo de Obras nº 112/18.--------------------------- 

Este assunto saiu da ordem de trabalhos.------------------------- 

 Processo de propriedade horizontal nº 250/18.------- 

Presente à reunião o requerimento de Francisco José Pinto Vieira, 

contribuinte número cento e cinquenta e três milhões setecentos e 
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quarenta e dois mil setecentos e trinta e nove, residente na Praceta 

José Picão Tello, número treze, rés-do-chão direito, na qualidade de 

proprietário, 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 do regime de propriedade 

horizontal no prédio sito no Rua Principal, números dezasseis e 

dezasseis-A, Concelho de Elvas, inscrito na matriz urbana da 

Freguesia de Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso sob o 

artigo número novecentos e cinquenta e a passagem da respetiva 

certidão. ------------------------------------------------------------------- 

O referido prédio é composto por frações autónomas que além de 

constituírem unidades independentes, distintas e isoladas entre si 

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

descrevem: ----------------------------------------------------------------  

FRAÇÃO A: Constituída em rés-do-chão por duas divisões, um 

corredor, uma cozinha, uma instalação sanitária, um logradouro 

interior e dois exteriores, possuindo uma área bruta de habitação de 

cinquenta vírgula trezentos e cinquenta metros quadrados e de 

dezassete vírgula quatrocentos e setenta e cinco metros quadrados 

de logradouro, correspondendo a permilagem de quinhentos do valor 

total do prédio, com entrada pelo número dezasseis-A de polícia do 

Rua Principal, com destino a habitação. -----------------------------

FRAÇÃO B: Constituída em rés-do-chão por duas divisões, um 

corredor, uma cozinha, uma instalação sanitária, um logradouro 

interior e dois exteriores, possuindo uma área bruta de habitação de 

cinquenta vírgula trezentos e cinquenta metros quadrados e de 

dezassete vírgula quatrocentos e setenta e cinco metros quadrados 

de logradouro, correspondendo a permilagem de quinhentos do valor 

total do prédio, com entrada pelo número dezasseis de polícia da Rua 

Principal, com destino a habitação. --------------------------------------

São partes comuns as indicadas no número um do artigo mil 
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quatrocentos e vinte e um do Código Civil e ainda um logradouro com 

a área total de dezasseis vírgula seiscentos metros quadrados, sendo 

que oito vírgula trezentos metros quadrados de uso exclusivo da 

fração “A” e oito vírgula trezentos metros quadrados 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.--------------------------------------------------- 

 Processo de obras nº 79/17.---------------------------- 

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

38 da Fontainhas, em Elvas, cujo requerente é Baum Tech Precision, 

Ldª.------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 37/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de ampliação da moradia existente na 

Herdade de Belver, em Elvas, cujo requerente é Nabeirimóvel – 

Gestão de Investimentos Imobiliários, Ldª.------------------------------ 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 85/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de alterações ao edifício existente na 

Rua Mestre Escola, nºs 9, 9-A e 9-B, em Elvas, cujo requerente é 

Filipe André dos Santos Monteiro.---------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que indeferiu o projeto.- 

 Processo de obras nº 81/18.---------------------------- 
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Presente à reunião o projeto de reabilitação do edifício existente na 

Rua de São Lourenço, nº 6-D, em Elvas, cujo requerente é 

Argamassa Cinzenta, Unipessoal, Ldª.----------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 87/18.---------------------------- 

Presente à reunião o projeto de legalização de um anexo ao prédio 

sito na Raposeira, em Elvas, cujo requerente é Cabeça de Casal de 

Joaquim Pereira Zacarias Galguinho.------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Processo de obras nº 100/18.--------------------------- 

Presente à reunião o projeto de reabilitação do estabelecimento 

comercial existente na Rua da Carreira, nº 5, em Elvas, cujo 

requerente é a Firma 3 em 1 Gestão de Espaços Comercias.----------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho que aprovou o projeto 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua da 

Caldeirona, nº 14-A e Rua da Figueira, nº 10 – Elvas. 

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Caldeirona, nº 

14-A e Rua da Figueira, nº 10 - Elvas. ---------------------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua João 

Pereira de Abreu, nºs 13, 13-A e 13-B – Elvas.-------- 

 Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua João Pereira de 

Abreu, nºs 13, 13-A e 13-B - Elvas. ------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho.-- 
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 Direito de preferência do prédio sito na Rua dos 

Sapateiros, nºs 17 e 17-A e Rua João de Olivença, nº 

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

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua dos Sapateiros, nºs 

17 e 17-A e Rua João de Olivença, nº 13 - Elvas. ---------------------- 

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

 Direito de preferência do prédio sito na Rua da 

Pedra, nº 14 – Elvas.-------------------------------------   

Presente à reunião o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Pedra, nº 14 - 

Elvas. ---------------------------------------------------------------------- 

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

3.2– Departamento Financeiro e Desenvolvimento.--- 

 Resumo diário de Tesouraria do dia 13/10/2018.---- 

Em Bancos:€2.711,208,35.------------------------------------

Em dinheiro: €27.098,68--------------------------------------- 

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

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

Presente à reunião os despachos que aprovaram a 39ª, 40ª e 41ª 

alteração orçamental e a 39ª, 40ª e 41ª alteração às Grandes Opções 

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

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

 Preço de produtos.--------------------------------------- 

a)Presente à reunião a informação nº 6349/Divisão Financeira, sobre 

a inclusão de produtos na tabela de preços (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a inclusão e o preço 

dos produtos constantes da referida informação na tabela de preços.- 
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b) Presente à reunião a informação nº 6465/Divisão Financeira, sobre 

a inclusão de produtos na tabela de preços (documento em anexo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a inclusão e o preço 

dos produtos constantes da referida informação na tabela de preços.- 

 Aditamento ao Auto de Cedência e de Aceitação 

outorgado a 4 de Abril de 2014 relativamente aos 

Prédios Militares do Estado Português cedidos ao 

Município de Elvas pelo prazo de 50 anos.------------- 

Presente à reunião o Aditamento ao Auto de Cedência e de Aceitação 

outorgado a 4 de Abril de 2014 relativamente aos Prédios Militares do 

Estado Português cedidos ao Município de Elvas pelo prazo de 50 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido Aditamento. 

 EQ BEI PT 2020 – Minutas dos Contratos de 

Financiamento Reembolsável.---------------------------  

Presente à reunião a informação nº 26494/SOF – Candidaturas, bem 

como as minutas dos Contratos de Financiamento Reembolsável 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as minutas dos 

Contratos de Financiamento Reembolsável, bem como os anexos 1, 2 

e 3, dado que fazem parte integrante dos mesmos, das seguintes 

candidaturas a financiamento EQ BEI – PT 2020:----------------------- 

- ALT20-08-2114-FEDER-000028 Iluminação dos Monumentos.-------  

- POSEUR-03-2012-FC-000319 Construção de Emissários e Estação 

Elevatória de Varche-------------------------------------------------------  

- ALT20-04-2316-FEDER-000059 Requalificação da Parada do 

Castelo.---------------------------------------------------------------------  

- ALT20-04-2316-FEDER-000066 Requalificação do Espaço Entre o 

Baluarte do Trem e do Baluarte do Príncipe.----------------------------- 
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Mais foi deliberado, por unanimidade, remeter o processo para 

aprovação da Assembleia Municipal, solicitando autorização para 

contratação do financiamento, bem como autorização para a 

imputação dos encargos do financiamento.------------------------------ 

 Candidatura no âmbito do Mecanismo Interligar a 

Europa no Domínio das Redes Transeuropeias de 

Comunicações- WI-FI 4EU.------------------------------  

Presente à reunião a informação SOF-Candidaturas, bem como a 

candidatura em título.----------------------------------------------------- 

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

Presidente que decidiu participar na candidatura.----------------------- 

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

 Empreitada de: Iluminação de Monumentos.--------------- 

 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.-------- 

 Empreitada de: Conservação e Restauro das Pontes do 

Fosso às Portas de S. Vicente.-------------------------------- 

 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.-------- 

 Empreitada de: Monumento a Elvas Património Mundial. 

 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: Reformulação da Rua Nova do Poente em 

S. Vicente.------------------------------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 7120/2018 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: Adaptação do PM014/Elvas – Casa dos 

Fornos a Reservas do MACE.---------------------------------- 

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

Presente à reunião a informação DOSU nº 7121/2018 para efeitos de 

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

A Câmara com o fundamento expresso no referido documento 

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

4-Assuntos Propostos pelo Senhor Presidente pelo 

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

4.1 - 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 oito).---------------- 

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 
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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.------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, revogar a deliberação tomada 

em reunião do executivo municipal, realizada no dia 26 de setembro 

de 2018, sobre este assunto.--------------------------------------------- 

4.2 - Comemoração da Quadra Natalícia dos Funcionários e 

colaboradores do Município de Elvas.------------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 6978/SOF – Sócio Educativa, 

sobre a Comemoração da Quadra Natalícia dos Funcionários e 

colaboradores do Município de Elvas (documento em anexo número 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida 

programação.-------------------------------------------------------------- 

4.3 - Programa de animação Natalícia.---------------------------- 

a) Presente à reunião a informação nº 6980/SOF – Sócio Educativa, 

sobre a Comemoração da Quadra Natalícia dos alunos até ao 1º ciclo 

do concelho de Elvas (documento em anexo número dez).------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida 

programação.-------------------------------------------------------------- 

b) Presente à reunião a informação nº 7047/SOF – Sócio Educativa, 

bem como o programa de animação Natalícia (documento em anexo 

número onze).------------------------------------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida 

programação.-------------------------------------------------------------- 

4.4 - Cedência da Casa da Cultura de Elvas – lançamento 

do livro da Drª Maria de Jesus Anjos.------------------------ 

Presente à reunião a informação nº 23137/Divisão Sócio Cultural 

sobre a cedência da Casa da Cultura, no dia 15 de dezembro de 

2018, para lançamento do livro da Drª Maria de Jesus Anjos 

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

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

4.5 - Cedência do Cineteatro – Academia de Musica de 

Elvas.------------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 25061/Divisão Sócio Cultural 

sobre a cedência do Cineteatro à Academia de Musica de Elvas, no dia 

26 de outubro de 2018, para realização de um concerto com a 

Orquestra Sinfónica da Escola Superior de Artes Aplicadas 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade ratificar o despacho que 

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

4.6 - Cedência de equipamentos.------------------------------ 

a) Presente à reunião a informação nº 6691/SOF – Cultura e 

Desporto sobre a cedência do pavilhão municipal desportivo ao 

agrupamento de Escolas nº 1 e aos militares do Museu Militar nas 

datas e períodos constantes da referida informação (documento em 

anexo número catorze).--------------------------------------------------- 

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

b)Presente à reunião a informação nº 7029/SOF – Cultura e Desporto 

sobre a cedência do estádio municipal de atletismo à Associação 

Desportiva IALBAX e as Piscinas Municipais à Aparsin nas datas e 

períodos constantes da referida informação (documento em anexo 

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

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



 

  13  

c)Presente à reunião a informação nº 7119/SOF – Cultura e Desporto 

sobre a cedência das pistas de atletismo do estádio municipal de 

atletismo à Associação de Atletismo de Portalegre, nas datas e 

períodos constantes da referida informação (documento em anexo 

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

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

d)Presente à reunião a informação nº 7034/SOF – Cultura e Desporto 

sobre a cedência das piscinas municipais cobertas à Comissão de 

Melhoramentos do Concelho de Elvas nas datas e períodos constantes 

da referida informação (documento em anexo número dezassete).---- 

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

e)Presente à reunião a informação nº 6822/SOF – Cultura e Desporto 

sobre a cedência das piscinas municipais cobertas à Escola D. Sancho 

II de Elvas nas datas e períodos constantes da referida informação 

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

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

f)Presente à reunião a informação nº 24583/SOF – Cultura Desporto 

sobre a cedência de vários espaços culturais e desportivos à Direção 

de Serviços Regionais do Alentejo, para realização dos campeonatos 

nacionais de desporto escolar a decorrer de 30 de maio a 2 de junho 

de 2019 (documento em anexo número dezanove).-------------------- 

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

4.7 - Trânsito.--------------------------------------------------------- 

a) Presente à reunião uma proposta do Senhor Vice Presidente 

Cláudio Carapuça, sobre a colocação de sinais de estacionamento 

(H1.a com painéis adicionais) no Rossio do Meio – Fonte Nova em 

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

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 Vice Presidente 

Cláudio Carapuça, sobre a colocação de lombas na Avª António 

Sardinha em Elvas (documento em anexo número vinte e um).------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e 

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

4.8 - Apoios:---------------------------------------------------------- 

a) Os Romeiros de Vila Boim.---------------------------- 

Presente à reunião a informação nº 4054/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 a resposta às necessidades da comunidade atribuir 

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

b) Confraria do Senhor Jesus da Piedade.-------------- 

Presente à reunião a informação nº 15419/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 a resposta às necessidades da comunidade atribuir 

um subsídio de €8.600,00.------------------------------------------------ 

c)Associação Humanitária dos Bombeiros 

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

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

d) Fundação António Gonçalves.------------------------ 

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

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

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

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

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta os 

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

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.---------------------------------- 
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E, eu, Mariano Trabuco Raminhos Aranhol, Assistente Técnico da 

Subunidade Orgânica Flexível de Atendimento e de Administração 

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

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

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

lavrada a presente ata que vai ser devidamente assinada por todos 

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

CÂMARA MUNICIPAL 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

O ASSISTENTE TÉCNICO                  

__________________________________________________ 
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