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                      EDITAL Nº 21/2020  
 

 

DR CARLOS ALEXANDRE HENRIQUES SALDANHA, DIRETOR DE 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E RECURSOS HUMANOS 

DO MUNICÍPIO DE ELVAS, COM SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

CONFERIDAS POR DESPACHO DE 8 DE ABRIL DE 2019.----------------- 

FAZ SABER, no cumprimento do nº 1 do artigo 56º da Lei nº 75/2013 de 12 

de setembro, que a Câmara em sua reunião ordinária do passado dia 26 de 

fevereiro de 2020, TOMOU AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES:----------------- 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número três, de dois mil e vinte, do 

dia 12 de fevereiro; 

» Tomado conhecimento dos atos praticados no âmbito da subdelegação de 

competências na área do Departamento de Administração Geral e Recursos 

Humanos; 

» Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do projeto referente ao 

processo de obras nº 58/12, por o requerente não ter respondido à notificação 

efetuada nos termos do CPA; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de legalização da alteração da 

fachada e a constituição da propriedade horizontal, referente ao processo de obras 

nº 96/19; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido para a constituição do regime de 

propriedade horizontal no prédio sito na Avª. Coronel Passos e Sousa, nºs 29, 29-A 

e 29-B, inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Stª. Eulália, sob o artigo 

nº 1504; 

» Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável sobre negócio de 

compropriedade, para o prédio denominado Courela nº 8 do Traço da Azenha da 

Freguesia de Barbacena e Vila Fernando; 
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» Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável sobre negócio de 

compropriedade, para o prédio misto denominado Quinta do Chichorro da Freguesia 

de Santa Eulália; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto em deliberação final, 

referente ao processo de obras nº 71/19; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto em deliberação final, 

referente ao processo de obras nº 95/19; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto em deliberação final, 

referente ao processo de obras nº 102/19; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de arquitetura, 

referente ao processo de obras nº 105/19; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de arquitetura, 

referente ao processo de obras nº 1/20; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de arquitetura, 

referente ao processo de obras nº 4/20; 

» Tomado conhecimento dos despachos que aprovaram 5ª e a 6ª alteração 

orçamental e a 5ª e a 6ª alteração às Grandes Opções do Plano do corrente ano; 

» Tomado conhecimento da declaração de compromissos e recebimentos em atraso 

em 31 de dezembro de 2019 e deliberado, por unanimidade, remeter para a 

Assembleia Municipal para conhecimento; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a redução da garantia bancária nº 

00125/02/2150690 s/Millennium BCP, referente à empreitada “Requalificação do 

PM010/Museu Rural e Etnográfico de Elvas”, cujo adjudicatário é a Agrocinco S.A., 

no valor de €52.982,33; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar as minutas das declarações referentes à 

Candidatura de "Requalificação e Reabilitação do Largo dos Combatentes” – PEDU 

PI 6.5; 

» Deliberado, por unanimidade, autorizar a imputação de despesas com os recursos 

humanos afetos às atividades das operações da Modernização da Administração 

Pública ALT20-09-5762-FSE-000010; 
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» Tomado conhecimento dos atos praticados no âmbito da delegação de 

competências na área do Departamento de Obras e Serviços Urbanos;  

» Deliberado, por unanimidade, aceitar a obra da Empreitada de: Reabilitação de 

casas degradadas no centro histórico, edifício na Rua Sá da Bandeira a título 

definitivo à exceção da parte estrutural e libertar as garantias; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de reprogramação financeira do 

Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) e submeter a mesma a 

aprovação da Assembleia Municipal. 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o Plano Municipal de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios 2020-2029 (PMDFCI) o qual esteve sujeito a discussão pública 

pelo período de quinze dias e submeter o mesmo a aprovação da Assembleia 

Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a operação de Reabilitação Urbana do 

Centro Histórico de Elvas e submeter a mesma a discussão pública, por um período 

de 20 dias uteis; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter a discussão pública a alteração 

ao Regulamento Municipal de Apoios Sociais do Município de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o Regulamento da Biblioteca Municipal de 

Elvas “Drª Elsa Grilo” e submeter o mesmo a aprovação da Assembleia Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização da I-Expo-Noivos, nos dias 8, 

9 e 10 de maio de 2020; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a colocação de uma formanda no Curso 

Técnico de Ação de Formação de Educação e Formação de Adultos Profissional do 

Centro de Formação Profissional de Portalegre; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de atividades para a 

comemoração da “Semana da Leitura - 9 a 13 de março 2020” a decorrer na 

Biblioteca Municipal de Elvas “Dr.ª Elsa Grilo”;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização da exposição "- the other side 

- o outro lado", de Sérgio Conceição, a decorrer no Forte da Graça, de 28 de março 

a 28 de junho;  
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» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do Forte da Graça para 

gravação da série televisiva britânica "The wine show, nos dias 10 e 11 de março 

de 2020;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do Forte da Graça para o 

evento de geocaching Geotour do Guadiana, bacia hidrográfica do grande lago, com 

inicio a 21 de março de 2020; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do Forte de Santa Luzia ao 

Grupo de Escuteiros de Carcavelos, nos dias 14 e 15 de março de 2020;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a Oferta de DVD “Elvas, Chave do Reino”, 

no âmbito de Encontro de Rugby a realizar no dia 29 de fevereiro de 2020;   

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de colaboração do Serviço 

Educativo do Museu de Arte Contemporânea com o projeto "O Outro Que Era Eu" 

da Associação "Um Coletivo"; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a participação do Município de Elvas nos 

Jogos do Alto Alentejo; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do estádio de atletismo à 

Associação de Atletismo do Distrito de Portalegre, no dia 8 de março a partir das 

9h00, para realização do torneio de lançamentos;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do auditório do Centro de 

Negócios Transfronteiriço à Congregação de Elvas das Testemunhas de Jeová, no 

dia 7 de abril de 2020, para realização de uma celebração daquela Congregação; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €1.000.00 

à Associação o Grupo de Cantares de S. Vicente e Ventosa; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €70.000.00 

à Associação Empresarial de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €12.000.00 

à ISEKAIS – Associação de Desportos Gímnicos; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €1.000.00 

à Associação de Ação Social e Humanitária de Elvas; 
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Dr. Carlos Alexandre Henriques 

PARA CONSTAR SE PUBLICA ESTE E OUTROS DE IGUAL TEOR QUE 

VÃO SER AFIXADOS NOS LUGARES PÚBLICOS DO ESTILO.-------------- 

PAÇOS DO CONCELHO DE ELVAS, 10 DE MARÇO DE 2020.--------------- 

 
O DIRETOR DE DEPARTAMENTO 

 

 

 

 

Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha 
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