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EDITAL Nº 42 / 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 27 de maio de 

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

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 10 da reunião ordinária do 

Executivo realizada no dia 13 de maio de 2020; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 11 da reunião extraordinária 

do Executivo realizada no dia 18 de maio de 2020; 

» Tomado conhecimento do Despacho nº 27/2020, sobre abertura de espaços 

municipais; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar as seguintes medidas extraordinárias a 

adotar no que aos funerais diz respeito enquanto perdurar a declaração da situação 

e calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID19: 

1- Limite de 10 pessoas, na realização dos serviços de inumação, não podendo 

resultar a impossibilidade da presença no funeral de cônjuge ou unido de 

facto, ascendentes, descendentes, parentes ou afins; 

2- Cada pessoa deverá permanecer no máximo 30 minutos no interior do 

cemitério, ou seja, o estritamente necessário para a prestação e homenagem 

aos seus familiares defuntos ou para limpeza e manutenção de campas e 

jazigos; 

3- Deverão ser cumpridas as medidas de distanciamento social, através da 

adoção de uma distância de segurança de dois metros entre pessoas; 

4- No interior do cemitério devem ser adotadas as regras de etiqueta 

respiratória em vigor para contenção, bem como as medidas de higienização 

das mãos. 
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» Tomado conhecimento dos atos praticados no âmbito da subdelegação de 

competências na área do Departamento de Administração Geral e Recursos 

Humanos; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de arquitetura e em 

deliberação final, referente ao processo de obras nº 135/18; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de arquitetura 

referente ao processo de obras nº 6/20; 

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

referente ao processo de obras nº 7/20; 

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

referente ao processo de obras nº 21/20; 

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

referente ao processo de obras nº 28/20; 

» Tomado conhecimento dos despachos que aprovaram a alteração orçamental 24ª 

e 25ª e 24ª e 25ª alteração às Grandes Opções do Plano do corrente ano; 

» 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 €38.998,71; 

» Deliberado, por unanimidade, homologar o Auto de Licitação referente à viatura de 

matrícula 31-57-RJ, marca/modelo Hyundai H100, a qual foi adjudicada por Elvino Henrique 

Dores Henriques, pelo valor de €1.265,00, maior lanço oferecido; 

» Deliberado, por unanimidade, homologar o Auto de Licitação referente à referente 

à viatura de matrícula 07-NC-36, marca/modelo Opel Vivaro Combi 9 lugares XB3, a qual foi 

adjudicada por Joaquim Luís Henriques Reis, na qualidade de representante legal de Luís 

Tintas e Construção, Unipessoal, Ldª pelo valor de €2.500,00, maior lanço oferecido; 

» Deliberado, por unanimidade, homologar o Auto de Licitação referente à viatura de 

matrícula 37-CN-50, marca/modelo Nissan Primastar, a qual foi adjudicada por Joaquim 

Luís Henriques Reis, na qualidade de representante legal de Luís Tintas e Construção, 

Unipessoal, Ldª, pelo valor de €3.000,00, maior lanço oferecido; 

» Deliberado, por unanimidade, homologar o Auto de Licitação referente à viatura de 

matrícula 15-71-TZ, marca/modelo Renault Kangoo, a qual foi adjudicada por Joaquim Luís 
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Henriques Reis, na qualidade de representante legal de Luís Tintas e Construção, 

Unipessoal, Ldª, pelo valor de €700,00, maior lanço oferecido; 

» Deliberado, por unanimidade, homologar o Auto de Licitação referente à viatura de 

matrícula 04-51-QG, marca/modelo Mitsubishi, a qual foi adjudicada por Joaquim Luís 

Henriques Reis, na qualidade de representante legal de Luís Tintas e Construção, 

Unipessoal, Ldª, pelo valor de €700,00, maior lanço oferecido; 

» Deliberado, por unanimidade, homologar o Auto de Licitação referente à viatura de 

matrícula 81-CF-23, marca/modelo Toyota Dina, a qual foi adjudicada por Jorge Marques 

Magalhães, na qualidade de representante legal de Prestigio Inestimável Unipessoal, Ldª, 

pelo valor de €1.800,00, maior lanço oferecido; 

» Deliberado, por unanimidade, homologar o Auto de Licitação referente à viatura de 

matrícula 98-0E-43, marca/modelo, retroescavadora JCB 4cx com cabine, a qual foi 

adjudicada por Hugo Miguel Santos Tavares, na qualidade de representante legal de 

Convexidades–Empreendimentos Imobiliários, Ldª, pelo valor de €3.361,83, maior lanço 

oferecido; 

» Deliberado, por unanimidade, homologar o Auto de Licitação referente à alienação 

de material em estado de sucata, cujos adjudicatários foram Leonel de Jesus Monchique 

Bacalhau e José Júlio Nini Miranda, pelo valor de €1.100,00, maior lanço oferecido; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar um Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor 

Fernando Gonçalves Lopes; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar um Voto de Pesar pelo falecimento do 

Senhor Joaquim Manuel Pinheiro Caldeira; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o Protocolo a celebrar com o Instituto 

Politécnico de Portalegre, com respeito à futura Residência de Estudantes de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o Contrato de Comodato  a celebrar com 

União de Freguesias da Terrugem e Vila Boim - Escola Primária Terrugem; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a adesão da Câmara Municipal de Elvas à 

Candidatura Intermunicipal – Planos para a Igualdade; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a declaração assinada pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Elvas, referente à Candidatura World Tourism 

Identification; 
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» Deliberado, por unanimidade, aprovar o adiamento do espetáculo de stand up 

comedy “Imperfecthus – Mal Passado“ previsto para 9 de junho de 2020, no Cine-

Teatro Municipal para o dia 4 de outubro de 2020; 

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

empresa Perspetiva, para recolha de imagens publicitárias; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €2.000,00, 

ao Corpo Nacional de Escutas – Escutismo Católico Português – Agrupamento nº 

158 de Elvas; 

PARA CONSTAR SE PUBLICA ESTE E OUTROS DE IGUAL TEOR QUE VÃO SER 

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

PAÇOS DO CONCELHO DE ELVAS, 29 DE MAIO DE 2020.------------------------ 

 
 

O DIRETOR DE DEPARTAMENTO 
 

 

 

 

Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha 

 

Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autógrafa 
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