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                                                   EDITAL Nº 67 / 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 23 

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

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 20 da reunião ordinária do 

Executivo realizada no dia 9 de setembro de 2020; 

» Tomado conhecimento do Despacho nº 59/2020, datado de 25 de agosto de 2020 

e fixar a remuneração prevista no valor de €2.599,54, para coordenador municipal 

de proteção civil, com efeitos a 01/09/2020; 

» Tomado conhecimento do Despacho nº 63/2020, datado de 8 de setembro de 

2020, sobre a adoção de medidas no âmbito do COVID-19; 

» Tomado conhecimento do Despacho nº 67/2020, datado de 20 de setembro de 

2020, sobre a concessão de tolerância de ponto aos trabalhadores da Autarquia no 

dia 21 de setembro de 2020; 

» Tomado conhecimento da adoção de medidas excecionais de gestão de recursos 

humanos no âmbito do COVID-19; 

» Deliberado, por unanimidade, homologar o auto de Licitação da alienação em 

hasta pública de 9 veículos em fim de vida para desmantelamento, o qual foi 

adjudicado pela empresa Elvisucata, Ldª, pelo valor de €1.035,00 maior lanço 

oferecido; 

» Deliberado, por unanimidade atribuir três bancas do Mercado Municipal da Casa 

das Barcas; 

» Tomado conhecimento dos atos praticados no âmbito da subdelegação de 

competências na área do Departamento de Administração Geral e Recursos 

Humanos; 
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» Deliberado, por unanimidade, aprovar a alteração à constituição do regime de 

propriedade horizontal no prédio sito no Beco de Penas nºs 6 e 6-A, em Elvas, 

inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Assunção, Ajuda, Salvador e Stº. 

Ildefonso, sob o artigo nº 1690; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou a alteração da operação de 

loteamento sito na Urbanização de São Francisco, relativamente aos lotes nºs 56 e 

36, em Vila Boim, 

»Tomado conhecimento do despacho que autorizou o pagamento em prestações 

das taxas relativas à autorização de utilização de quatro pavilhões e um parque 

descoberto para animais, no prédio sito na Quinta de São Gonçalo, em Elvas, seja 

dividido em 6 prestações, referente ao processo de obras nº 515/81; 

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

referente ao processo de obras nº 39/20; 

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

deliberação final referente ao processo de obras nº 42/19; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de arquitetura 

referente ao processo de obras nº 54/20; 

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

referente ao processo de obras nº 60/20; 

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

referente ao processo de obras nº 63/20; 

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

referente ao processo de obras nº 68/20; 

» Tomado conhecimento dos despachos que aprovaram a 38ª e 39ª alteração 

orçamental a 38ª e 39ª, alteração às Grandes Opções do Plano do corrente ano; 

» Tomado conhecimento dos atos praticados no âmbito da subdelegação de 

competências na área do Departamento Financeiro e Desenvolvimento; 

» 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 €43.381,64; 
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» Deliberado, por unanimidade, aprovar as minutas das declarações referentes à 

Candidatura “Escola Digital de Elvas” PI 10.1; 

» Deliberado, por unanimidade, adjudicar o fornecimento de refeições escolares 

para o período letivo compreendido entre setembro de 2020 e junho de 2023, ao 

concorrente UNISELF – Sociedade de Restaurantes Públicos e Privado, S.A., pelo 

valor de €905.795,40, a acrescer de IVA, bem como aprovar a minuta de contrato; 

» Deliberado, por unanimidade, receber a obra da Empreitada de: Pavilhão de Vila 

Boim – Caixilharia, a titulo definitivo e mandar libertar as garantias; 

» Deliberado, por unanimidade excluir a proposta do concorrente António Saraiva & 

Filhos, Ldª, para o Concurso público da empreitada de Adaptação do antigo lagar 

dos Lopes a Residência para estudantes com fundamentação no seguinte 

articulado: Alíneas b), e) e f) do nº1 do artigo 19º do programa de procedimento, 

conjugado com o previsto nas alíneas d) e o) do nº2 do artigo 146º e c) e d) do nº 

1 do artigo 70º todas do Código dos Contratos Públicos. Não existindo mais 

propostas apresentadas ao concurso não há lugar a ordenação de propostas por 

inexistência das mesmas, tendo o concurso ficado deserto. 

» Deliberado, por maioria, executar a empreitada com a designação de “Adaptação 

do Antigo Lagar dos Lopes a Residência de Estudantes” e aprovar, com o preço 

base no valor de €3.043.408,00 e decidir contratar a execução da mesma, abrindo 

um procedimento por ajuste direto nos termos da alínea b) do nº 1 do Art.º 24º do 

Código dos Contratos Públicos anexo ao Decreto – Lei nº18/2008 de 29 de janeiro, 

republicado no decreto-lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto; 

» Deliberado, por unanimidade, libertar 15% do valor da caução referente à 

Empreitada de: Balcão único; 

» Deliberado, por unanimidade, libertar 30% do valor da caução referente à 

Empreitada de: Vedação do polidesportivo da escola da Boa-Fé; 

» Deliberado, por unanimidade, libertar 15% do valor da caução referente à 

Empreitada de: Vedação na envolvente ao polidesportivo da Calçadinha; 

» Deliberado, por unanimidade, libertar 30% do valor da caução referente à 

Empreitada de: Pintura de passadeiras; 
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» Deliberado, por unanimidade, libertar 30% do valor da caução referente à 

Empreitada de: Pintura de sinalização horizontal 2018; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar o Plano de Contingência – Zona de 

Concentração e Apoio à População; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar as minutas de protocolos a celebrar com as 

entidades responsáveis pelos Equipamentos Sociais de Cariz Residencial do 

concelho de Elvas e com a Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, no âmbito 

da Gestão da Zona de Concentração e Apoio à População do Município de Elvas e 

Apoio aos cidadãos em isolamento; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar o Plano de Contingência – Coliseu 

Comendador Rondão Almeida; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a revisão das normas Técnicas do 

Laboratório de Interação Social EUROBEC, bem como a alteração das datas para 

apresentação do projetos (30 de novembro de 2020) e realização das ações (até 28 

de fevereiro de 2021); 

» Deliberado, por unanimidade, proceder ao início do procedimento de alteração do 

Plano do Revoltilho, nos termos do RJIGT, estabelecendo um prazo de 3 meses, 

para a sua elaboração e proceder à abertura de um período de participação pública 

de 15 dias; 

» Deliberado, por unanimidade, dispensar a avaliação ambiental estratégica, no 

âmbito de elaboração do PIER das Caldeirinhas, nos termos do nº 2 e 8 do artº 3º 

do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei, nº 

58/2011, de 4 de maio, conjugado com o artº 120º do Decreto-Lei nº 80/2015, de 

14 de maio, que estabelece o Regime Jurídico dos instrumentos de Gestão 

Territorial; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o cancelamento da próxima edição do 

Carnaval 2021; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do Estádio Municipal de Elvas 

ao “O Elvas” Clube Alentejano de Desportos, para a época desportiva 2020/2021; 
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» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência das piscinas municipais 

cobertas de Elvas ao Clube Elvense de Natação, para desenvolvimento dos treinos 

para a época desportiva 2020/2021 a partir do dia 22 de setembro de 2020; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a cedência do Auditório São Mateus à 

Academia de Música de Elvas, no dia 16 de setembro de 2020, entre as 16,00H e 

as 20,00H, para realização de reuniões preparatórias do ano letivo com os 

Encarregados de Educação dos seus alunos; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a cedência do Forte de Santa Luzia e do 

Forte da Graça para realização de filmagens da Rádio Elvas, elaboradas no âmbito 

da Feira de São Mateus; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €5.000,00, 

à Confraria do Senhor Jesus da Piedade; 

PARA CONSTAR SE PUBLICA ESTE E OUTROS DE IGUAL TEOR QUE 

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

PAÇOS DO CONCELHO DE ELVAS, 25 DE SETEMBRO 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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