
 

 

Rua Isabel Maria Picão * 7350-476 Elvas   Telef. 268 639 740 
geral@cm-elvas.pt  http://www.cm-elvas.pt 

Pag. 1 de 5 

                                        EDITAL Nº 66 / 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 9 de setembro 

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

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 18 da reunião ordinária do 

Executivo realizada no dia vinte e um de agosto de 2020; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 19 da reunião extraordinária 

do Executivo realizada no dia vinte e seis de agosto de 2020; 

» Deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento de divida de renda de casa, 

de forma faseada a dois moradores em casas propriedade do Município; 

» Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável à escala de turnos das 

Farmácias do concelho de Elvas; 

» 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 processo de obras nº 

116/18; 

» Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável, ao pedido de parecer para 

negócio de compropriedade do prédio misto denominado “Herdade do Garro” – São 

Brás e São Lourenço; 

» Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável ao pedido de parecer para 

negócio de compropriedade do prédio rústico denominado “Horta da Botaia” – 

Barbacena; 

» Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável ao pedido de parecer para 

negócio de compropriedade dos prédios denominado “Herdade da Pereira”, 
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“Charruadas”, “Horta das Alfaias” e “Herdade do Monte da Alcarapinha” – Santa 

Eulália; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho que determinou não exercer o 

direito de preferência na aquisição do prédio sito no Bairro Novo, nº 46 – 

Barbacena; 

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

referente ao processo de obras nº 94/19; 

» Tomado conhecimento do despacho que indeferiu o projeto referente ao processo 

de obras nº 98/19; 

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

referente ao processo de obras nº 23/20; 

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

referente ao processo de obras nº 27/20; 

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

referente ao processo de obras nº 56/20; 

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

referente ao processo de obras nº 63/20; 

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

referente ao processo de obras nº 66/20; 

» Tomado conhecimento dos despachos que aprovaram a 36ª e 37ª alteração 

orçamental e 36ª e 37ª 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 e incluir na tabela de preços de produtos 

(livros) para venda no Forte da Graça, Forte de Santa Luzia, Museu de Arte 

Contemporânea de Elvas e Postos de Turismo; 

» Deliberado, por unanimidade, abater ao inventário material inativo e sem 

possibilidade de recuperação; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a Carta de Apoio e aprovar a minuta do 

Acordo de Colaboração referente Projeto BundleUP Next. 
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» Tomado conhecimento da Ata nº 24 Comissão de Acompanhamento do Contrato 

da Concessão da Exploração e Gestão dos Sistemas de Distribuição de Água para 

Consumo Publico e de Recolha de Efluentes do Concelho de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aceitar a titulo provisório a Obra da Empreitada de: 

Eficiência energética das Piscinas Municipais; 

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

Empreitada de: Infraestruturas do loteamento da Quinta da Carvalha; 

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

Empreitada de: Arranjo Paisagístico da rotunda junto ao Centro de Negócios 

Transfronteiriço; 

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

Empreitada de: Conservação e Restauro da Fonte da Misericórdia/Fonte da Vila; 

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

Empreitada de: Arranjo paisagístico da rotunda junto ao Bairro do Revoltilho - 

Monumento de Homenagem à Marinha; 

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

Empreitada de: Muro na ex. E. N. 373; 

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

Empreitada de: Emissários e estações elevatórias da Calçadinha; 

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

Empreitada de: Emissários e estações elevatórias de Varche; 

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

Empreitada de: Beneficiação de Edifício no Parque industrial; 

» Deliberado, por unanimidade, não prorrogar o prazo de entrega de propostas 

Concurso público da empreitada de adaptação do antigo lagar dos Lopes a 

Residência para Estudantes; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de Regulamento Municipal de 

Gestão de Resíduos Urbanos e Limpeza Urbana do Município de Elvas e submeter a 

mesma a discussão pública, pelo período de 30 dias; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o Protocolo e Contrato de comodato a 

celebrar com a Clepsidra-Associação Sociocultural de Elvas; 
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» Deliberado, por unanimidade, encerrar o processo de hasta pública, referente ao 

arrendamento da Casa da Quinta do Bispo, realizada em 6 de setembro de 2019 e 

proceder à abertura de um novo procedimento, Aprovar o Anuncio, Programa de 

Concurso, Caderno de Encargos e nomeação do Júri; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração ao Regulamento 

Municipal de Apoios Sociais do Município de Elvas e submeter a mesma a discussão 

pública, pelo período de 30 dias; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de Auxílios Económicos para a 

aquisição de material escolar para o Ano letivo 2020/2021; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar o Ato e aprovar a minuta do acordo de 

colaboração, referente à Operação "Cultura em Rede”; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho que autorizou a cedência do 

Auditório do Cine S. Mateus ao “O Elvas" Clube Alentejano de Desportos, no dia 31 

de agosto de 2020, para realização da sua Assembleia Geral eleitoral; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho que autorizou a cedência do 

Coliseu Comendador Rondão Almeida ao “O Elvas" Clube Alentejano de Desportos, 

no dia 7 de setembro de 2020, para realização da sua Assembleia Geral eleitoral; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do Cineteatro de Elvas ao grupo 

de dança “Os Dançarilhos”, no dia 13 de setembro de 2020, para realização de um 

espetáculo de dança; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar três propostas de alteração de trânsito e 

submeter as mesmas a aprovação da Assembleia Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €9.500,00, 

à Gota d’Arte, Associação Sócio-Cultural de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €500,00, à 

Associação de Assistência de Vila Boim; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €1.420,00 

à Comissão de Melhoramentos do Concelho de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €7.763,92, 

à Cruz Vermelha Portuguesa - Centro Humanitário de Elvas; 
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» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €5.000,00, 

à Associação de apoio à infância e terceira idade de São Vicente. 

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

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

PAÇOS DO CONCELHO DE ELVAS, 15 DE SETEMBRO DE 2020.----------------- 

 
 

O DIRETOR DE DEPARTAMENTO 
 

 

 

 

 
Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha 

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

mailto:geral@cm-elvas.pt
http://www.cm-elvas.pt/

		App AIRC
	2020-09-15T12:45:59+0100
	Portugal
	CARLOS ALEXANDRE HENRIQUES SALDANHA




