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EDITAL Nº 82 / 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 17 de 

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

» Tomado conhecimento do Despacho nº 75/2020, sobre a antecipação da reunião 

inicialmente marcada par 25 de novembro de 2020 para o dia 17 de novembro de 

2020, com início às 11,00 horas, por videoconferência; 

» Tomado conhecimento dos atos praticados no âmbito da subdelegação de 

competências na área do Departamento de Administração Geral e Recursos 

Humanos; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Olivença, nº 18 em 

Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito no Largo dos Combatentes, nº 4-

F, fração “H” em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito no Beco de Penas, nº 6, fração “A” 

em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Olivença, nº 12, fração 

“C” em Elvas; 

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


 

 

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

Pag. 2 de 4 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Caldeirona, nºs 30 e 

30-A em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito no Largo do Alfaceiro, nº 8, fração 

“A” em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na no Largo do Alfaceiro, nº 8, 

fração “B” em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua das Beatas, nº 31 em 

Elvas; 

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

referente ao processo de obras nº 13/20; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de arquitetura 

referente ao processo de obras nº 14/20; 

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

referente ao processo de obras nº 78/20; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de arquitetura 

referente ao processo de obras nº 79/20; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de Arquitetura 

referente ao processo de obras nº 82/20; 

» Tomado conhecimento dos despachos que aprovaram a 48ª alteração orçamental 

e a 48ª alteração às Grandes Opções do Plano do corrente ano; 

» Deliberado, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a nomeação de 

auditor externo, designadamente a empresa  Isabel Paiva, Miguel Galvão & 

Associados, SROC, Ldª, como responsável pela certificação legal de contas do 

Município de Elvas para os anos 2020, 2021 e 2022, conforme disposto no nº 1 do 

Artº 77º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro; 
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» Deliberado, por unanimidade, aprovar o Regulamento Municipal de Gestão de 

Resíduos Urbanos e Limpeza Urbana do Município de Elvas e submeter o mesmo a 

aprovação da Assembleia Municipal; 

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

Apoios Sociais do Município de Elvas - Programa OMTS e OMTJ e submeter a 

mesmo a aprovação da Assembleia Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a IV Revisão Orçamental e remeter a 

mesma à Assembleia Municipal conforme o estabelecido na alínea c) do número 1 

do artigo 33º da Lei nº 75/13, de 12 de setembro e de acordo com a NPC 26 do 

SNC-AP; 

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

Centro Histórico de Elvas, nos termos do ponto 1, do artigo 17º do RJRU e 

submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta de Protocolo de acesso à Rede 

Nacional de Segurança Interna (RNSI); 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo a celebrar com a Fábrica da 

Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Assunção; 

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

filmagens de documentário sobre Gomes Freire de Andrade, caso a legislação 

relativa à situação pandémica no concelho, à data o permita; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do Auditório São Mateus ao 

Clube Elvense de Natação, no dia 25 de novembro de 2020, às 19,30h, caso a 

legislação relativa à situação pandémica no concelho à data o permita, para 

realização da sua Assembleia Extraordinária de apresentação do plano de atividades 

e orçamento para o ano de 2021; 

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

€22.500,00, ao “O Elvas” Clube Alentejano de Desportos; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €30.000,00 

à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Elvas; 

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

à Associação de Apoio à Infância e Terceira Idade São Vicente e Ventosa; 
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PARA CONSTAR SE PUBLICA ESTE E OUTROS DE IGUAL TEOR QUE VÃO SER 

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

PAÇOS DO CONCELHO DE ELVAS, 23 DE NOVEMBRO 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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