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EDITAL Nº 74 / 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 28 de 

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

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 22 da reunião ordinária do 

Executivo realizada no dia 14 de outubro de 2020; 

» Tomado conhecimento do resultado das análises efetuadas ao abastecimento 

público do concelho, e de que a água do abastecimento público não apresenta risco 

para a saúde; 

» Tomado conhecimento do Despacho nº 76/2020, datado de 16 de outubro de 

2020, determinando entre outros, um conjunto de medidas aplicáveis à organização 

e funcionamento dos serviços municipais, em resposta à situação epidemiológica 

provocada pela doença COVID-19; 

» Tomado conhecimento do Despacho que determinou o horário de funcionamento 

da Biblioteca Municipal Drª Elsa Grilo, aos Sábados, das 10H00 às 13H00, com 

atendimento presencial, para empréstimos, devoluções ou consulta de reservados 

atrás de marcação prévia (através do email ou telefone); 

» Deliberado, por unanimidade, dar parecer favorável a escala de turnos de 

serviços 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, ratificar o despacho que aprovou a alteração da 

constituição do regime de propriedade horizontal no prédio sito na Rua Dr. João 
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Crisóstomo Antunes, nº 19, inscrito na matriz urbana da Freguesia de Assunção, 

Ajuda, Salvador e Stº. Ildefonso, sob o artigo nº 1254; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a alteração da constituição do regime de 

propriedade horizontal no prédio sito na Praceta José Picão Tello, nº 23 – 1º Esqº., 

Urbanização de Stº. Onofre, em Elvas, inscrito na matriz predial urbana da 

freguesia de Assunção, Ajuda, Salvador e Stº. Ildefonso, sob o artigo nº 1843; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o aumento de área de construção em 3%, 

no lote nº 24 da Urbanização de Santa Luzia, em Elvas, a que corresponde 

processo de obras n.º 51/2020 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua dos Quarteis da Corujeira, 

nº 1-A, Fração-E em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua dos Quarteis da Corujeira, 

nº 1-A, Fração-D em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito no Largo do Poço Seco, nº 17, em 

Elvas; 

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

compropriedade para o prédio rústico denominado “Herdade do Paço”, freguesia de 

Barbacena e Vila Fernando; 

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

referente ao processo de obras nº 59/2020; 

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

deliberação final referente ao processo de obras nº 65/2020; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de Arquitetura 

referente ao processo de obras nº 69/2020; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de Arquitetura 

referente ao processo de obras nº 71/2020; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de Arquitetura 

referente ao processo de obras nº 72/2020; 
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» Tomado conhecimento dos despachos que aprovaram a 43ª e 44ª alteração 

orçamental e a 43ª e 44ª alteração às Grandes Opções do Plano do corrente ano; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a libertação da garantia bancária prestada 

pela Fidelidade Companhia de Seguros e referente ao contrato de aquisição de 

serviços de “Seguros do Segmente de Vida”; 

» Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e dois votos contra, aprovar a 

minuta de contrato de financiamento para a Reabilitação do Lagar dos Lopes a 

Residência de Estudantes a celebrar com a Caixa Geral de Depósitos, S.A. e 

submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal. 

» Tomado conhecimento dos atos praticados no âmbito da subdelegação de 

competências área do Departamento de Obras e Serviços Urbanos; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de mobiliário e equipamento, 1ª 

fase, bem como as alterações ao fecho dos vãos da secretaria e reprografia, e que 

se proceda às alterações necessárias em obra às redes de eletricidade e ITED, de 

modo a dar-lhes coerência com a disposição dos equipamentos, devendo ser 

formalizadas as peças necessárias; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar que a assinatura do contrato de conceção, 

adaptação e exploração do quartel de Engenharia ou de São João da Corujeira, 

Cerca Anexa ao Quartel do CMD Militar da Praça de Elvas e Quartel do Comando 

Militar da Praça de Elvas, tenha efeitos a partir de 30 de outubro de 2021, tendo 

em conta os efeitos da pandemia Covide-19, e inserir uma cláusula na minuta do 

contrato, por forma a acautelar as justificadas preocupações da empresa 

requerente e também a salvaguardar o interesse público; 

» Deliberado, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a não aplicação da 

Taxa de Ocupação do Subsolo no Sector do Gás no Concelho de Elvas (TOS); 

» Deliberado, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a não aplicação da 

Taxa Municipal de Direitos de Passagem no Concelho de Elvas (TMDP); 

» Deliberado, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a isenção total de 

derrama para o ano económico de 2020; 
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» Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e dois votos contra, aprovar a 

aplicação de 5% na participação nos impostos do Estado IRS para o ano económico 

de 2021; 

» Deliberado, por unanimidade, revogar a deliberação tomada no Ponto 4.5 

Procedimento de Alteração ao Plano de Pormenor do Revoltilho e abertura 

do período de participação preventiva, em reunião de 23 de setembro de 2020 

e deliberado, por unanimidade, o seguinte: 

1 – Iniciar o procedimento relativo à alteração do Plano de Pormenor do Revoltilho, 

nos termos do n.º 1 do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 4 de maio, que 

aprovou o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), 

seguindo os procedimentos legais definidos no mesmo diploma legal;  

2 – Aprovar os termos de referência para a elaboração do plano;  

3 – Determinar que a alteração do plano não está sujeito a Avaliação Ambiental, 

uma vez que se trata de pequenas alterações não suscetíveis de ter efeitos 

significativos no ambiente, conforme o previsto no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-

Lei n.º 232/2007, de 5 de junho, conjugado com o artigo 20.º do RJIGT;  

4 – Proceder à abertura do período de participação pública, nos termos do n.º 2 do 

artigo 88.º da RJIGT, estabelecendo o período de 15 dias úteis para o efeito, 

contados a partir da publicação, em Diário da República, da presente deliberação;  

5 – Definir o prazo máximo de seis meses para a conclusão da alteração em causa;  

6 – Dar conhecimento à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

início do procedimento de alteração do Plano de Pormenor do Revoltilho e da 

presente deliberação e solicitar o seu acompanhamento ao abrigo do disposto n.º 2 

do artigo 86.º do RJIGT. 

» Tomado conhecimento do Relatório de Ponderação da Discussão Pública da 

Operação de Reabilitação Urbana publicado no aviso nº 12962/2020, no Diário da 

República nº 172, II série de 3 de setembro, tendo o prazo terminado no dia 9 de 

outubro de 2020; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a transmissão do contrato de 

arrendamento da habitação sita na Rua de Macau, nº 17, passando a titularidade 

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. 5 de 6 

do contrato da respetiva habitação para a Senhora Arménia da Luz Rodrigues dos 

Santos; 

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

€5.000,00, aos Agrupamentos de Escolas, nº 1, nº 2 e nº 3, para fazer face a 

despesas na realização de atividades de natureza educativa de interesse para o 

Município; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização da comemoração da Quadra 

Natalícia, com a população escolar, com a entrega de presentes a cada criança quer 

frequentem a creche, jardim de infância e 1º ciclo do ensino básico do concelho de 

Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho que aprovou o agendamento 

de duas peças de teatro, para os dias 24 de outubro de 2020 e 28 de novembro de 

2020, da Associação UmColetivo; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência da área onde funciona 

diariamente o Centro de Diagnóstico COVID-19, no Coliseu Comendador Rondão 

Almeida, à Segurança Social para realização de Rastreio Preventivo aos 

Trabalhadores da ERPI e Lares Residências nos sábados à tarde, durante um 

período previsível de seis meses; 

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

Júlio Alcântara Botelho, no dia 22 de outubro de 2020, para realização de uma ação 

de sensibilização/informação, por parte das Forças Armadas, com o objetivo de 

limitar a propagação do vírus SARS-CoV-2, contribuindo assim para a segurança e 

tranquilidade de funcionários, residentes e seus familiares; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €3.000,00, 

ao Núcleo Sportinguista de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €1.800,00 

ao Clube Diabético de Elvas; 

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

Associação Paraquedistas do Alto Alentejo Elvas; 

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

Associação Caçadores de S. 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, 4 DE NOVEMBRO DE 2020.------------------ 

 
 

O DIRETOR DE DEPARTAMENTO 
 
 

 
 

 

 
 

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

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

		App AIRC
	2020-11-04T14:57:09+0000
	Portugal
	CARLOS ALEXANDRE HENRIQUES SALDANHA




