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EDITAL Nº 23 / 2021  

 
 

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 Municipal de Elvas em sua reunião ordinária 

do passado dia 13 de janeiro de 2021, TOMOU AS SEGUINTES 

DELIBERAÇÕES:------------------------------------------------------------------- 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 26 da reunião ordinária do 

Executivo realizada no dia 09 de dezembro de 2020; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 27 da reunião ordinária do 

Executivo realizada no dia 17 de dezembro de 2020; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 28 da reunião extraordinária 

do Executivo realizada no dia 29 de dezembro de 2020; 

» Tomado conhecimento do Despacho nº 78/2020, sobre a adoção de medidas no 

âmbito do COVD-19; 

» Tomado conhecimento do Despacho nº 117/2020, que determinou a prestação de 

serviços mínimos na recolha de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana, no dia 

24 de dezembro de 2020, no qual foi concedido aos trabalhadores da autarquia 

tolerância de ponto; 

» Tomado conhecimento do Despacho nº 39480/2020, sobre a adoção de medidas 

no âmbito do COVD-19; 

» Tomado conhecimento do Despacho nº 39481/2020, sobre a adoção de medidas 

no âmbito do COVD-19; 

» Deliberado, por unanimidade, anular o valor em divida, referente ao Espaço 

Comercial (loja) sito na Rua Alferes Cristovão Pinto em nome da anterior 

arrendatária e proceder à abertura do necessário procedimento para concessão do 

referido espaço; 
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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; 

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

propriedade horizontal no prédio sito na Rua Dr. Januário Cavalheiro, nº 7, em 

Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a constituição do regime de propriedade 

horizontal no prédio sito na Varandinha João Domingues, nºs 11 e 11-A e Beco do 

Portão, nºs 2 e 3; 

» Deliberado, por unanimidade, prorrogar o alargamento do prazo para 

apresentação do projeto até 30 de setembro de 2021 para reconstrução do prédio 

sito na Rua do Passo, nºs 3 e 3-A, em Elvas e prazo de conclusão da obra até 30 de 

dezembro de 2023; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua das Parreiras ao Colégio, 

nº 6, em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua das Parreiras ao Colégio, 

nºs 20-B e 20-C, em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de S. Francisco, nº 30-A, 

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 do Botafogo, nº 13, 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 do Botafogo, nº 13, 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 de S. Pedro, nºs 3 e 3-B, 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de S. Pedro, nº 10-C, 

fração “F”, em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Av. António Sardinha, Rua de 

Portalegre e Rua Projetada, em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Tabolado, nº 28, 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 Madrid, nº 2 r/c dtº., 

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 dos Quartéis da Corujeira, 

nºs 1 a 1-C e Terreiro de S. João da Corujeira, nºs 5 e 5-A, fração “A”, em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito no Terreiro de S. João da 

Corujeira, nºs 2 e 2-A, fração “B”, em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Av. António Sardinha, Torre III 

– 5º andar, em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Martim Mendes, nº 27-

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 S. Francisco, nº 30, 

fração “A”, em Elvas; 

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

referente ao processo de obras nº 14/20; 

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

arquitetura referente ao processo de obras nº 80/20; 
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» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto em deliberação final 

referente ao processo de obras nº 93/20; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de Arquitetura 

referente ao processo de obras nº 94/20; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de Arquitetura 

referente ao processo de obras nº 98/20; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de Arquitetura 

referente ao processo de obras nº 100/20; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de Arquitetura 

referente ao processo de obras nº 101/20; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de Arquitetura 

referente ao processo de obras nº 104/20; 

» Tomado conhecimento dos despachos que aprovaram a 55ª e 56ª alteração 

orçamental e a 55ª e 56ª alteração às Grandes Opções do Plano do corrente ano; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o adiantamento de preço, referente à 

empreitada de Reabilitação do edifício sede da Banda 14 de janeiro; 

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

Eficiência Energética do Museu de Arte Contemporânea de Elvas (MACE), a título 

provisório; 

» Deliberado, por unanimidade, receber a obra da Empreitada de: Acessos ao Forte 

da Graça - Estacionamento e infraestruturas exteriores, a título definitivo e mandar 

libertar as garantias; 

» Deliberado, por unanimidade, receber a obra da Empreitada de: Requalificação do 

parque desportivo da Terrugem, a título definitivo e mandar libertar as garantias; 

» Deliberado, por unanimidade, receber a obra da Empreitada de: Recuperação e 

adaptação do Forte da Graça para desenvolvimento de atividades culturais - 

Canhoeiras cobertas, a título definitivo e mandar libertar as garantias; 

» Deliberado, por unanimidade, receber a obra da Empreitada de: Requalificação e 

adaptação do Forte da Graça para desenvolvimento de atividades culturais – 

Estrada, a título definitivo e mandar libertar as garantias; 
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» Deliberado, por unanimidade, libertar 15% do valor da caução referente à 

Empreitada de: Requalificação urbana e funcional de bairros periféricos de Elvas - 

Bairro do Revoltilho e envolvente ao Can-cão;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o Projeto de Regulamento Municipal da 

Expo S. Mateus e submeter o mesmo a discussão pública, pelo período de 30 dias, 

nos termos no disposto no artº 101º do CPA; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o Protocolo a celebrar entre o Município de 

Elvas e o Banco Santander Totta – Mecenas do Museu de Arte Contemporânea de 

Elvas para o ano de 2021; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a declaração de reconhecimento do 

interesse do Projeto Interreg “Expanding CESBA MED”; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a lista definitiva da atribuição de 

habitações municipais em regime de arrendamento apoiado; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a cedência, por parte do Município, de 

oxímetros a instituições sediadas no concelho de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a proposta de realização do mercado da 

Casa das Barcas, no dia 24 de dezembro de 2020; 

» Deliberado, por maioria, aprovar a constituição de Equipas Multidisciplinares, na 

área da Recuperação do Património Histórico e Reabilitação Urbana e na área da 

Fiscalização; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter a aprovação da Assembleia 

Municipal a criação de dois lugares de estacionamento para cargas e descargas 

(PT20), na bolsa de estacionamento existente junto às Portas de Olivença (entre a 

Rua de Alcamim e a Rua de Olivença) em Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter a aprovação da Assembleia 

Municipal a criação de um lugar de estacionamento para cargas e descargas 

(TP34), na Praceta José Picão Tello, em Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a disponibilização de meios de transporte à 

PACIA (Portalegre Associada Contra a Insuficiência Alimentar), para transporte de 

bens alimentares perecíveis, de Portalegre para Elvas;  
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GRL_ASSINATURA_1 ASS 
 
 

PARA CONSTAR SE PUBLICA ESTE E OUTROS DE IGUAL TEOR QUE 

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

PAÇOS DO CONCELHO DE ELVAS, 26 DE JANEIRO DE 2021.------------ 

 

O DIRETOR DE DEPARTAMENTO 
 
 

 
 

 

 

Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha 

 

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