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EDITAL Nº 25 / 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 27 de janeiro de 2021, TOMOU AS SEGUINTES 

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

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 1 da reunião ordinária do 

Executivo realizada no dia 13 de janeiro de 2021; 

» Tomado conhecimento do Despacho nº 2/2021, que determinou a prestação de 

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

14 de janeiro de 2021, no qual foi concedido aos trabalhadores da autarquia 

tolerância de ponto; 

» Tomado conhecimento do Despacho nº 4/2021, sobre a adoção de medidas no 

âmbito do COVID-19; 

» Tomado conhecimento do Despacho nº 5/2021, sobre a adoção de medidas no 

âmbito do COVID-19; 

» Deliberado, por unanimidade, autorizar que alunos dos cursos profissionais de 

Técnicos de Produção Metalomecânica / Energias Renováveis frequentem uma 

formação prática em contexto de trabalho na abegoaria municipal; 

» 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 das cláusulas da escritura de 

aquisição do lote terreno nº 37 da zona industrial das Fontainhas em Elvas, 

concedendo uma prorrogação até 29 de março de 2021, para conclusão da 

construção de um pavilhão industrial; 

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

horizontal no prédio sito na Rua de Diu, nº 36 e Largo da Igreja, nº 10, em Elvas; 
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» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de arquitetura, 

referente ao processo de obras nº 90/20; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de arquitetura 

referente ao processo de obras nº 99/20; 

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

referente ao processo de obras nº 101/20; 

» Tomado conhecimento dos despachos que aprovaram a 1ª e 2ª alteração 

orçamental e a 1ª e 2ª 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 inclusão de produtos na tabela de preços 

de produtos para venda na loja do Museu de Arqueologia e Etnografia de Elvas 

António Tomás Pires; 

» Deliberado, por unanimidade, libertar a garantia bancária nº 9894, referente ao 

Fornecimento e Montagem de Equipamento e Mobiliário para Adaptação do Antigo 

Hospital a Museu de Arte Contemporânea – 2ª Fase; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a devolução do valor retido indevidamente 

na Revisão de Preços nº 4, da empreitada de empreitada de Requalificação do 

PM010/Museu Rural e Etnográfico de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, mandar executar trabalhos complementares nos 

termos das alíneas a) b) e c) do nº 2, alíneas a) e b) do nº 4 e do nº 5 do artigo 

370º co CCP, referente à Empreitada de Construção da escola E.B. 2.3 de Santa 

Luzia; 

» Deliberado, por unanimidade, conceder uma prorrogação legal de prazo de 

conclusão da empreitada de Construção da escola E.B. 2.3 de Santa Luzia pelo 

período de 65 dias, com final previsto da 1ª fase e 2ª fase -1ª consignação para o 

dia 1 de abril de 2021 e 2ª fase – 2ª consignação para o 30 de junho de 2021, bem 

como aprovar os planos de trabalhos, de pagamentos, de mão-de-obra, de 

equipamento e cronograma financeiro; 

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

PM010 a Museu de Arqueologia e Etnografia a título provisório; 
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» Deliberado, por unanimidade, receber a obra da Empreitada de: Relocalização da 

ligação de pluviais da Escola de Santa Luzia a título provisório; 

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

ligação do coletor da Escola de Santa Luzia a título provisório; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência de transporte especial de 

Eleitores para as assembleias e secções de voto de ida e volta de munícipes às 

seções de voto, no dia 24 de janeiro de 2021, para permitir o cumprimento desse 

direito e dever cívico; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração - Plano 

Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas no Alto Alentejo; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração - Proteção Contra 

Riscos e Incêndios; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a 1ª Adenda ao Sistema Intermunicipal de 

Metrologia do Alto Alentejo; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a constituição de um Fundo de Maneio para 

fazer face a pequenas despesas, do CPCJ; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a participação do Município de Elvas na 14ª 

edição 2020/2021 do Concurso Nacional de Leitura; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €3.126,68, 

à Cruz Vermelha Portuguesa - Centro Humanitário de Elvas; 

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

€20.000,00, à Associação Gota d’Arte; 

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

€20.000,00, à Arkus – Associação Juvenil; 

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 FEVEREIRO DE 2021.------------------ 

O DIRETOR DE DEPARTAMENTO 

 

 

 

Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha 
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