
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

Pág. 1 de 4 

EDITAL Nº 28 / 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 19 de fevereiro de 2021, TOMOU AS SEGUINTES 

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

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 3 da reunião ordinária do 

Executivo realizada no dia 10 de fevereiro de 2021; 

» Tomado conhecimento do Despacho nº 8/2021, que determinou a alteração e 

antecipado o dia da reunião ordinária da Câmara Municipal que se realiza na 

quarta, quarta-feira do mês de fevereiro, passando para o 19 de fevereiro de 2021, 

pelas onze horas; 

» 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 o pedido para a constituição do regime de 

propriedade horizontal no prédio sito na Avª Coronel Passos e Sousa, nºs. 24 e 24-

B, em Santa Eulália; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido para a constituição do regime de 

propriedade horizontal no prédio sito na Rua do Grivão, nºs 11, 11-A, 11-B e 11-C, 

em Elvas; 

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

negócio de compropriedade, no prédio rústico denominado “Herdade dos 

Fangueiros”, freguesia de Caia, S. Pedro e Alcáçova – Elvas; 
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» Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável ao pedido de parecer para 

negócio de compropriedade, no prédio rústico denominado “Courela do 

Sacramento”, freguesia de Assunção, Ajuda, Salvador e Stº. Ildefonso – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio na Rua Bráz Coelho, nº 16, 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 Bráz Coelho, nº 16-B, 

fração “C”, em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Bráz Coelho, nº 16-B, 

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 da Feira, nº 20-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 Tabolado, nº 28-A em 

Elvas; 

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

referente ao processo de obras nº 82/20; 

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

referente ao processo de obras nº 84/20; 

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

referente ao processo de obras nº 97/20; 

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

referente ao processo de obras nº 4/21; 

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

referente ao processo de obras nº 5/21; 

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

referente ao processo de obras nº 6/21; 
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» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de arquitetura, 

referente ao processo de obras nº 12/21; 

» Tomado conhecimento dos despachos que aprovaram a 6ª e a 7ª alteração 

orçamental e a 6ª e a 7ª 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 alteração contratual no Contrato de 

Concessão entre o Município de Elvas e o Vila Galé Internacional – Investimentos 

Turísticos, S.A, no que respeita ao período de carência de pagamento da renda, 

passando este período para quatro anos, em vez de três anos inicialmente 

acordados; 

» Deliberado, por unanimidade, referente à Empreitada de Construção da Escola EB 

2.3 de Santa Luzia – Trabalhos complementares de infraestruturas de laboratórios, 

aprovar a aceitação da proposta de preço e a adjudicação dos trabalhos 

complementares a preços novos no valor de €41.294,11, bem como a confirmação 

da adjudicação de trabalhos complementares a preços contratuais no valor de 

€2.185,93, que tinha ficado condicionada à obtenção de cabimentos e compromisso 

sequencial e aprovar o prazo de execução de 45 dias: 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar as minutas de contratos de trabalhos 

complementares referentes à Empreitada de Construção da Escola EB 2.3 de Santa 

Luzia; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar e remeter para a Assembleia Municipal os 

seguintes documentos: 

 Mapas de Fluxos de Caixa conforme resumo diário de tesouraria de 

31/12/2020 conferido pelos serviços (Saldo Gerência Orçamental 

€2.045.217,60). 

 Mapa de Execução Orçamental de Receita e Despesa; 

 Mapa de Execução Orçamental das GOP´s; 

    Aditamento à I Revisão ao Orçamento; 
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» Deliberado, por unanimidade, aprovar e remeter para a Assembleia Municipal a 

alteração ao Regulamento Municipal de Apoios Sociais do Município de Elvas a qual 

esteve sujeita a discussão pública pelo período de 30 dias; 

» Tomado conhecimento do relatório semestral 2020, sobre a situação económica e 

financeira do Município, elaborado pelo Revisor Oficial de Contas, e deliberado, por 

unanimidade, remeter o mesmo para a Assembleia Municipal, para conhecimento; 

» Deliberado, por unanimidade, considerar de interesse para o Município de Elvas o 

Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal para a educação e 

elaboração/revisão de Cartas Educativas Municipais; 

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

Elvas e a Fundação “La Caixa”/Banco BPI – Mecenas do Museu de Arte 

Contemporânea de Elvas 2021; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização de uma exposição individual 

da artista Fernanda Fragateiro no Museu de Arte Contemporânea de Elvas_Coleção 

António Cachola com curadoria de Delfim Sardo. Patente de 26 de junho de 2021 a 

9 de janeiro de 2022; 

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

€10.000,00, à Aparsim; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €6.000,00, 

à Associação Cultural e Desportiva Belhó e Raposeira; 

PARA CONSTAR SE PUBLICA ESTE E OUTROS DE IGUAL TEOR QUE 

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

PAÇOS DO CONCELHO DE ELVAS, 25 DE FEVEREIRO 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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