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EDITAL Nº 33 / 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 24 de março de 2021, TOMOU AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES:---------------- 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 5 da reunião ordinária do 

Executivo realizada no dia 10 de março de 2021; 

» Deliberado, por unanimidade autorizar a formação em contexto de trabalho de 

uma aluna do curso de Turismo, da Universidade do Algarve – Campus de 

Portimão; 

» Deliberado, por unanimidade, autorizar a aquisição da sepultura nº 102, do 19º 

quarteirão, bem como o pagamento da mesma em três prestações, sem juros; 

» 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 projeto de legalização do existente, 

referente ao processo de Obras nº 11/21, bem como o pedido de constituição do 

regime de propriedade horizontal no prédio sito na Travessa das Pardelhas, nºs 5 e 

6, em Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido para alteração da constituição do 

regime de propriedade horizontal no prédio sito na Rua Dr. Januário Cavalheiro, nº 

7, em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Pedra, nºs 8 e 8-A, 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 Alfredo Mirante, nº 7 r/c 

Esqº Bloco “C”, Olival do Saramugo, lote nº 1, fração “N”, em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Herdade de S. Domingos, 

Monte de S. Domingos, em S. Vicente; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito Rua João Pereira de Abreu, nº 5, 

em Elvas; 

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

referente ao processo de obras nº 56/20; 

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

referente ao processo de obras nº 98/20; 

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

referente ao processo de obras nº 3/21; 

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

referente ao processo de obras nº 9/21; 

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

referente ao processo de obras nº 23/21; 

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

referente ao processo de obras nº 29/21; 

»Tomado conhecimento dos despachos que aprovaram a 9ª e a 10ª alteração 

orçamental e a 9ª e a 10ª alteração às Grandes Opções do Plano do corrente ano; 

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

Reabilitação do Largo dos Combatentes a título provisório; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de execução da remodelação da 

rede de distribuição de Água de Vila Boim, Rua das Nogueiras e Rua Alto da 

Boavista e mandar executar a obra ao abrigo do plano de investimentos da 

Concessionária Aquaelvas, devendo as mesmas estarem concluídas até 31 de maio 
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de 2021, considerando que nessas mesmas artérias a Câmara vai executar 

pavimentações; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar o Plano de Desconfinamento do Município 

de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo de cedência de 

instalações a celebrar entre o Município de Elvas e a Direção Geral de Reinserção e 

Serviços Prisionais; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura do procedimento para 

atribuição de habitações municipais em regime de arrendamento apoiado; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ação de Promoção Turística e Patrimonial 

de Elvas – Postal de Vídeo; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar adiamento do evento desportivo “Copa 

Mundial de Futebol de Juristas – Elvas – Portugal 2021, para meados do próximo 

ano, caso haja condições sanitárias para a sua realização;  

» Deliberado, por unanimidade, promover mais uma edição do Festival da 

Juventude e Académico de Elvas, não em forma presencial, mas sim a ser 

transmitido nas plataformas digitais do Município de Elvas e que as gravações 

decorram no Cineteatro Municipal, durante o mês de abril, cumprindo-se 

integralmente as normas emanadas pela DGS, apostas no Plano de Contingência do 

referido espaço; 

» Deliberado, por unanimidade, não realizar a Feira Escolar do ano 2021, 

atendendo à situação de pandemia causada pela covid-19; 

» Deliberado, por unanimidade, não realizar o Festival Medieval de Elvas, no ano 

de 2021 atendendo à situação de pandemia causada pela covid-19; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar as atividades propostas para 

Comemoração do mês da Leitura; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar as atividades propostas para a 

Comemoração do Dia Internacional do Livro Infantil; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar as atividades propostas para a 

Comemoração do Dia Nacional dos Centros Históricos; 
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» Deliberado, por unanimidade, ratificar a participação do Município de Elvas no 

Projeto Piloto Indicadores UNESCO Cultura 2030; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a alteração do horário de funcionamento 

do Museu de Arte Contemporânea de Elvas; 

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

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

de Madrid, no Bairro Europa; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €3.600,00, 

à Associação Aplausus; 

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

€20.000,00, à Associação de Assistência de Vila Boim; 

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

€30.000,00, à Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente 

Mental de Elvas (APPACDM); 

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

€15.000,00, à UmColetivo - Associação Cultural; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €2.000,00, 

ao Clube de Caça e Pesca da Terrugem; 

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

€32.500,00, à Pautas e Melodias – Associação Cultural e Desportiva; 

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

à Arkus - Associação Juvenil; 

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

€15.000,00, ao NEFCA - Núcleo Elvense de Fotografia e Cinema Amador; 

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

€20.000,00, ao Clube Elvense de Natação; 

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

€20.000,00, ao Clube de Futebol os Elvenses; 

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

€90.000,00, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 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, 29 DE MARÇO 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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