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EDITAL Nº 40 / 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 21 de abril de 2021, TOMOU AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES:------------------ 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 7 da reunião ordinária do 

Executivo realizada no dia 7 de abril de 2021; 

» Deliberado, por unanimidade, a homologar o auto de Licitação do lote de terreno 

nº 1, do Loteamento da Abóboda sito na Freguesia de São Brás e São Lourenço, o 

qual foi adjudicado pelo valor de €5.400,00; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento da avença mensal 

do Parque de Estacionamento Subterrâneo dos meses de fevereiro e março de 

2021, solicitado por um munícipe; 

» Deliberado, por unanimidade, abrir o necessário procedimento concursal para 

atribuição de 4 (quatro) lojas do Centro Comercial dos 102 Fogos do Bairro da Boa-

Fé; 

» Tomado conhecimento dos atos praticados no âmbito da subdelegação de 

competências na área do Departamento de Administração Geral e Recursos 

Humanos; 

» Deliberado, por unanimidade, dar parecer favorável ao pedido de negócio de 

compropriedade para o prédio rústico denominado “Horta Nova das Casas Novas” e 

Herdade da Lage, Herdade da Laginha e Herdade da Lage parte – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do imóvel sito na Estrada de Stª. Rita, nº 14 – 

5º Esqº, fração “Q” em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do imóvel sito na Urbanização de S. Francisco, 

Rua A, nºs 9/10, em Vila Boim; 
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» Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho que determinou não exercer o 

direito de preferência na aquisição do imóvel sito na Rua do Paço, nº 11, em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do imóvel sito na Rua do Forno, nºs 13 e 13-A, 

em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do imóvel sito na Rua do Passo, nº 11-A, fração 

“B”, em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do imóvel sito na Rua do Forno, nºs 13 e 13-A, 

em Elvas; 

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

referente ao processo de obras nº 69/20; 

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

referente ao processo de obras nº 94/20; 

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

referente ao processo de obras nº 105/20; 

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

referente ao processo de obras nº 12/21; 

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

referente ao processo de obras nº 13/21; 

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

referente ao processo de obras nº 17/21; 

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

referente ao processo de obras nº 27/21; 

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

referente ao processo de obras nº 32/21; 

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

referente ao processo de obras nº 33/20; 

» Tomado conhecimento dos despachos que aprovaram a 13ª alteração orçamental 

e a 13ª alteração às Grandes Opções do Plano do corrente ano; 
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» Tomado conhecimento dos atos praticados no âmbito da subdelegação de 

competências na área do Departamento Financeiro e Desenvolvimento; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o adiantamento do pagamento dos 

duodécimos, referente ao apoio que foi concedido à Sociedade de Instrução e 

Recreio em reunião do Executivo realizada em 7 de abril de 2021; 

» Deliberado, por unanimidade, mandar abater ao inventário material/equipamento 

de informática que, devido a avarias várias, ficou inutilizado; 

» Tomado conhecimento dos atos praticados no âmbito da subdelegação de 

competências na área do Departamento de Obras e Serviços Urbanos; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar as alterações do desenho relativo ao 

campo de jogos exterior e mandar executar os trabalhos em conformidade, 

solicitando-se autorização ao projetista no âmbito de direitos de autor e uprimir ao 

objeto da empreitada o seguinte trabalho no valor de €4.459,75, da Empreitada de: 

Construção da escola EB 2.3 de Santa Luzia; 

» Deliberado, por unanimidade, indeferir os trabalhos propostos pelo empreiteiro da 

Empreitada de: Construção da escola EB 2.3 de Santa Luzia, por não considerar 

existirem erros de projeto; 

» Deliberado, por unanimidade, e referente à Empreitada de: Construção da escola 

EB 2.3 de Santa Luzia, o seguinte: 

a) No que respeita aos contentores a Câmara deve aguardar o parecer do gabinete 

jurídico para decisão;  

b) No que respeita aos restantes artigos das listas de erros e omissões 

apresentados pelo empreiteiro, não aceitar os erros e omissões por não existirem 

elementos instrutórios, por culpa de empreiteiro, projetista e fiscalização, 

suficientes para decisão em observância aos princípios legais exigidos, 

designadamente fundamentação, com base em peças desenhadas e medições 

detalhadas das conclusões obtidas por cada uma das partes referidas e proposta e 

ausência de proposta da fiscalização para deliberação pela Câmara, conclusiva e 

comparativa das posições do empreiteiro e projetista;  

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

Avenida 14 de janeiro 3ª fase a título provisório; 
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» Deliberado, por unanimidade, receber a obra da Empreitada de: Gare para 

contentores na escola EB 2.3. de Santa Luzia a título provisório; 

» Deliberado, por maioria, aprovar a abertura de procedimentos concursais para 

recrutamento de técnicos superiores e de Assistentes Operacionais por tempo 

indeterminado e para recrutamento de Assistentes Operacionais a termo resolutivo; 

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

transferência de competências para o município no âmbito da descentralização de 

competências na área da Ação Social para o presente ano em curso; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar as Normas de Participação e 

Implementação do Orçamento Participativo, bem como nomear os Avaliadores 

Técnicos das propostas do Orçamento Participativo; 

» Deliberado, por unanimidade, autorizar o apoio jurídico ao júri do concurso 

Público Internacional para a Contratação da “Prestação de Serviços de Recolha e 

Transporte de Resíduos Urbanos no Município de Elvas” para análise das exposições 

de quatro concorrentes apresentadas em sede de Audiência Prévia; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Cooperação para a 

Igualdade e não Discriminação / Nova Geração, a celebrar com Comissão para a 

Cidadania e a Igualdade de Género; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o Protocolo de colaboração no apoio a 

programas e projetos de interesse municipal em parceria com entidades da 

administração central; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o Protocolo de empréstimo de obras das 

coleções do Museu de Arte Contemporânea de Elvas_Coleção António Cachola e do 

Museu de Arqueologia e Etnografia António Tomás Pires de Elvas ao Hotel Vila Galé 

Collection Elvas; 

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

Elvas e a Fundação Millennium bcp - Mecenas do Museu de Arte Contemporânea de 

Elvas; 

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

Municipal, o cancelamento do contrato de Empréstimo ao Investimento – “Escola 

E.B. 2 3 de Santa Luzia”, aprovado em reunião do executivo realizada no dia 26 de 
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junho de 2019 e em reunião da Assembleia Municipal realizada no dia 28 de junho 

de 2019; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do Cineteatro Municipal, entre 

os dias 23 e 27 de abril de 2021 à UmColetivo – Associação Cultural, para ensaio 

da Peça Segundo Sacrifício; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar que seja iniciada a exibição digital de 

cinema, no Auditório S. Mateus a partir dia 23 de abril de 2021; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a programação para comemoração do 6º 

aniversário do Cartão Smart Jovem; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a programação comemoração do 47º 

aniversário do 25 de abril; 

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

referida Bolsa de Turismo de Lisboa, integrado no stand promocional da Entidade 

Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo; 

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

à Associação de Reformados Pensionistas e Idosos da Belhó Raposeira e Rui de 

Melo; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €1.500,00, 

à Associação Ornitológica de Elvas; 

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 ABRIL DE 2021.----------------------- 

 
O DIRETOR DE DEPARTAMENTO 

 
 

 

 

 
Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha 
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