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EDITAL Nº 37 / 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 7 de abril de 

2021, TOMOU AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES:-------------------------------------------------- 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 6 da reunião ordinária do Executivo 

realizada no dia 24 de março de 2021; 

» Tomado conhecimento do Despacho nº 10/202, que determinou a prestação de serviços 

mínimos na recolha de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana, no dia 2 de abril de 

2021, feriado nacional, coincidente com o fim-de-semana; 

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

aluna do Curso de Turismo no ISCE – Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo no âmbito 

da conclusão da sua licenciatura em Turismo, com inicio em março de 2021; 

» Deliberado, por unanimidade autorizar a formação em contexto de trabalho de 8 

formandos na área do Curso de Técnico de Turismo Ambiental e Rural coma duração de 30 

dias (210 horas) com inicio em 15 de março e términus em 28 de abril de 2021; 

» Tomado conhecimento dos atos praticados no âmbito da subdelegação de competências 

na área do Departamento de Administração Geral e Recursos Humanos; 

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

processo de obras nº 13/21; 

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

processo de obras nº 28/21; 

» Tomado conhecimento dos despachos que aprovaram a 11ª e a 12ª alteração orçamental 

e a 11ª e a 12ª alteração às Grandes Opções do Plano do corrente ano; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o adiantamento do preço, referente à empreitada 

de Ampliação do Complexo Social da Boa-Fé, cujo adjudicatário é a empresa Agrocinco 

Construções, S.A; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o adiantamento do preço, referente Empreitada de 

Conservação e Valorização do Aqueduto da Amoreira, cujo adjudicatário é a empresa 

Empatia – Arqueologia, Conservação e Restauro; 
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» Deliberado, por, unanimidade, ratificar o ato de envio e criação do processo de visto do 

Tribunal de Contas, em análise e referente à Empreitada de Adaptação do Antigo Lagar dos 

Lopes a Residência de Estudantes; 

» Deliberado, por unanimidade, aceitar a Transferência de Bens da CIMAA, para o Município, 

constantes do Auto de Transferência e remeter à Assembleia Municipal para conhecimento; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a desistência da Candidatura Digital de Elvas – PI 

10.1; 

» Tomado conhecimento dos atos praticados no âmbito da subdelegação de competências 

na área do Departamento de Obras e Serviços Urbanos; 

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

ronda e reparação da cobertura do seu acesso na Rua Sá da Bandeira a título provisório; 

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

Carta Municipal de Habitação; 

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

Estratégia Municipal de Habitação; 

» Deliberado, por unanimidade, reconhecer as funções constantes da informação da DSU, 

como funções em condições de insalubridade e penosidade e que qualifiquem o respetivo 

nível de insalubridade e penosidade como alto, com base na fundamentação do parecer 

emitido pela entidade externa, PREVIMED-Centro de Medicina Ocupacional, Ldª e na 

concordância da Comissão de Trabalhadores, auscultada previamente que o suplemento 

seja abonado em tantos dias quanto aqueles efetivamente prestados pelo trabalhador com 

sujeição aquelas condições, com efeito a partir de 1 de maio de 2021 e remeter a proposta 

para a Assembleia Municipal para aprovação da revisão do mapa de pessoal; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a programação da 6ª edição do ArtJazz Festival de 

Elvas, que decorrerá entre 29 de abril e 1 de maio de 2021; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a comparticipação financeira de acordo com o 

protocolo celebrado com os Municípios de Almeida, Marvão e Valença no âmbito da 

candidatura das Fortalezas Abaluartadas da Raia, cuja minuta foi aprovada em reunião do 

Executivo realizada no dia 23 de novembro de 2016; 

» Deliberado, por unanimidade, não realizar o Centro de Férias Infantil do Município de 

Elvas, no ano de 2021, uma vez que as condições de segurança não o permitem; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a entrega de presente comemorativo do Dia 

Mundial da Criança, neste mesmo dia em todas as instituições educativas do concelho; 
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» Deliberado, por unanimidade, aprovar a programação para celebração da comemoração 

do 508º aniversário da elevação de Elvas a cidade e que a mesma decorra no Auditório São 

Mateus, no dia 21 de abril de 2021; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a programação para celebração da comemoração 

do Dia Mundial do Livro dia 23 de abril de 2021; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €10.000,00, ao 

UmColetivo - Associação Cultural; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €20.000,00, à 

Associação Humanitária de Santa Eulália; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €25.000,00, ao 

Clube Escola de Ténis de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €10.235,72, à Cruz 

Vermelha Portuguesa - Centro Humanitário 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, 15 DE ABRIL DE 2021.-------------------------------- 

 

O DIRETOR DE DEPARTAMENTO 

 
 

 

 

 

Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha 
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