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                                            EDITAL Nº 50 / 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 23 de junho de 2021, TOMOU AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES:----------------- 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 12 da reunião ordinária do 

Executivo realizada no dia 9 de junho de 2021; 

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

seis formandos do Curso de Técnico de Turismo Ambiental e Rural, a decorrer de 16 

de julho a 9 de setembro de 2021; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o contrato de estágio extracurricular na 

área de Licenciatura em Gestão de Empresas com um aluno da Universidade 

Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa; 

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

do Parque de Estacionamento Subterrâneo dos meses de janeiro a junho de 2021, 

solicitado por um munícipe; 

» 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 anulação de cláusula de reversão, 

celebrada por escritura pública efetuada em 16 de junho de 2017 e referente à 

permuta do prédio urbano sito no Largo de São Martinho, n.º 6 em Elvas, na 

freguesia de Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso, deste concelho de Elvas, 

inscrito na matriz predial urbana daquela freguesia sob o artigo n.º 186, com o 

imóvel conhecido por “Antiga Escola de Vila Fernando”, inscrito na matriz predial 

urbana da freguesia de Barbacena e Vila Fernando, sob o artigo n.º 1036; 
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» Deliberado, por unanimidade, aprovar o cancelamento da garantia bancária 

prestada para garantia de execução das obras de urbanização do Loteamento da 

Horta de D. Pedro, a que corresponde o processo de Loteamento nº 2/2008; 

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

propriedade horizontal no prédio sito na Estrada Nacional 4, km 182,200, Pedras 

Negras, Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Feira, n.º 20, 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 dos Arcos, n.º 17, em 

Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Azinheira, n.º 12, em 

Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Paris, n.º 17 – 3.º 

Esq.º, fração “G, em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito no Largo de S. Vicente, n.ºs 7 e 7-

A, em Elvas; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de alteração ao 

projeto inicial em deliberação final, referente ao processo de obras nº 119/18; 

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

referente ao processo de obras nº 48/21; 

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

referente ao processo de obras nº 52/21; 

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

referente ao processo de obras nº 61/21; 

» Tomado conhecimento dos despachos que aprovaram a 23ª e a 24ª alteração 

orçamental e a 23ª e a 24ª 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 cancelamento da garantia bancária 

referente ao contrato de fornecimento contínuo de combustíveis por cartão 

magnético para a frota automóvel do Município de Elvas; 

» Tomado conhecimento dos atos praticados no âmbito da subdelegação de 

competências na área do Departamento de Obras e Serviços Urbanos; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da 

Câmara do dia 11 de junho de 2021, referente à Empreitada de: Recuperação, 

Conservação e Valorização do Aqueduto da Amoreira – 1ª fase; 

» Deliberado, por maioria, aprovar o Protocolo a celebrar entre o Município e a 

ULSNA – Unidade de Saúde do Norte Alentejano – EPE (a); 

» Deliberado, por maioria, aprovar o Protocolo a celebrar entre o Município e a 

ULSNA – Unidade de Saúde do Norte Alentejano – EPE (b); 

» Deliberado, por maioria, ratificar e remeter para a Assembleia Municipal, para 

ratificação, o “1º Direito Acordo de Colaboração e ELH” a celebrado entre o 

Município de Elvas e o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, I.P; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a minuta do Acordo de Cooperação para 

estabelecimento de espaços de teletrabalho ou coworking nos territórios do 

interior; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo a celebrar entre as entidades 

integradas na Rede Temática das Invasões Francesas e a Empresa Science4you; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização do Programa “Elvas, 

Património Mundial”, na RTP, no próximo dia 27 de junho, domingo, entre as 

11,30h e as 13,00h e as 14,30h e as 20,00h; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o programa da comemoração do 9º 

aniversário da classificação de Património Mundial da Cidade-quartel fronteiriça de 

Elvas e suas fortificações como Património da Humanidade; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a colocação de bancas de vendas de 

produtos regionais no Forte da Graça para o evento “Elvas Classic Tour”, que se 

realizou no dia 19 de junho de 2021; 
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» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do auditório do MAEE à 

USNA/CGTP-IN, no dia 25 de junho de 2021, entre as 10,00h e as 17,00h, para 

ação de uma formação sindical; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do cineteatro Municipal à 

empresa Conversas100limites Unipessoal, Ldª, nos dias 3 e 4 de julho de 2021, 

para realização de um evento formativo, na área do empreendedorismo e 

marketing; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência das piscinas municipais de Elvas 

ao ar livre ao Clube Elvense de Natação, das 09,00h às 19,00h, do dia 26 de junho 

de 2021; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência da pista de atletismo do estádio 

municipal de Atletismo à Associação de Atletismo do Distrito de Portalegre (AADP) 

entre as 14,00h e as 20,00h do dia 12 de junho de 2021; 

» Deliberado, por maioria, aprovar a aquisição do imóvel sito na Estrada de Santa 

Rita, nº 22, em Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do estádio municipal de 

atletismo de Elvas e do ginásio da universidade sénior de Elvas ao Varzim Sport 

Clube, de 3 a 11 de julho de 2021, para realização do estágio de pré temporada; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o programa “cultura sai à rua e não só”- 

nas freguesias; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a concessão de apoio técnico do gabinete 

de projetos do município para elaboração do projeto de alpendres de interligação 

entre edifícios das instalações da APPACDM; 

PARA CONSTAR SE PUBLICA ESTE E OUTROS DE IGUAL TEOR QUE VÃO SER 

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

PAÇOS DO CONCELHO DE ELVAS, 28 DE JUNHO DE 2021.---------------------- 

O DIRETOR DE DEPARTAMENTO 
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