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EDITAL Nº 48 / 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 26 de maio de 2021, TOMOU AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES:------------------ 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 10 da reunião ordinária do 

Executivo realizada no dia 12 de maio de 2021; 

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

um formando do curso Técnico Especialista em Aplicações Informáticas e Gestão, 

que irá decorrer de 16 de junho a 16 de setembro de 2021; 

» 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 redução do horário de funcionamento do 

estabelecimento de lavagem auto instalado no Sitio da Badana, em Elvas das 

“7,00h, às 22,00h”; 

» Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável relativamente ao negócio 

de compropriedade, no prédio rústico denominado “Quinta do Falé” – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua dos Arcos, nº 9-A, 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 João Pereira de Abreu, nº 

5, em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Aboboreira, nº 2-C, 

fração “C”, 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 da Aboboreira, nº 2-B, 

fração “D”, em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito no Arco da Senhora da 

Encarnação, nº 5 em Elvas; 

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

referente ao processo de obras nº 51/20; 

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

referente ao processo de obras nº 77/20; 

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

referente ao processo de obras nº 92/20; 

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

referente ao processo de obras nº 19/21; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de arquitetura e em 

deliberação final, referente ao processo de obras nº 21/21; 

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

referente ao processo de obras nº 27/21; 

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

referente ao processo de obras nº 29/21; 

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

referente ao processo de obras nº 41/21; 

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

referente ao processo de obras nº 53/21; 

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

referente ao processo de obras nº 54/21; 

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

referente ao processo de obras nº 59/21; 

»Tomado conhecimento dos despachos que aprovaram a 17ª, 18ª e a 19ª 

alteração orçamental e a 17ª, 18ª e a 19ª alteração às Grandes Opções do Plano do 

corrente ano; 
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» Deliberado, por unanimidade, manifestar interesse em participar na candidatura 

de deteção e combate à espécie exótica invasora Vespa velutina; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a Candidatura ao Prémio Autárquico 

«Aristides de Sousa Mendes e outros salvadores portugueses – Holocausto, valores 

universais, humanismo e justiça» Edição 2021; 

» Tomado conhecimento dos atos praticados no âmbito da subdelegação de 

competências na área do Departamento de Obras e Serviços Urbanos; 

» Deliberado, por unanimidade e referente à Empreitada de Recuperação, 

Conservação e Valorização do Aqueduto da Amoreira – 1ª fase, não aprovar o plano 

de trabalhos de recuperação de atrasos apresentado e a elaboração pelo dono da 

obra de um plano de trabalhos adequado à recuperação do atraso, solicitando à 

fiscalização a elaboração do Plano atrás referido; 

» Deliberado, por unanimidade, aceitar a obra da Empreitada de: Escoramento da 

Muralha da Avenida de São Domingos a título provisório; 

» Deliberado, por unanimidade, nomear a representante do Município na Comissão 

de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ); 

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

execução de uma escultura equestre a Joaquim Bastinhas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de Parceria Rural Move – 

Aceleradora de Empregabilidade Remota; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar e remeter para discussão, nos termos do 

disposto no CPA, a alteração ao Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos 

Urbanos e Limpeza Urbana do Município de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o programa de celebração do 141º 

aniversário da Biblioteca Municipal Drª. Elsa Grilo, durante o mês de junho de 

2021; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de Distinções por Mérito 

Escolar cuja cerimónia se realizará no Museu de Arqueologia e Etnografia de Elvas, 

no decorrer do mês de junho de 2021, em dois dias distintos evitando o 

aglomerado de pessoas, sendo que num dos dias será a entrega aos Agrupamentos 
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1, 2 e 3 e no segundo dia as entregas correspondentes à Academia de Música, 

Colégio Luso Britânico e ESAE; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a comemoração do Dia da Criança, com a 

apresentação do Trio Elétrico Infantil, a realizar no dia 1 de junho de 2021, bem 

como o percurso do mesmo; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a reabertura de atividades físicas da 

Universidade Sénior de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do Cineteatro Municipal à UM 

Coletivo - Associação Cultural - Reagendamentos do Mês do Teatro, para os dias 28 

a 30 de maio, 11 e 13 de junho e 25 a 27 de junho de 2021; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir ao Rugby Clube de Elvas, um apoio 

financeiro no valor de €10.000,00, bem como aprovar o contrato programa de 

desenvolvimento desportivo e o apoio logístico com cedência de um autocarro; 

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

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

PAÇOS DO CONCELHO DE ELVAS, 1 DE JUNHO 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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