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EDITAL Nº 49 / 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 9 de junho de 2021, TOMOU AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES:------------------- 

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

Executivo realizada no dia 26 de maio de 2021; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 11 da reunião extraordinária 

do Executivo realizada no dia 28 de maio de 2021; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o Protocolo para Plano Individual de 

Transição de inserção de trabalho de aluno com necessidades educativas especiais 

a celebrar entre o Município e o Agrupamento de Escolas nº 3 de Elvas – Escola 

Secundária D. Sancho II; 

» Tomado conhecimento dos atos praticados no âmbito da subdelegação de 

competências na área do Departamento de Administração Geral e Recursos 

Humanos; 

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

direito de preferência na aquisição do imóvel sito no Beco da Romeiras, n.ºs 3 e 3-

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 Espírito Santo, n.º 46-

B, fração “C”, em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do imóvel sito na Praça D. Sancho II, n.º 3, c/v 

dtº, fração “B”, em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do imóvel sito na Praça D. Sancho II, 

arrecadação na cave, fração “R”, em Elvas; 
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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 da Pedra, n.º 4, em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do imóvel sito na Praça da República, n.º 17 e 

Rua dos Sapateiros, n.ºs 20 e 21 – 2º, fração “F”, em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do imóvel sito na Rua de Lisboa, n.º 12 – 3º 

Esqº, Bairro Europa, fração “G”, em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do imóvel sito nos Varchinhos – S. Brás e S. 

Lourenço, em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do imóvel sito na Fonte Branca, em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do imóvel sito na Rua Mártires de Timor, lote 

HC-6, r/c-A, fração “A”, em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do imóvel sito na Rua Dr. João Camoesas, Torre 

Olivença, n.º 9 – 6º Esqº, fração “AT”, Urbanização do Revoltilho, em Elvas; 

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

referente ao processo de obras nº 16/21; 

» Tomado conhecimento dos despachos que aprovaram a 20ª, 21ª e 22ª alteração 

orçamental e a 20ª, 21ª e 22ª alteração às Grandes Opções do Plano do corrente 

ano; 

» Deliberado, por unanimidade, revogar a revogar a deliberação tomada pelo 

executivo, em reunião de 28 de maio de 2021, que aprovou a II Revisão ao 

Orçamento, bem como aprovar por unanimidade, a II Revisão ao Orçamento e 

remeter a mesma à Assembleia Municipal para aprovação conforme o estabelecido 

na alínea c) do número 1 do artigo 33º da Lei nº 75/13, de 12 de setembro e de 

acordo com a NPC 26 do SNC-AP; 
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» 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: Pintura dos 30 

fogos no Bairro da Boa-Fé, a título provisório; 

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

pavimentos exteriores das Piscinas Municipais, a título provisório; 

» Deliberado, por unanimidade, libertar 15% do valor da caução referente à 

Empreitada de: Acessibilidades na igreja da Terrugem;  

» Deliberado, por unanimidade, libertar 15% do valor da caução referente à 

Empreitada de: Construção do Centro Comunitário da Boa-Fé; 

» Deliberado, por unanimidade, libertar 15% do valor da caução referente à 

Empreitada de: Construção do Centro Comunitário de Santa Luzia; 

» Deliberado, por unanimidade, libertar 30% do valor da caução referente à 

Empreitada de: Conservação e Restauro do Baluarte de S. Vicente; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o contrato de Planeamento e termos de 

referência do Plano de Pormenor das Chochinhas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o programa Férias Ativas do Verão 2021, 

condicionado à emissão de parecer por parte da CNE; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização do programa viagens à praia, 

condicionado à emissão de parecer por parte da CNE; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização do programa viagens ao 

Santuário da Nossa Senhora de Fátima, condicionado à emissão de parecer por 

parte da CNE; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização da 27ª edição do Festival da 

Idade de Ouro, em pequenos grupos de pessoas nos restaurantes do Concelho de 

Elvas, que pretendam aderir à iniciativa, condicionado à emissão de parecer por 

parte da CNE; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a entrega de voucher com entrada gratuita 

para as Piscinas Municipais a todos os alunos do 2º e 3º ciclo, ensino secundário e 

ensino superior do concelho de Elvas, no período compreendido entre os dias 12 de 

julho e 27 de agosto de 2021; 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rua Isabel Maria Picão * 7350-476 Elvas   Telef. 268 639 740 
geral@cm-elvas.pt  http://www.cm-elvas.pt 

Pág. 4 de 4 

GRL_ASSINATURA_1 ASS 
 
 

» Deliberado, por unanimidade, como forma de premiar a participação e dedicação 

dos alunos, no Concurso Municipal “As Olimpíadas da Cidadania e do Património”, 

oferecer uma entrada gratuita nas Piscinas Municipais aos alunos das duas turmas 

vencedoras e respetivo acompanhante, de forma a que a mesma decorra de forma 

segura; 

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

Academia de Música de Elvas no dia 6 de junho de 2021, entre as 15,30h e as 

19,00h, para realização de um concerto com a Orquestra Sinfónica Juvenil, dirigida 

pelo Maestro Cristopher Bochmann; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o contrato de comodato a celebrar entre o 

Município de Elvas e o Instituto Nacional de Investigação Agrária, IP (INIAV); 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização do programa “cultura sai à rua 

e não só” a realizar nos meses de junho, julho e agosto de 2021, condicionado à 

emissão de parecer por parte da CNE;  

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €5.000,00, 

à Aiar - Associação de desenvolvimento pela cultura; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €9.963,00, 

à Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Eulália; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €1.800,00, 

ao Clube do Diabético de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €9636,21, 

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, 16 DE JUNHO DE 2021.-------------- 

O DIRETOR DE DEPARTAMENTO 
 

 

 

Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha 
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