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EDITAL Nº 52 / 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 14 de julho de 2021, TOMOU AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES:------------------ 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 13 da reunião ordinária do 

Executivo realizada no dia 23 de junho de 2021; 

» Tomado conhecimento do Despacho nº 29/2021, sobre a adoção de medidas no 

âmbito do COVID – 19; 

» 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 o pedido para a constituição do regime de 

propriedade horizontal no prédio sito na Av.ª Capitão Vaz Monteiro, n.ºs 14 e 14-A 

em Santa Eulália; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido para a alteração da constituição 

do regime de propriedade horizontal no prédio sito na Av.ª Conde de Cantanhede, 

n.ºs 2 e 4, em Elvas; 

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

compropriedade para o prédio misto denominado Horta do Botaia, em Barbacena e 

Vila Fernando; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito no Beco das 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 prédio sito na Avª da Boa-Fé, n.º 93, fração 

“B”, 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 Cadeia, n.ºs 35, 35-B e 

35-C, em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Maria do Rosário Farrajota 

de Melo e Sousa, n.º 37-A, em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de S. Pedro, n.º 2, 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 da Carreira, n.ºs 29 e 29-

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 Fagundes, n.º 4, em 

Elvas; 

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

referente ao processo de obras nº 72/20; 

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

referente ao processo de obras nº 92/20; 

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

referente ao processo de obras nº 7/21; 

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

referente ao processo de obras nº 28/21; 

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

referente ao processo de obras nº 33/21; 

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

referente ao processo de obras nº 42/21; 

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

referente ao processo de obras nº 54/21; 

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

referente ao processo de obras nº 59/21; 
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» Tomado conhecimento dos despachos que aprovaram a 25ª e a 26ª alteração 

orçamental e a 25ª e a 26ª alteração às Grandes Opções do Plano do corrente ano; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a candidatura do Município de Elvas ao 

Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE) – apoio aos Custos Públicos 

decorrentes do combate à pandemia da doença COVID 19; 

» Tomado conhecimento dos atos praticados no âmbito da subdelegação de 

competências na área do Departamento de Obras e Serviços Urbanos; 

Deliberado, por unanimidade, suprimir do objeto da empreitada da Construção da 

escola EB 2.3 de Santa Luzia os seguintes trabalhos: 

Artigo 1.14.1.1.4 - Fornecimento e assentamento de balcão da receção, constituído 

por tampo e frentes em painéis fenólicos HPL, cor cinza, acabamento mate, frisos e 

rodapé no mesmo material, incluindo estrutura metálica de suporte metalizada; 

» Deliberado, por unanimidade, receber a obra da Empreitada de: Acessos à escola 

EB 2.3 de Santa Luzia, a título provisório; 

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

exterior da igreja de Santa Luzia, a título provisório; 

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

revestimento exterior da Piscina Municipal, a título provisório; 

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

edifício a Unidade de Hospitalização Domiciliária do HSLE, a título provisório; 

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

da estrada da Chamorra, a título provisório; 

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

zona industrial 3ª Fase, a título provisório; 

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

zonas industriais de Gil Vaz e Fontainhas – Lote 2, a título provisório; 

» Deliberado, por unanimidade, revogar a deliberação tomada em reunião do 

Executivo realizada no dia 9 de junho de 2021, relativamente à empreitada de 

Acessibilidades na Igreja da Terrugem; 

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

na Igreja da Terrugem a título definitivo e libertar as garantias; 
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» Deliberado, por unanimidade, não aprovar os planos ajustados à data da 

Consignação da Empreitada de Adaptação do antigo Lagar dos Lopes a residência 

de estudantes e comunicar esta decisão ao empreiteiro e á fiscalização; 

» Tomado conhecimento da carta do Alcalde de Badajoz informando que terminou 

o seu mandato como Alcalde de Badajoz, na qual expressa ainda um agradecimento 

ao Senhor Presidente da Câmara e a todo o Executivo por toda a colaboração 

prestada no desempenho das suas funções; 

» Tomado conhecimento do parecer da Comissão Nacional de Eleições sobre a 

realização de atividade em período eleitoral; 

» Deliberado, por maioria, aprovar o tarifário dos serviços de resíduos para o ano 

de 2021; 

» Deliberado, por unanimidade, adquirir o prédio rústico denominado “Quinta do 

Salvador” sito na Freguesia de Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso, do 

concelho de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, adquirir uma parcela de terreno com a área de 75 

m2, para construção de Emissários e Estação Elevatória de Varche; 

» Deliberado, por unanimidade, aceitar a doação de duas peças ao Museu de 

Arqueologia e Etnografia de Elvas António Tomás Pires; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização em Elvas do 34.º Festival 

denominado Aplec Internacional, Mostra de Cultura Popular e Tradicional da 

Catalunha, nos dias 26, 27 e 28 de agosto de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar o Protocolo de Implementação do 

Referencial de Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o Plano de Transportes Escolares para o 

ano letivo de 2021/2022; 

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

Elvas, ao ar livre, à Associação de Natação do Interior Centro, no dia 17 de julho de 

2021, entre as 13,00h e as 19,00h, para realização da prova de natação “Torregri 

de Cadetes-Elvas”; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a cedência do Auditório São Mateus nos 

dias 26 e 27 de junho de 2021, à Comissão Politica Concelhia de Elvas do Partido 
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Socialista, para apresentação das listas do Partido Socialista de Elvas, às Eleições 

Autárquicas 2021; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a cedência do Cineteatro Municipal para 

realização da Assembleia Geral de “O Elvas” CAD; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €1.000,00, 

à Associação  “O grupo de cantares de S. Vicente e Ventosa”; 

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

ao Centro de Recreio Popular da Boa fé; 

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

ao Clube desportivo de Caça e Pesca da Terrugem; 

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

€19.000,00, à Comissão de Melhoramentos de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €3.000,00, 

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

Melo; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir apoios financeiros no valor de €6,500,00 e 

€10.000,00, à Confraria do Senhor Jesus da Piedade; 

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

€22.547,18, à Associação dos Bombeiros Voluntários 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,21 DE JULHO 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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