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EDITAL Nº 61 / 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 11 de agosto de 2021, TOMOU AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES:---------------- 

» Deliberado, por unanimidade, autorizar o cancelamento da cláusula constante no 

contrato de compra e venda referente do lote nº 9 da Zona Industrial da Boa-Fé e 

referente ao destino a dar ao referido lote de terreno, conforme alvará nº 5/2007, 

emitido em 14 de maio de 2007; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Grivão nº 5-A em 

Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável sobre o negócio de 

compropriedade referente aos prédios rústicos denominados “Forregiais” e “Ao 

Reguengo”, em Barbacena; 

» Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável sobre o negócio de 

compropriedade referente ao prédio denominado Monte da Vista Alegre, situado na 

Herdade do Padrão de Baixo em Elvas; 

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

referente ao processo de obras nº 79/19; 

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

referente ao processo de obras nº 16/21; 

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

referente ao processo de obras nº 26/21; 

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

referente ao processo de obras nº 61/21; 

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

referente ao processo de obras nº 63/21; 
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» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de arquitetura, 

referente ao processo de obras nº 69/19; 

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

referente ao processo de obras nº 74/19; 

» Tomado conhecimento dos despachos que aprovaram a 29ª alteração orçamental 

e a 29ª alteração às Grandes Opções do Plano do corrente ano; 

» Tomado conhecimento dos atos praticados no âmbito da subdelegação de 

competências na área do Departamento Financeiro e Desenvolvimento; 

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

assunção de compromissos plurianuais; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a devolução de valores efetuadas 

indevidamente nos autos da empreitada de Adaptação do PM 10/Elvas a Museu de 

Arqueologia e Etnografia; 

» Deliberado, por unanimidade, aceitar a garantia bancária em substituição dos 

valores retidos referente à empreitada de “Construção da Escola EB 2,3 de Santa 

Luzia”; 

» Deliberado, por unanimidade, aceitar, a titulo provisório, a obra da Empreitada 

de: Construção da Escola EB 2.3 de Santa Luzia; 

» Deliberado, por unanimidade, aceitar, a titulo provisório, a obra da Empreitada 

de: Requalificação do Largo de S. Domingos e Rua Mouzinho de Albuquerque; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta de Protocolo de condições de 

contratação e funcionamento das Equipas de Intervenção Permanente; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência de espaços municipais à 

UMColetivo - Associação Cultural para a realização do Festival “A Salto”; 

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

várias propostas de trânsito; 

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

€10.000,00, à Associação Empresarial de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €6.290,00, 

ao Clube Escola de Ténis; 
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» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €6.000,00, 

à Sociedade de Instrução e Recreio; 

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

€61.657,67, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €2.500,00, 

à ARKUS Associação Juvenil; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €8.200,00, 

à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Elvas; 

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

à Núcleo Sportinguista de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €6.300,00, 

à Gota d’Arte – Associação Sócio Cultural de Elvas; 

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

à Liga dos Amigos do Hospital de Elvas; 

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

à Rancho Folclórico de Elvas; 

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

à Associação de Caçadores e Pescadores de Vila Boim; 

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

€18.500,00, à Pautas e Melodias; 

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

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

PAÇOS DO CONCELHO DE ELVAS, 20 DE AGOSTO DE 2021.-------------------- 

 
O DIRETOR DE DEPARTAMENTO 

 
 

 

 

Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha 
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