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EDITAL Nº 83 / 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 25 de agosto de 2021, TOMOU AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES:---------------- 

» Tomado conhecimento dos atos praticados no âmbito da subdelegação de 

competências na área do Departamento de Administração Geral e Recursos 

Humanos; 

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

compropriedade referente aos prédios mistos denominados “Quinta do 

Desembargador”, “Quinta de Santa Rita” e “Laranjal”, freguesia de S. Brás e S. 

Lourenço; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua das Manas, n.ºs 7 e 7-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 Quartéis, n.º 3-A, 

fração “H, em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Évora, n.º 7, fração “A” 

em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Estrada de Santa Rita, n.º 20 

r/c Dtº. frente, loja C-Um, fração “A”, 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 Estrada de Santa Rita, n.º 20 

r/c Esqº, loja C-Dois, fração “B”, em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Estrada de Santa Rita, n.º 20 

r/c Traseiras, loja C-Três, Fração “C”, em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Estrada de Santa Rita, n.º 20 – 

1.º Esqº., fração “D”, em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Estrada de Santa Rita, n.º 20 – 

1.º frente, fração “E”, em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Estrada de Santa Rita, n.º 20 – 

1.º Dtº., fração “F”, em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Estrada de Santa Rita, n.º 20 – 

2.º Esqº., fração “G” em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Estrada de Santa Rita, n.º 20 – 

2.º Frente, fração “H”, em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Estrada de Santa Rita, n.º 20 – 

2.º Dtº., fração “I”, em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Estrada de Santa Rita, n.º 20 – 

3.º Esqº., fração “J”, em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Estrada de Santa Rita, n.º 20, 

antigo lote n.º 5, fração “M”, 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 Estrada de Santa Rita, n.º 20, 

antigo lote n.º 5, fração “N”, em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Estrada de Santa Rita, n.º 20, 

antigo lote n.º 5, fração “O”, em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Estrada de Santa Rita, n.º 20, 

antigo lote n.º 5, fração “P”, em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Estrada de Santa Rita, n.º 20, 

antigo lote n.º 5, fração “Q”, em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Estrada de Santa Rita, n.º 20, 

antigo lote n.º 5, fração “R”, em Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Estrada de Santa Rita, n.º 20, 

antigo lote n.º 5, fração “S, em Elvas; 

» Tomado conhecimento do despacho que emitiu parecer favorável à realização de 

uma operação do loteamento no Olival do Saramugo, em Elvas referente à 

Informação Prévia nº 5/21; 

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

referente ao processo de obras nº 82/18; 

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

deliberação final, referente ao processo de obras nº 83/18; 

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

referente ao processo de obras nº 114/18; 

» Tomado conhecimento dos despachos que aprovaram a 30ª, 31ª, 32ª e 33ª 

alteração orçamental e a 30ª, 31ª, 32ª e 33ª alteração às Grandes Opções do Plano 

do corrente ano; 
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» Deliberado, por unanimidade, não aplicar sanção por incumprimento no 

fornecimento de montagem de mobiliário e equipamento para a Escola EB 2.3 de 

Santa Luzia; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o Projeto de Execução da Remodelação da 

Rede de Distribuição de Água da Boa-Fé; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de Execução da Extensão da 

Rede de Abastecimento de Água das Casas Novas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar os planos definitivos da Empreitada de 

Adaptação do antigo Lagar dos Lopes a residência de estudantes; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a 2ª revisão de preços, da Empreitada de: 

Construção da Escola EB 2.3 de Santa Luzia e manda pagar ao empreiteiro o valor 

de €8.700,77 + IVA; 

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

Valorização e Transferência de Tecnologia – Drenagem de Esgotos, a título 

provisório; 

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

Cobertura da Fração M do Parque Empresarial de Elvas, a título provisório; 

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

dos Parques Infantis de Vila Boim, Santa Eulália e Vila Fernando, a título provisório; 

» Deliberado, por maioria, aprovar a alteração ao Regulamento Municipal de 

Gestão de Resíduos Urbanos e Limpeza Urbana do Município de Elvas e submeter a 

mesma a aprovação da Assembleia Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a Adenda ao Contrato de cedência de 

infraestruturas a celebrar entre o Município de Elvas e a Águas do Vale do Tejo e 

submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, dar inicio ao período de discussão pública relativa à 

alteração do Plano de Pormenor do Revoltilho, nos termos do artigo 89.º em 

articulação como artigo 119.º, do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do pavilhão desportivo 

municipal à Associação Cultural e Desportiva Belhó e Raposeira, nas terças e 

quintas – feiras, das 20,00h às 21,30h;  
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» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência de uma sala da Casa da Cultura 

de Elvas à SER – Sociedade Elvense de Radiodifusão, Ldª, no dia 7 de setembro de 

2021, para realização de um debate com todos os cabeças de lista de candidatos ao 

Município de Elvas, no âmbito das eleições autárquicas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o documento de trabalho designado de 

Manual Anti Suborno. 

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

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

PAÇOS DO CONCELHO DE ELVAS, 29 DE AGOSTO DE 2021.-------------------- 

 

O DIRETOR DE DEPARTAMENTO 
 

 

 

 

Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autógrafa 


		2021-08-31T10:52:33+0100




