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EDITAL Nº 118 / 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 8 de setembro 

de 2021, TOMOU AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES:---------------------------------------------- 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 15 da reunião ordinária do Executivo 

realizada no dia 28 de julho de 2021; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 16 da reunião ordinária do Executivo 

realizada no dia 11 de agosto de 2021; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 17 da reunião ordinária do Executivo 

realizada no dia 25 de agosto de 2021; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de formação pratica em contexto de 

trabalho na área de Licenciatura em Serviço Social; 

» 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 alteração do processo de loteamento nº 2/2021, 

sito no Loteamento de São Francisco em Vila Boim, relativamente ao lote de terreno nº 57, 

para dois lotes; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a alteração do processo de loteamento nº 4/2021, 

sito no Loteamento da Carvalha, relativamente ao lote de terreno nº 5; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito no Largo de Alcáçova, nº 4, 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, nº 3, fração “G”, em Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Arco Senhora da Encarnação, nº 8, em 

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

de preferência na aquisição dos prédios sito na Quinta de Santa Rita, Quinta do 

Desembargador e Horta do Laranjal – 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 Quinta de Santa Rita – 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 Conselheiro António Coelho Ventura, nº 

14, em Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do forno, nº 43-A, fração “B”, em Elvas; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto em deliberação final, 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 23/21; 

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

processo de obras nº 38/21; 

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

ao processo de obras nº 46/21; 

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

processo de obras nº 90/21; 

» Tomado conhecimento dos despachos que aprovaram a 34ª, 35ª, 36ª e 37ª alteração 

orçamental e a 34ª, 35ª, 36ª e 37ª alteração às Grandes Opções do Plano do corrente ano; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar uma redução da garantia bancária no valor de 

€82.368,83, referente à Empreitada de “Ampliação do Complexo Social do Bairro da Boa 

Fé”;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar uma redução da garantia bancária no valor de 

€22.832,52, referente à Empreitada de “Ampliação do Complexo Social do Bairro da Boa 

Fé”;  

» Tomado conhecimento da escritura de compra e venda do prédio sito na Estrada de Santa 

Rita, nº 22, inscrito no artigo da matriz da Freguesia de Assunção, Ajuda, Salvador e Santo 

Ildefonso, sob o artigo nº 2826, composto de doze frações designadas de (A a M), adquirido 

por deliberação do Executivo tomada em sua reunião realizada no dia 23 de junho de 2021; 

» Tomado conhecimento dos atos praticados no âmbito da subdelegação de competências 

na área do Departamento de Obras e Serviços Urbanos; 
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» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização de transporte especial de Eleitores 

para as assembleias e secções de voto de ida e volta de munícipes às seções de voto, no dia 

26 de setembro de 2021, para permitir o cumprimento desse direito e dever cívico; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a oferta de publicações municipais à Biblioteca 

Municipal de Campo Maior e à Biblioteca Municipal de Badajoz no âmbito da Rede de 

Bibliotecas EUROBEC; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do Mercado Municipal da Casa da 

Barcas à Associação dos Amigos do Cemitério dos Ingleses de Elvas, no dia 3 de outubro de 

2021, das 9,00h às 13,00h; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência de Instalações desportivas ao Clube 

Elvense de Natação, mais concretamente a piscina municipal coberta e o pavilhão 

desportivo municipal, para a época 2020/2021. 

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

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

PAÇOS DO CONCELHO DE ELVAS, 10 DE SETEMBRO DE 2021.-------------------------- 

 

O DIRETOR DE DEPARTAMENTO 

 

 

 

 

 

Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha 
 

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


		2021-09-10T11:28:12+0100
	CARLOS ALEXANDRE HENRIQUES SALDANHA




