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EDITAL Nº 131 / 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 19 DE OUTUBRO DE 2021.------------------- 

FAZ SABER, no cumprimento do n.º 1 do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, que a Câmara Municipal de Elvas em sua reunião ordinária do passado 

dia 13 de outubro de 2021, TOMOU AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES:-------------- 

» Tomado conhecimento do Despacho n.º 50/2021 de nomeação do Escrivão dos 

Processos de Contra – Ordenação; 

» Tomado conhecimento do Despacho n.º 51/2021 de nomeação do Oficial público 

para lavrar todos os contratos em que a Lei o preveja; 

» Tomado conhecimento do Despacho n.º 52/2021 que determinou a existência de 

um Vereador em regime de tempo inteiro; 

» Tomado conhecimento do Despacho n.º 53/2021 que determinou que a Senhora 

Vereadora Dr.ª Anabela da Conceição Costa Tinta-Fina Cartas exerça as funções em 

regime de tempo inteiro; 

» Tomado conhecimento do Despacho n.º 54/2021 nomeando a Senhora Vereadora 

Dr.ª Anabela da Conceição Costa Tinta-Fina Cartas para as funções de Vice - 

Presidente da Câmara; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho que emitiu parecer favorável 

ao negócio de compropriedade do prédio no prédio misto denominado “chafariz D’ 

El-Rei” – S. Brás e S. Lourenço; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito no Beco de Santa Justa, n.º s 4 e 

4-A - Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua dos Chilões, n.º 36-A, 1 e 

2.º andar, fração “D” - 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 das Alcoutinas, n.º 7, 

fração “A” - Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Teresa Monteiro Palmeiro, 

n.º 13 r/c Esq.º, com arrecadação na c/v letra “A”, fração “A” - Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Vila Beatriz, n.º 19 – S. Brás e 

S. Lourenço - 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 1-A, 

fração “F”– Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio Rua Joaquim António Lopes, n.º 15, 

Olival do Moreno - Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito no Largo de S. Vicente, n.º 1-D, 

fração “C” – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua das Parreiras ao colégio, 

n.ºs 5 e 5-A – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito no Largo de S. Domingos, n.º 12, 

fração “A1” – Elvas; 

» Tomado conhecimento dos despachos que aprovaram a 39.ª, 40.ª e 41.ª 

alteração orçamental e a 39.ª, 40.ª e 41.ª 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; 

» Tomado conhecimento do despacho que decidiu participar na Candidatura PRR – 

Áreas de Acolhimento Empresarial de Nova Geração; 
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» Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho que decidiu participar no 

Projeto Transfronteiriço Rede Eures Extremadura/Alentejo; 

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

Edifício da Biblioteca Municipal, a título provisório; 

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

dos parques infantis da Quinta dos Arcos e do Morgadinho, a título provisório; 

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

Impermeabilização da cobertura da Igreja de Santa Luzia, a título provisório; 

» Deliberado, por unanimidade, aceitar a suspensão de mandato do Vereador 

Senhor Dr. Nuno Miguel Fernandes Mocinha; 

» Foi dado posse do cargo de Vereador, em substituição do Senhor Nuno Miguel 

Fernandes Mocinha, ao Senhor Vereador Eng.º Tiago Joaquim Lopes Afonso; 

» Deliberado, por unanimidade, que as reuniões ordinárias do Executivo Municipal 

se realizem na segunda e quarta quarta-feira de cada mês com início às 16,00h, no 

Edifício dos Paços do Concelho e que a segunda reunião de cada mês será pública, 

nos termos do disposto no artigo 49º da Lei 75/2013, de 12 de setembro; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a delegação de Competências da Câmara 

Municipal no Senhor Presidente da Câmara ao abrigo do disposto no número 1 do 

artigo 33.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro e do disposto no Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, com a faculdade de 

subdelegação; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a constituição de um Fundo Maneio para o 

DFD, para fazer face a pequenas despesas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a constituição de um Fundo Maneio para o 

DOM, para fazer face a pequenas despesas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a constituição de um Fundo Maneio para o 

CPCJ, para fazer face a pequenas despesas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a constituição de um Fundo Maneio para a 

Socioeducativa, para fazer face a pequenas despesas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a fixação do número de cinco vereadores 

em regime de tempo inteiro que exceda os limites previstos; 
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GRL_ASSINATURA_1 ASS 
 
 

» Deliberado, por unanimidade, nomear o trabalhador para lavrar as Atas da 

Câmara e Assembleia Municipal; 

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

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

PAÇOS DO CONCELHO DE ELVAS, 15 DE OUTUBRO 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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