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EDITAL Nº 141 / 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 10 de novembro de 2021, TOMOU AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES:------------ 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 21 da reunião ordinária do 

Executivo realizada no dia 27 de outubro de 2021; 

» 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 referente ao negócio de 

compropriedade do prédio misto denominado “Olival da Saibreira” – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito no Beco de Santa Justa, nºs 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 das Beatas, nº 15-B, 

fração “B” – Elvas; 

» Tomado conhecimento, despacho que emitiu parecer favorável à implantação do 

loteamento Olival das Caldelas a que corresponde a informação prévia de 

loteamento nº 11/21; 

» Tomado conhecimento do despacho que indeferiu a prorrogação, referente ao 

processo de obras nº 37/21; 

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

referente ao processo de obras nº 73/21; 

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

referente ao processo de obras nº 79/21; 
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» Tomado conhecimento dos despachos que aprovaram a 43.ª alteração 

orçamental e a 43.ª alteração às Grandes Opções do Plano do corrente ano; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a inclusão e o preço de produtos na Tabela 

de Preços; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a redução de garantia bancária sobre o 

adiantamento de Preço referente à empreitada de Ampliação do Complexo Social da 

Boa-Fé; 

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

Requalificação dos vãos do edifício da Banda 14 de janeiro; 

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

Sinalização Horizontal 2021; 

» Deliberado, por unanimidade, conceder uma prorrogação graciosa no prazo por 

mais 77 dias, passando a data de términos da empreitada: CVTT – Centro de 

Valorização e Transferência de Tecnologia para o dia 26 de novembro de 2021; 

» Deliberado, por maioria, solicitar aos serviços jurídicos e DFD a fim de analisarem 

da viabilidade legal de não adjudicação e respetivas consequências, do 

Procedimento “Concurso Internacional de Prestação de Serviços de Recolha e 

Transporte de Resíduos Urbanos no Município de Elvas”;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o contrato de comodato a celebrar entre o 

Município e o Clube Escola de Ténis de Elvas; 

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

constituição da Comissão Municipal de Trânsito; 

» Deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento de divida de forma faseada 

referente a refeições Escolares; 

» Tomado conhecimento do Relatório Final da Auditoria à operação ALT20-02-

5673-FEDER-000058 – Escola E.B. 2,3 de Santa Luzia – S03806-2021-POR/GABCD 

e deliberado, por unanimidade, remeter o mesmo para a Assembleia Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do Cineteatro Municipal de 

Elvas à “ ARKUS ”, Associação Juvenil, para apresentação da comédia “Ao que nós 

chegamos”, a realizar no dia 11 de dezembro de 2021; 
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» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do Cineteatro Municipal de 

Elvas à Creche “Os Pupilos” - Associação Pedagógica Aqueduto, no dia 17 dezembro 

de 2021, entre as 10,00h e as 17,00h, para realização da Festa de Natal; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do Auditório São Mateus ao 

Notário de Elvas, no dia 11 de novembro de 2021, às 14,30h, para realização de 

uma conferência; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização de atividades no âmbito do 

Turismo Literário de Elvas – Chave do Reino; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização da Feira Literária de Elvas, 

denominada Bookkey, que irá decorrer de 3 a 5 dezembro de 2021; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização da Exposição “Conto 

Tradicional Português Memória Identidade e Partilha”, nos dias 24 de novembro e 7 

de dezembro de 2021; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o auto de eliminação de documentos 

existentes no Arquivo Intermédio Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a cedência de autocarro, ao “O Elvas” 

C.A.D.; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a cedência de autocarro, ao Rugby Clube 

de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a cedência de autocarro, à Juventude 

Desportiva da Terrugem; 

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 NOVEMBRO 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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