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EDITAL Nº 149 / 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 3 de dezembro de 2021, TOMOU AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES:------------- 

» Tomado conhecimento do Despacho nº 79/2021, que determinou a prestação de 

serviços mínimos na recolha de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana, nos dias 

1 e 8 de dezembro de 2021; 

» Deliberado, por unanimidade, autorizar dois estágios de Formação em Contexto 

do Trabalho; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o Procedimento para alienação de sucata 

existente na Abegoaria Municipal e que as propostas poderão ser apresentadas até 

ao dia 12 de janeiro de 2022, às 16,00H e o ato público de abertura das propostas 

será no dia 19 de janeiro de 2022; 

» 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 ao negócio de 

compropriedade no prédio rústico denominado “Courela da Atouguia” – Terrugem; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Feira, nº 19 – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Av. António Sardinha, nº 3, 

fração “C5” – Elvas; 
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» Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho que determinou não exercer o 

direito de preferência na aquisição do prédio sito no Largo do Alfaceiro, nº 8-A, 

fração “D” – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Touro, nº 14-A, fração 

“D” – Elvas; 

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

referente ao processo de obras nº 81/18; 

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

referente ao processo de obras nº 68/21; 

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

referente ao processo de obras nº 74/20; 

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

referente ao processo de obras nº 80/21; 

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

referente ao processo de obras nº 82/201; 

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

referente ao processo de obras nº 113/21; 

» Tomado conhecimento dos despachos que aprovaram a 45.ª alteração 

orçamental e a 45.ª alteração às Grandes Opções do Plano do corrente ano; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o preço de entradas nas sessões de 

cinema de €5,00; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar inclusão do Jogo "Napoleão Bonaparte: o 

princípio do fim" e o preço de €24,99, na Tabela de Preços do Município de Elvas 

para venda nas lojas do Museu de Arqueologia e Etnografia de Elvas António Tomás 

Pires, Museu de Arte Contemporânea de Elvas, Postos de Turismo, Forte de Santa 

Luzia e Forte da Graça; 

» Tomado conhecimento da notificação de decisão Final sobre a Manifestação de 

Interesse referente à candidatura de PRR – Aviso nº1/C7 – i01/2021 – AAE; 

» Tomado conhecimento da candidatura de apoio ao funcionamento dos Gabinetes 

Técnicos Florestais Municipais – 2021; 
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» Tomado conhecimento da proposta de decisão sobre a Reprogramação de 

iniciativa AG da operação ALT20-04-2316-FEDER-000084 – Requalificação da 

Faceira da Cisterna; 

» Tomado conhecimento do relatório semestral 2021, sobre a situação económica e 

financeira do Município, elaborado pelo Revisor Oficial de Contas e deliberado, por 

unanimidade, remeter o mesmo à Assembleia Municipal, para conhecimento; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a 3ª revisão de preços provisória e mandar 

pagar ao empreiteiro o valor de 33.428,40€ + IVA, referente à empreitada de: 

Construção da Escola EB 2.3 de Santa Luzia; 

» Deliberado, por unanimidade, conceder uma prorrogação graciosa de prazo da 

empreitada de CVTT – Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia por 

mais 30 dias, passando a data de términos da empreitada para o dia 26 de 

dezembro de 2021, devendo o empreiteiro apresentar os planos ajustados ao 

período da prorrogação concedida; 

» Deliberado, por unanimidade, e relativamente à Empreitada de Requalificação da 

Av. 14 de Janeiro 2º fase, aprovar o seguinte: 

1 - Aprovar e adjudicar trabalhos complementares à empreitada a preços não 

contratuais no valor de 6.469,00€ + IVA, conforme mapa anexo à informação nos 

termos da alínea a) do nº 1 do artigo 373º do CCP. 

2 - Aprovar o prazo de execução de 15 dias para a execução dos trabalhos 

complementares a preços novos; 

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

para aprovação a III Revisão Orçamental; 

» Deliberado, por unanimidade, autorizar a pedido do Agrupamento nº 3 de Elvas, 

o estágio de dois formandos em Contexto de Trabalho; 

» Deliberado, por unanimidade, designar os representantes da Câmara para a 

Comissão de Acompanhamento, no âmbito da Transferência de competências na 

área da Ação Social; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização em Elvas da prova desportiva 

do 2nd INTERNATIONAL YOUTH FUTSAL CUP ELVAS WORLD HERITAGE, no dia 18 

de dezembro de 2021; 
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GRL_ASSINATUR_1 ASS 
 
 
 

» Deliberado, por unanimidade, reconhecer o interesse Público Municipal na 

instalação de atividade relacionada com a planta de canábis para fins medicinais. 

Foi ainda deliberado, por unanimidade remeter o assunto para a Assembleia 

Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a cedência do Coliseu Comendador Rondão 

Almeida ao Centro Distrital de Portalegre – Instituto da Segurança social, nos dias 

27 de novembro e 11 de dezembro de 2021; 

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

realização de uma reunião dos colaboradores do InnovPlantProtect CoLab, no dia 15 

de dezembro, entre as 14,00h e as 18,00h; 

» Deliberado, por unanimidade aprovar a cedência da sala de exposições 

temporárias da Casa da Cultura para a exposição “25 anos Roncas d´Elvas” do 

artista Luís Pedras, que se realiza entre 21 de dezembro de 2021 a 6 de janeiro de 

2022; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o apoio logístico com cedência de um 

autocarro ao O ELVAS C.A.D.; 

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

€10.000,00, à APPACDM; 

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

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

PAÇOS DO CONCELHO DE ELVAS, 17 DE DEZEMBRO 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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