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EDITAL Nº 44 / 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 12 de maio de 2021, TOMOU AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES:------------------ 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 8 da reunião ordinária do 

Executivo realizada no dia 21 de abril de 2021; 

» Tomado conhecimento que a hasta pública para alienação de veículos pesados de 

passageiros usados, realizada no dia 5 de maio de 2021, ficou deserta e 

considerando a alínea h) do artº 11 das condições e normas de venda aplicáveis em 

hasta pública, que no caso de aparecer qualquer interessado que apresente 

proposta, poderá o Município de Elvas, vender as viaturas, em regime de ajuste 

direto, cumprindo-se todas as condições do procedimento e cujo valor seja no 

mínimo, o preço base, isto é €5.000,00; 

» Tomado conhecimento do Relatório de Atividades da Comissão de Monitorização 

do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas; 

» Deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento de divida de habitação em 

prestações, bem como a não aplicação do agravamento dos 50%; 

» 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 constituição do regime de propriedade 

horizontal no prédio sito na Rua de Elvas, nº 11 e Beco da Escola Velha, nºs 2 e 2-

A, em Vila Boim; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a constituição do regime de propriedade 

horizontal no prédio sito na Rua de Vila Viçosa, nºs 8 e 8-A e Beco da Porta da Vila 

nº 3-C, em Vila Boim; 
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» Deliberado, por unanimidade, aprovar a constituição do regime de propriedade 

horizontal no prédio sito no Beco do Pintor, nº 7 e Rua João de Casqueiro, nº 7-A – 

1º, em Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, e relativamente ao Processo de Obras nº 82/16, o 

seguinte: 

1-Indeferir o pedido de prorrogação do prazo de 36 meses para início da construção 

no lote 32 do Loteamento da Zona Industrial das Fontainhas.  

2- Declarar a caducidade da licença, de acordo com o ponto 5, do artigo 71º, do 

D.L. 555/99 de 16/12, com a atual redação dada pelo D.L. 136/2014 de 9 de 

setembro. 

3- Proceder à audiência prévia do proprietário acerca da intenção da Câmara 

proceder à reversão do lote, sem lugar à restituição das importâncias pagas pelo 

requerente, nem havendo igualmente lugar a qualquer indemnização, de acordo 

com o ponto 4 da escritura pública de compra e venda realizada em 5/07/2016; 

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

ao negócio de compropriedade do prédio rústico denominado “Camboias”, na 

freguesia de São Brás e São Lourenço; 

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

ao negócio de compropriedade do prédio rústico denominado “Carrascal”, na 

freguesia de São Brás e São Lourenço; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito Rua de Juromenha, lote A1, n.º 6 

– 2.º Esqº., fração “E”, Urbanização do Revoltilho – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Paço, n.º 2 – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Caldeirona, n.º 28-A, 

fração “B” – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito Rua da Caldeirona, n.º 28-A, 

fração “C”– 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 da Misericórdia, n.º 4-A, 

fração “A” – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Figueira, n.º 10-A – 

Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito no Largo de Salvador, n.º 1-B, 

fração “C”– Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito no Largo da Misericórdia, n.ºs 16 

e 16-A – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Espírito Santo, n.º 2-C, 

fração “D” – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito no Largo da Misericórdia, n.º 11– 

Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua das Beatas, n.º 20-A, 

fração “B” – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de S. João da Corujeira, 

n.ºs 3 e 3-A – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Castelo, n.º 5-B – Vila 

Boim; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua das Parreiras às Almas, 

n.ºs 24 e 24-A – Elvas; 
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» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de arquitetura, 

referente ao processo de obras nº 2/21; 

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

referente ao processo de obras nº 3/21; 

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

referente ao processo de obras nº 14/21; 

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

referente ao processo de obras nº 15/21; 

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

referente ao processo de obras nº 32/21; 

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

referente ao processo de obras nº 36/21; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de arquitetura 

referente ao processo de obras nº 40/21; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de arquitetura 

referente ao processo de obras nº 42/21; 

» Tomado conhecimento dos despachos que aprovaram a 14ª, 15ª e 16ª alteração 

orçamental e a 14ª, 15ª e 16ª 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; 

» Deliberado, por unanimidade, indeferir a reclamação do projetista e manter a 

deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 10 de fevereiro de 2021, 

referente à Empreitada de Construção da Escola E.B. 2.3 de Santa Luzia; 

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

Faceira da Cisterna - Cobertura e interiores a título definitivo à exceção da parte 

estrutural e libertar as garantias; 

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

Adaptação do Forte da Graça para desenvolvimento de atividades culturais a título 

definitivo e libertar as garantias; 
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» Deliberado, por unanimidade, libertar 15% do valor da caução referente à

 Empreitada de: Recuperação de casa na Rua Acima n.º 5, em Barbacena; 

» Deliberado, por unanimidade, libertar 15% do valor da caução referente à 

Empreitada de: Infraestruturas de telecomunicações no Olival dos Espargos; 

» Deliberado, por unanimidade, libertar 30% do valor da caução referente à 

Empreitada de: Emissários e estações elevatórias da Calçadinha; 

» Deliberado, por unanimidade, libertar 30% do valor da caução referente à 

Empreitada de: Requalificação urbana e funcional em perímetros urbanos; 

» Deliberado, por unanimidade, libertar 30% do valor da caução referente à 

Empreitada de: Emissários e estações elevatórias de Varche; 

» Deliberado, por unanimidade, libertar 30% do valor da caução referente à 

Empreitada de: Pintura de passadeiras; 

» Deliberado, por unanimidade, libertar 30% do valor da caução referente à 

Empreitada de: Pintura de sinalização horizontal 2018; 

» Deliberado, por unanimidade, libertar 15% do valor da caução referente à 

Empreitada de: Muro na ex. E. N. 373; 

» Deliberado, por unanimidade, libertar 15% do valor da caução referente à 

Empreitada de: Recuperação da vedação do polidesportivo da escola da Boa-Fé; 

» Deliberado, por unanimidade, libertar 30% do valor da caução referente à 

Empreitada de: Requalificação do pavilhão no RI8 para criação de boxes; 

» Deliberado, por unanimidade, libertar 30% do valor da caução referente à 

Empreitada de: Pavimentações 2018; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura de procedimentos concursais 

para recrutamento de técnico superior, assistentes técnicos e assistentes 

operacionais, por tempo indeterminado; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho nº 10755/2021, que aprovou a 

comparticipação do Município de Elvas no projeto de reabilitação do edifício sede da 

CIMAA, bem como dar conhecimento do mesmo à Assembleia Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho nº 10756/2021, que aprovou a 

comparticipação do Município de Elvas no projeto de “Avaliação da sustentabilidade 
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e desenvolvimento integrado dos recursos hídricos e energéticos do 

empreendimento de aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato”; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração a celebrar com 

o Agrupamento de Escolas nº 1 de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de cedência de viatura 

semirreboque cisterna, a celebrar entre o Município de Elvas e a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a transmissibilidade do contrato de 

arrendamento da habitação sita na Rua Dr. Mário Cidrais, nº 19; 

» Tomado conhecimento do cancelamento da Edição da BTL – Bolsa de Turismo de 

Lisboa, cuja realização estava prevista de 12 e 16 de maio de 2021; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização do ciclo de concertos, “A 

Musica Encanta o Património”, bem como a programação; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização de “Caminhadas pelo 

Património”, bem como a programação; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização de “Percursos pelo 

Património”, bem como a programação; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização de visitas guiadas especiais e 

teatralizadas ao Forte da Graça e ao Forte de Santa Luzia; 

» Deliberado, por unanimidade, não realizar este ano o programa OMTL de curta 

duração, por não estarem reunidas as condições de segurança necessárias à sua 

efetivação; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização do concurso ArtElvas, bem 

como as normas de participação; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar as propostas de projetos de apoio à 

Juventude de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a realização de mais uma edição da 

exposição JABA (Jovens Artistas de Badajoz e Alentejo) na sala de exposições 

temporárias da Casa da Cultura, de 10 de maio a 12 de junho de 2021;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do auditório São Mateus, bem 

como o apoio técnico audiovisual, à Delegação Sindical Conjunta de Elvas da 
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USNA/CGTP-IN-, no dia 13 de maio de 2021, entre as 9,00h e as 18,00h para 

realização de uma ação de formação sindical; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do auditório São Mateus, bem 

como o apoio técnico audiovisual, à Comissão Politica do PSD, no dia 22 de maio de 

2021, entre as 14,00h e as 18,00h, para realização de uma sessão presencial do 

Conselho Estratégico por Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a cedência do pavilhão municipal 

desportivo ao Clube Elvense de Natação, no dia 24 de abril de 2021, entre as 9,00h 

e as 13,00h; 

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

€10.000,00, à Isekais, Associação de Desportos; 

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

€75.000,00, à Academia de Musica de Elvas – Gadice; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €4.000,00, 

ao Clube de Tiro e Caça de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €500,00, à 

Associação de Paraquedistas do Alto Alentejo; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €9.680,32, 

à Cruz Vermelha Portuguesa - Centro Humanitário de Elvas; 

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 MAIO DE 2021.------------------------ 

O DIRETOR DE DEPARTAMENTO 

 

 

 

Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha 
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