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EDITAL Nº 148 / 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 24 de novembro de 2021, TOMOU AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES:------------ 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 22 da reunião ordinária do 

Executivo realizada no dia 10 de novembro de 2021; 

» Deliberado, por unanimidade, adjudicar a loja sita na Rua Alferes Cristóvão Pinto, 

nº 6, para o exercício da atividade comercial e turística; 

» Deliberado, por unanimidade, e relativamente às lojas do Centro Comercial dos 

102 fogos do Bairro da Boa – Fé, o seguinte: 

 Aprovar a resolução do contrato de arrendamento com o arrendatário do 

espaço 1 (loja 1) restaurante;                                                                                                                      

 Notificar a arrendatária do espaço nº 9, para proceder ao pagamento das 

rendas em atraso; 

 Proceder à abertura do procedimento para atribuição dos espaços nºs 3, 4, 7 

e 8; 

» Tomado conhecimento dos atos praticados no âmbito da subdelegação de 

competências na área do Departamento de Administração Geral e Recursos 

Humanos; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Cadeia, nºs 34-A a 34-

D, 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 da Cadeia, nºs 34-A a 34-

D, fração “H” – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Cadeia, nºs 34-A a 34-

D, fração “I” – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Tabolado, nº 24, fração 

“B” – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na do Tabolado, nº 28-C, fração 

“D” – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Travessa das Pardelhas, nº 6-

A, 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 Beatas, nº 1-A – 

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”– Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito no Largo da Misericórdia, nº 3 e 

Rua do Tabolado, nº 30, fração “A”– Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Av. da Piedade, nº 24 – 1º 

andar, fração “B” – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito no Arco Nossa Senhora da 

Encarnação, nº 1-A, fração “B” – 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 Terreiro João Domingues, nº 5 

– 1º e 2º, fração “A” – Elvas; 

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

referente ao processo de obras nº 6/20; 

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

referente ao processo de obras nº 88/21; 

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

referente ao processo de obras nº 91/21; 

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

referente ao processo de obras nº 97/21; 

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

referente ao processo de obras nº 101/21; 

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

referente ao processo de obras nº 103/21; 

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

referente ao processo de obras nº 104/21; 

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

referente ao processo de obras nº 106/21; 

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

referente ao processo de obras nº 109/21; 

» Tomado conhecimento dos despachos que aprovaram a 44.ª alteração 

orçamental e a 44.ª alteração às Grandes Opções do Plano do corrente ano; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a taxa no valor de €28,50, pela mera 

comunicação prévia de espetáculos de natureza artística; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de adiantamento do pagamento 

no valor de €31.993,91, referente à empreitada de Ampliação do Complexo Social 

do Bairro da Boa-Fé, cujo adjudicatário é a empresa Agrocinco – Construções, S.A.; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a prorrogação de prazo da Empresa VWR – 

Internacional, Ldª referente ao Fornecimento e montagem de mobiliário e 2ª fase 
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do Equipamento Laboratorial para o Centro de Valorização e Transferência de 

tecnologia (CVTT) – INIAV – Lote 2 até 31 de dezembro de 2021;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a documentação relativa à Candidatura do 

Município de Elvas ao fundo de Solidariedade da União Europeia – Apoio aos Custos 

Públicos decorrentes do Combate à Pandemia da Doença COVID-19; 

» Tomado conhecimento da decisão de aprovação de Reprogramação Temporal e 

Financeira – Candidatura ALT20-04-1406-FEDER-000082 – Avenida 14 janeiro – 

Fase 2 e 3; 

» Tomado conhecimento da decisão de aprovação de Reprogramação da Operação 

nº ALT20-03-0246-FEDER-000031- Centro de Valorização e Transferência de 

Tecnologia (CVTT); 

» Tomado conhecimento da decisão de aprovação de Reprogramação Física – 

Candidatura ALT20-04-2316-FEDER - 000101- Requalificação do Largo de São 

Domingos e da Rua Mouzinho de Albuquerque; 

» Tomado conhecimento da assunção dos compromissos plurianuais e deliberado, 

por unanimidade, dar conhecimento à Assembleia Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, executar trabalhos a menos à empreitada de: 

Pavimentações 2021, no valor de 18.873,74 € + IVA, nos termos do artigo 379º do 

CCP; 

» Deliberado, por unanimidade, projetar a aprovação de trabalhos a menos no valor 

de 125.903,29 €+IVA da Empreitada de Requalificação de pavimentos em Elvas, 

nos termos do Artigo 379º do CCP e proceder a audiência prévia do interessado 

para aferir a sua decisão sobre a indemnização nos termos do artigo 381º do CCP; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar e adjudicar os trabalhos complementares a 

preços não contratuais no valor de 47.174,00€+IVA (quarenta e sete mil cento e 

setenta e quatro euros) nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 373º do CCP, e 

conceder o prazo de 15 dias para a execução dos trabalhos complementares a 

preços novos referente à Empreitada de Ampliação do Complexo Social da Boa-Fé; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar que a reunião do executivo, inicialmente 

marcada para o dia 8 de dezembro se realize no dia 3 de dezembro de 2021, com 

início as 16,00h; 
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» Deliberado, por unanimidade, aprovar que o representante da Câmara Municipal 

de Elvas na Assembleia Geral da AREANATejo, seja o Senhor Vereador Eng.º Tiago 

Joaquim Lopes Afonso; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar que o representante da Câmara Municipal 

de Elvas no Conselho Consultivo do IEFP seja o Senhor Vereador Hermenegildo José 

Durão Rodrigues;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar que o representante da Câmara Municipal 

de Elvas no Conselho da Região Hidrográfica do Alentejo seja o Senhor Vereador 

Eng.º Tiago Joaquim Lopes Afonso; 

» Deliberado, por maioria, remeter para o Departamento Financeiro e 

Desenvolvimento o parecer jurídico relativo à extinção do procedimento “Concurso 

Internacional de Prestação de Serviços de Recolha e Transporte de Resíduos 

Urbanos no Município de Elvas”, para análise; 

» Deliberado, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a não aplicação da 

Taxa de Ocupação do Subsolo no Sector do Gás no Concelho de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a não aplicação da 

Taxa Municipal de Direitos de Passagem no Concelho de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o valor de 0,40% a cobrar sobre o lucro 

tributável sujeito e não isento de imposto sobre rendimento de pessoas coletivas, 

para o ano de 2021, para ocorrer ao financiamento de investimentos e submeter o 

assunto a aprovação da Assembleia Municipal; 

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

taxa a cobrar sobre o IMI / IMI Familiar - 2021; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a aplicação de 5% na participação nos 

impostos do Estado IRS para o ano económico de 2022, e submeter o assunto a 

aprovação da Assembleia Municipal; 

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

Organização, Estrutura e Funcionamento dos Serviços da Câmara Municipal de 

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

Projeto de Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para o Ano 

Económico de 2022; 

» Deliberado por unanimidade, aprovar o Protocolo para a constituição da Rede de 

Bibliotecas de Elvas (RBELV); 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a lista definitiva de atribuição de 

habitações Municipais em regime de arrendamento apoiado; 

» Deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento de divida referente à renda 

da casa, situada na Rua de São José, nº 23, de forma faseada; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar que a bolsa para o Programa OMTJ, será 

no valor de €300,00 mensais, para o ano económico 2022. 

Mais foi deliberado, por unanimidade, que a bolsa para o Programa OMTL de curta e 

longa duração, será no valor de €3,00/hora, no programa de longa duração e 

€3,00, para o programa de curta duração, para o ano económico de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a bolsa para o Programa OMTS, será no 

valor de €300,00 mensais, para o ano económico 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização de estágios em FCT, em 

colaboração com a Escola Secundária D. Sancho II; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização da reunião SKAL – Portugal e 

Espanha a realizar em Elvas no dia 9 de dezembro de 2021; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a doação de um conjunto de objetos 

ligados ao universo da matança do porco ao Museu de Arqueologia e Etnografia de 

Elvas António Tomás Pires;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência de Sala Polivalente do Museu 

de Arqueologia e Etnografia de Elvas, António Tomás Pires à APPACDM de Elvas, 

nos dias 3 a 19 de dezembro de 2021 para montagem de uma exposição de 

trabalhos realizados pelos utentes daquela instituição; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência de Sala Polivalente do Museu de 

Arqueologia e Etnografia de Elvas, António Tomás Pires à Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Elvas (CPCJ), no dia 26 de novembro de 2021, para uma ação 

de sensibilização intitulada “Sem Direito a Violência”; 
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GRL_ASSINATURA_1 ASS 
 
 

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

exibição de documentários pela AIAR - Associação de Desenvolvimento pela 

Cultura, para a exibição e projeção de uma série documental, nos dias 27 de 

novembro, 4 e 11 de dezembro de 2021; 

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

workshop do InnovPlantProtect CoLAB, nos dias 2 e 3 de dezembro de 2021; 

» Deliberado, por unanimidade, cedência do Cineteatro para realização do 

espetáculo "O Maior Show infantil”, promovido pelo Jonatas Cardinalli, no dia 5 de 

dezembro de 2021; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência das piscinas municipais 

cobertas de Elvas à Polícia de Segurança Pública, de terça-feira a sexta-feira das 

12,00h às 13,00h; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização da Feira de Antiguidades, 

Velharias e Colecionismo de Elvas, a ter início no dia 6 de dezembro de 2021 e 

todas as segundas-feiras exceto quando a mesma coincidir com o dia de Natal ou 

Ano Novo, ou quando houver eventos que impeçam a sua realização. 

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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