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EDITAL Nº 1 / 2022  
 

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 22 de dezembro de 2021, TOMOU AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES:------------ 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 23 da reunião ordinária do 

Executivo realizada no dia 24 de novembro de 2021; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 24 da reunião ordinária do 

Executivo realizada no dia 3 de dezembro de 2021; 

» Tomado conhecimento do Despacho nº 96/2021, que determinou a prestação de 

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

24 e 31 de dezembro de 2021; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a alienação em hasta pública do lote de 

terreno n.º 53 do loteamento Municipal de Terras da Aldeia em Santa Eulália; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a alienação em hasta pública dos lotes de 

terreno n.ºs 1 e 2 do loteamento Municipal Courela da Azinheira em Vila Fernando; 

» Tomado conhecimento do resultado da vistoria efetuada ao espaço n.º 1 – 

Restauração e bebidas do Centro Comercial dos 102 fogos da Boa-Fé; 

» 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 Quinta da Espanhola, em Elvas, inscrito na matriz 

predial urbana da freguesia de Assunção, Ajuda Salvador e Santo Ildefonso; 

» Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do projeto referente ao 

Processo de Obras n.º 19/19; 

» Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do projeto referente ao 

Processo de Obras n.º 2/20; 
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» Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho que determinou não exercer o 

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Estrada de Stª. Rita, nº 14 – 

2º Frente, fração “H” – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Estrada de Stª. Rita, nº 14 – 

3º Dtº, fração “M”– Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Estrada de Stª. Rita, nº 14 – 

4º Frente, fração “O” – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Estrada de Stª. Rita, nº 14 – 

4º Frente Dtº, fração “P” – Elvas; 

» 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/2º – 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 16 – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Botafogo, nº 13 – 2º 

Dtº., fração “E” – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua dos Arcos, nºs 15 e 15-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. Martinho, nº 2-A – 

Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Praça da República, nºs 15 e 

15-A – Elvas; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de arquitetura e em 

deliberação final, referente ao processo de obras nº 66/20; 
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» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de arquitetura e em 

deliberação final, referente ao processo de obras nº 9/21; 

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

referente ao processo de obras nº 57/21; 

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

referente ao processo de obras nº 90/21; 

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

referente ao processo de obras nº 92/21; 

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

referente ao processo de obras nº 95/21; 

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

referente ao processo de obras nº 96/21; 

Tomado conhecimento do despacho que indeferiu o projeto, referente ao processo 

de obras nº 107/21; 

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

referente ao processo de obras nº 109/21; 

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

ao processo de obras nº 118/21; 

Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de arquitetura e em 

deliberação final, referente ao processo de obras nº 130/21; 

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

referente ao processo de obras nº 131/21; 

» Tomado conhecimento dos despachos que aprovaram a 46.ª e 47.ª alteração 

orçamental e a 46.ª e 47.ª alteração às Grandes Opções do Plano do corrente ano; 

» Tomado conhecimento do ato praticado pelo Senhor Presidente da Câmara no 

exercício da subdelegação de competências referente à Aprovação da 

Reprogramação física da operação ALT20-04-2316-FEDER-000066 – Requalificação 

do Espaço entre o Baluarte do Trem e o Baluarte do Príncipe; 

» Tomado conhecimento do ato praticado pelo Senhor Presidente da Câmara no 

exercício da subdelegação de competências referente à Decisão de aprovação da 
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reprogramação da operação n.º ALT20-04-2316-FEDER-000084 – Requalificação da 

Faceira da Cisterna;  

» Tomado conhecimento do ato praticado pelo Senhor Presidente da Câmara no 

exercício da subdelegação de competências referente à notificação da Decisão Final 

de aprovação da reprogramação da Operação nº ALT20-01-0853-FEDER-000058 – 

Qualificação das Zonas Industriais das Fontainhas e Gil Vaz; 

» Deliberado, por unanimidade, e relativamente à Cibersegurança, o seguinte: 

 a)Aprovar a proposta de abordagem construída em conjunto com as várias 

estruturas de informática da CIMAA e Municípios associados, nomeadamente os 

municípios de Elvas, Ponte de Sor, Monforte, Avis, Arronches, Campo Maior, Alter 

do Chão, Crato, Gavião, Sousel e Castelo de Vide, da qual naturalmente surgirá um 

acordo de colaboração que irá estabelecer de forma clara a atuação e 

responsabilidades de todos os stakeholders, que deverá ser submetido para 

aprovação na próxima reunião de Conselho Intermunicipal. 

b) Nomear o responsável de Segurança do Município de Elvas. 

c) Constituir o Ponto de Contacto Permanente do Município de Elvas e indicação dos 

seus constituintes; 

» Tomado conhecimento da aprovação da 5ª e 6ª Reprogramação AG da Operação 

Construção de Emissário e Estação Elevatória da Calçadinha; 

» Deliberado, por unanimidade e relativamente ao acordo Quadro – Fornecimento 

de Energia elétrica em Média Tensão, Baixa Tensão Especial e Iluminação Publica o 

seguinte: 

1-Aprovar a abertura de um procedimento por ajuste direto, encontrando-se o seu 

enquadramento no nº 1 do artigo 258.º do CCP. 

2-Aprovar o Convite anexo à referida proposta. 

3-Convidar a Petrogal, S.A., a apresentar proposta de fornecimento, tendo em 

conta a fusão por incorporação na Petrogal, S.A. da sociedade GALP POWER, S.A. 

4-Nomear o gestor do contrato bem como o gestor do procedimento; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de tarifário RSU – Ano 2022; 

» Deliberado, por maioria, aprovar a proposta de tarifário - Aquaelvas – Ano 2022; 
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» Deliberado, por unanimidade, conceder uma prorrogação graciosa de prazo da 

empreitada por mais 35 dias, da Empreitada de: Recuperação, Conservação e 

Valorização do Aqueduto da Amoreira – 1ª fase, passando a data de términos da 

empreitada para o dia 31 de janeiro de 2022 e aprovar os planos de trabalhos, 

plano de pagamentos e plano de mão de obra, ajustados ao período da prorrogação 

concedida; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a revisão de preços provisória Nº 1 e 

mandar pagar ao empreiteiro o valor de €17.864.22 + IVA, da Empreitada de: 

CVTT – Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a revisão de preços provisória no valor de 

– €26.966,89 + IVA, referente à Empreitada de Qualificação da Zona Industrial – 

Lote 2; 

» 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 o protocolo de colaboração a celebrar 

entre o Município e o Lar Júlio Alcântara Botelho; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de parceria a celebrar entre o 

Município de Elvas e a Associação PAR sobre o Projeto DARE; 

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

denominada Bookkey, até dia 14 de janeiro de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, aceitar a doação de espólio documental relativo à 

Companhia Elvense de Moagens a Vapor; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o programa de animação cultural 

comemorativa do 363.º Aniversário da Batalha das Linhas de Elvas, a realizar no 
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Cineteatro Municipal, nos dias 14, 15 e 22 de janeiro de 2022, condicionado à 

evolução da Pandemia Covid 19;  

» Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho de cedência do Pavilhão 

Desportivo Municipal de Elvas à Federação Portuguesa de Futebol, nos dia 07 de 

novembro às 15,00h até ao dia 10 de novembro às 21,00h; 

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

realização de espetáculo de stand up comedy, no dia 05 de fevereiro de 2022, pelas 

22,00 horas; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho de cedência de instalações do 

Centro de Negócios Transfronteiriço pela ISEKAIS - Associação de Desportos 

Gímnicos, nos dias 19 a 21 de dezembro de 2021; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho de cedência do Auditório São 

Mateus para reunião dos associados do InnovPlantProtect CoLAB, no dia 20 de 

dezembro de 2021, entre as 15h30 e as 18,00 horas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pelo do Centro de 

Acolhimento d'Os Cucos no sentido dos utentes daquela Instituição puderem 

assistir, uma vez por mês, às sessões de cinema gratuitamente; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €5.000,00, 

ao MTA – Movimento Teresiano de Apostolado; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €1.000,00, 

à Sociedade de Recreio S. Brás de Várzea; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €2.000,00, 

à Associação Empresarial 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, 4 DE JANEIRO DE 2022.---------------------  

O DIRETOR DE DEPARTAMENTO 
 

 

 

 
Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha 
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