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EDITAL Nº 74 / 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 26 de janeiro de 2022, TOMOU AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES:--------------- 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 1 da reunião ordinária do 

Executivo realizada no dia 12 de janeiro de 2022; 

» Tomado conhecimento do Despacho nº 3/2022, que determinou a prorrogação 

das medidas previstas no Despacho nº 98/2021 no âmbito do COVID-19; 

» Deliberado, por unanimidade, autorizar a formação prática em contexto do 

trabalho, de dois formandos da área de Técnico de Segurança no Trabalho 

solicitado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional de Portalegre, tendo 

em conta que não terá encargos para o Município; 

» Deliberado, por unanimidade, autorizar a formação prática em contexto de 

trabalho, para um formando da área de Curso de Técnico Superior de Segurança no 

Trabalho nível seis, tendo em conta que não terá encargos para o Município; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o procedimento para alienação da sucata 

existente na Abegoaria Municipal, devendo as propostas em carta fechada serem 

apresentadas até às 16,00H dia 18 de fevereiro de 2022 e o ato público de abertura 

das propostas será no dia 21 de fevereiro de 2022, às 10,30H; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de Hortas Comunitárias de 

acordo com o proposto pelo júri nomeado para o efeito; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a escala de turnos de serviços das 

Farmácias do Concelho de Elvas para o Ano 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento de dívidas de renda de 

habitação social em prestações; 
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» 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 o pedido para a constituição do regime de 

propriedade horizontal no prédio sito no Largo de São Francisco n.º 10 e Travessa 

do Castelo n.ºs 5 – 5 – A em Vila Boim; 

» Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do processo do alvará de 

licença de construção das obras do prédio sito no Rossio do Meio em Elvas, por não 

ter liquidado as taxas referentes à licença das alterações; 

» Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de obras de 

reabilitação do edifício existente na Rua Brás Coelho em Elvas, uma vez que o 

requerente não requereu o alvará de licença de construção no tempo previsto; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito no Parque Residencial do 

Aqueduto, n.º 5, 1º andar esquerdo (gabinete nº 1) e arrecadação na cave 

designada pelo n.º 10, fração “J” – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito no Parque Residencial do 

Aqueduto, n.º 5, 1.º andar esquerdo (gabinete n.º 3) e arrecadação na cave 

designada pelo n.º 12, fração “M” – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito no Parque Residencial do 

Aqueduto, n.º 5 1.º andar esquerdo (gabinete nº 2) e arrecadação na cave 

designada pelo n.º 11, fração “L” – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito no Arco do Bispo, n.º 5, fração “B” 

– Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Sineiro, n.º 4, 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 na Rua 25 de Abril – Santa 

Eulália; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Sebastião Tenório – Santa 

Eulália; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Av.ª António Sardinha, fração 

“A” - Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito no Largo Horta da Carapeta, Fonte 

Branca – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito no Largo de São Vicente, n.º 1-A, 

fração “A” - Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Travessa das Flores, n.º 5, 

Bairro da Boa-Fé – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Rossio do Meio, fração “A” 

– Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Rossio do Meio, fração “C” 

– Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de S. Pedro, n.ºs 3, 3-A e 

3-B – 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.ºs 26 

e 26-A - 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 Azinheira, n.º 14-B, 

fração “A” - Elvas; 

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

referente ao processo de obras nº 10/21; 

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

referente ao processo de obras nº 47/18; 

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

referente ao processo de obras nº 91/21; 

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

referente ao processo de obras nº 93/21; 

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

referente ao processo de obras nº 102/21; 

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

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 113/21; 

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

referente ao processo de obras nº 146/21; 

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

referente ao processo de obras nº 154/21; 

» Tomado conhecimento dos despachos que aprovaram a 3.ª alteração orçamental 

e a 3.ª alteração às Grandes Opções do Plano do corrente ano; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o adiantamento de preço, referente à 

empreitada de “Ampliação do Complexo Social do Bairro da Boa - Fé”; 

» Deliberado, por unanimidade, aceitar a garantia bancária em substituição dos 

valores retidos, referente à Empreitada de Requalificação dos Parques Infantis da 

Quinta dos Arcos e Morgadinho; 

» Deliberado, por unanimidade, abater ao inventário o material informático 

avariado e sem recuperação; 
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» Deliberado, por unanimidade, receber a obra da Empreitada de: Requalificação da 

Av. 14 de janeiro – 2ª fase, a título provisório; 

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

Elvenses falecidos na guerra do Ultramar, a título definitivo e mandar libertar as 

garantias; 

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

de S. Pedro, a título definitivo e mandar libertar as garantias; 

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

Empreitada de: Centro de Animação e Formação Equestre; 

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

Empreitada de: Construção de Balneários do campo de futebol de Vila Boim; 

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

Empreitada: Reformulação da Rua Nova do Poente em S. Vicente; 

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

Empreitada de: Sede da Associação Vicentina em S. Vicente; 

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

Empreitada de: Requalificação urbana e funcional de bairros periféricos de Elvas - 

Bairro do Revoltilho e envolvente ao Can-cão;  

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

Empreitada de: Renovação da conduta de abastecimento de água na Rua de Vila 

Viçosa em Vila Boim; 

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

Empreitada de : Construção da ETAR de Vila Fernando e Emissários; 

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

Empreitada de: Centro de Atendimento ao turista na Parada do Castelo;  

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

Empreitada de: Envolvente ao Polidesportivo da Calçadinha; 

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

Empreitada de : Abertura de separador na Avenida do dia de Portugal; 

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

Empreitada de: Iluminação de monumentos;  
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» Deliberado, por unanimidade, libertar 15% do valor da caução referente à 

Empreitada de: Conservação e restauro das pontes dos fossos às portas de São 

Vicente; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o procedimento referente ao Concurso 

Público da empreitada de: Reabilitação de casas no Centro Histórico de Elvas – 1ª 

Fase;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a prorrogação de prazo de 36 meses 

contados de 04 de março de 2020, para a reabilitação e requalificação dos imóveis 

sobre os quais foi constituído direito de superfície, conforme escritura pública de 

direito de superfície, lavrada em quatro de março de dois mil e vinte, cujo 

requerente é Vila Gale Internacional – Investimentos Turísticos, S.A.; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a alteração da Carta Municipal de 

Habitação de Elvas ,promover a auscultação dos órgãos das freguesias e proceder 

a consulta pública nos termos do código de procedimento administrativo; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a alteração à Estratégia Local de 

Habitação de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a versão final de Alteração ao Plano de 

Pormenor do Revoltilho e submeter o assunto a aprovação da Assembleia 

Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a prorrogação do prazo de elaboração da 

revisão do PDM; 

» Deliberado, por unanimidade, alterar as datas de términus do prazo de reembolso 

referente à operação “Melhoria da eficiência energética no jardim municipal de 

Elvas”, de 07/01/2025 para 01/02/2026; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a alteração do prazo para 01 de janeiro de 

2023, da Transferência de competências no domínio da Ação Social; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a Candidatura nº POSEUR - 03 - 22 - 15 - 

FC - 000167 - Deteção e Combate à espécie exótica invasora Vespa Velutina no 

Alto Alentejo - Acordo de Colaboração e Cabimentação; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a cedência de equipamento de som à 

Associação Empresarial de Elvas; 
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» Deliberado, por unanimidade, aprovar as atividades, para comemoração do Dia 

Mundial da Poesia; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o descarte das publicações danificadas 

existentes na Biblioteca Municipal de Elvas Dr.ª Elsa Grilo; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de consignação: Peças LaGa da 

empresa Krv Kurva Design para venda na loja do Museu de Arte Contemporânea 

de Elvas; 

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

€25.000,00, a pagar em cinco mensalidades de €5.000,00 por mês à Associação “O 

ELVAS” Clube Alentejano de Desportos, bem como a cedência de um autocarro para 

os dias 29/01/2022 e 19/02/2022; 

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

à Associação Barbaris Btt Team; 

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

€20.000,00, a pagar em doze mensalidades, ao Clube de Futebol os “Elvenses”. 

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

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

PAÇOS DO CONCELHO DE ELVAS, 04 DE FEVEREIRO DE 2022. ---------------- 

 

O DIRETOR DE DEPARTAMENTO 
 

 

 

 

 

 

Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha 

 

Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autógrafa 
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