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EDITAL Nº 80 / 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 2022. ------------------ 

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 09 de fevereiro de 2022, TOMOU AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES: ------------ 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 2 da reunião ordinária do 

Executivo realizada no dia 26 de janeiro de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o Relatório de Avaliação, nos termos Lei 

24/98, de 26 de Maio, e que o mesmo seja remetido aos titulares do direito de 

oposição formada pelo CHEGA e CDU, partidos com assento na Assembleia 

Municipal que não assumem pelouros e que se proceda à sua publicação no Boletim 

Municipal; 

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

trabalho, na área de Técnico Superior Profissional de Desenvolvimento Web e 

Multimédia, com a duração de 640 horas com início a 28 de fevereiro de 2022, 

tendo em conta que não terá encargos para o Município; 

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

habitação social em prestações; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o regulamento das condições e normas 

para a venda de material lenhoso, a constituição do Júri constante do mesmo e que 

a hasta pública se realizará no dia 25 de fevereiro de 2022, pelas 10 horas no 

Edifício dos Paços do Concelho; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura do procedimento sobre a 

alienação em hasta pública do lote de terreno n.º 53 do loteamento Municipal de 

Terras da Aldeia em Santa Eulália, bem como as condições de venda e a 
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constituição do Júri e que a hasta pública se realizará no dia 11 de março de 2022, 

pelas 10,00H; 

» Deliberado, por unanimidade, homologar o auto de licitação do lote de terreno n.º 

58 do loteamento municipal de Terras da Aldeia - Santa Eulália, o qual foi 

adjudicado pelo valor de €5.050,00; 

» Deliberado, por unanimidade, homologar o auto de licitação do lote de terreno n.º 

1 do loteamento municipal da Courela da Azinhaga - Vila Fernando, o qual foi 

adjudicado pelo valor de €5.050,00; 

» Deliberado, por unanimidade, homologar o auto de licitação do lote de terreno n.º 

2 do loteamento municipal da Courela da Azinhaga - Vila Fernando, o qual foi 

adjudicado pelo valor de €5.050,00; 

» 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 “Herdade do Baldio” – Vila Boim;  

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

licença de construção das obras do prédio sito no Largo do Conde n.º 14 em 

Barbacena, uma vez que o requerente não solicitou o alvará no prazo previsto e 

aprovar por unanimidade, a emissão da licença especial para acabamentos 

solicitada; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Nossa Senhora de Fátima, 

nº 2 – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua João Pereira de Abreu, nºs 

19 e 19-D – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Sá da Bandeira, nº 22-A, 

fração “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 Sá da Bandeira, nº 22-B, 

fração “B” – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua 05 de Outubro, Bairro de 

S. Pedro, nº 7 – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Dr. Manuel Gonçalves 

Silva, nº 14 – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Quinta Vale de Marmelos – 

Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Dr.ª. Teresa Monteiro 

Palmeiro, nº 7 – 2º Esqº., fração “I” – Elvas; 

» 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, nº 

8 – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Praceta José Picão Tello, nº 9 – 

5º Dtº., fração “O” – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Estrada da Calçadinha – S. 

Brás e S. Lourenço; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Dr. João Camoesas, nº 7 

R/C Dt.º Frente, fração “A” – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Alfredo Mirante, nº 15 – 2º 

Dtº., fração “Q” – Elvas; 
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» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto em deliberação final, 

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 81/18; 

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

referente ao processo de obras nº 06/20; 

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

processo de obras nº 83/21; 

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

referente ao processo de obras nº 96/21; 

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

referente ao processo de obras nº122/21; 

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

deliberação final, referente ao processo de obras nº 142/21; 

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

referente ao processo de obras nº 147/21; 

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

referente ao processo de obras nº 149/21; 

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

referente ao processo de obras nº 152/21; 

» Tomado conhecimento dos despachos que aprovaram a 4.ª alteração orçamental 

e a 4.ª 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, aceitar a garantia bancária em substituição dos 

valores retidos, referente à empreitada de “Conservação da rede viária – corte de 

ervas 2017”, cujo adjudicatário é a empresa Construções JJR, S.A; 

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

valores retidos, referente à empreitada de “Requalificação dos Parques Infantis da 

Quinta de Vila Boim, Santa Eulália e Vila Fernando”, cujo adjudicatário é a empresa 

Play Planet – Mobiliário Urbano, S.A.; 
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» Deliberado, por unanimidade, aprovar a devolução da totalidade da garantia 

bancária no valor de €112.850,00, referente à empreitada de “Reabilitação do 

Edifício Sede da Banda 14 de janeiro”; 

» Tomado conhecimento, da declaração de compromissos e recebimentos em 

atraso em 31 de dezembro de 2021 e deliberado, por unanimidade, remeter para a 

Assembleia Municipal para conhecimento; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a alteração de gestor de contrato da 

carteira de seguros do Município de Elvas; 

» Tomado conhecimento, da decisão de aprovação sobre reprogramação temporal, 

física e financeira da operação ALT20-04-2316-FEDER-000144 – Reabilitação do 

Edifício Sede da Banda 14 de janeiro; 

» Tomado conhecimento, da decisão aprovação da Candidatura: Apoio ao 

Funcionamento das Equipas de Sapadores Florestais – 2022; 

» Tomado conhecimento, da decisão de Aprovação do relatório Final da Operação – 

Construção de Emissários e Estação Elevatória de Varche; 

» Tomado conhecimento, da decisão de Aprovação do Relatório Final da Operação – 

Construção da ETAR de Vila Fernando e Emissários; 

» Tomado conhecimento, da aprovação do Relatório Final da Operação – 

Requalificação da Avenida 14 janeiro – 1ª fase; 

» Tomado conhecimento dos atos praticados no âmbito da subdelegação de 

competências na área do Departamento de Obras e Serviços Urbanos; 

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

2021 a título provisório; 

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

pavimentos em Elvas a título provisório; 

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

empreitada de: Requalificação da EN 4 - 2ª fase: Entre a rotunda das piscinas até 

ao Aqueduto da Amoreira – 1º troço a título definitivo e mandar libertar as 

garantias; 
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» Deliberado, por unanimidade, receber a obra Empreitada de: Infraestruturas de 

telecomunicações no Olival dos Espargos a título definitivo e mandar libertar as 

garantias; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a 4ª revisão de preços provisória e mandar 

pagar ao empreiteiro o valor de €6.850,53 + IVA referente obra Empreitada de 

Construção da Escola E.B. 2.3 de Santa Luzia; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente para a 

prorrogação de prazo para conclusão da empreitada de: CVTT – Centro de 

Valorização e Transferência de Tecnologia; 

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

Empreitada de: Adaptação do PM 010/Elvas a Museu de Arqueologia e Etnografia; 

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

Empreitada de: Requalificação da Parada do Castelo; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento para a cessão 

da exploração da cafetaria do Forte da Graça, bem como o anúncio, programa de 

concurso, o respetivo caderno de encargos e respetivo Júri; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a continuidade da isenção das taxas de 

ocupação de via pública: Esplanadas, Toldos, Reclamos e painéis constantes do 

Título I capítulo II códigos 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, do Regulamento Geral de Taxas 

Municipais e Tabela de Taxas do Município de Elvas, até ao final do mês de abril de 

2022, foi ainda deliberado submeter a referida isenção a aprovação da Assembleia 

Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a revogação da deliberação tomada em 

reunião de Câmara Municipal realizada no dia 14 de julho de 2021, na qual foi 

deliberado proceder a aquisição do prédio rústico denominado Quinta do Salvador, 

sito na freguesia de Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso deste concelho, 

com a área de 3,175 hectares, inscrito na matriz predial rústica na seção I da 

referida freguesia, sobre o art.º 19º descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Elvas, sobre a ficha 679/19880209; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a cedência do Auditório São Mateus ao 

Centro de Emprego e Formação Profissional de Portalegre, para a realização de 
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sessões de esclarecimento com a população desempregada de Elvas, a realizar no 

dia 08 de fevereiro de 2022, com duas sessões, 9h30 e outra às 11h, com 25 

candidatos em cada uma; 

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

Almeida ao Centro Distrital de Portalegre do Instituto da Segurança Social para 

centro de testagem à COVID-19, nos dias 06 e 20 de fevereiro e março do corrente 

ano; 

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

Almeida à agência Brainstorm para realização de concerto de David Carreira, no dia 

05 de novembro de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o adiamento do espetáculo de stand up 

comedy, de 05 de fevereiro para o dia 26 de fevereiro do corrente ano; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a participação do Município de Elvas na 

Bolsa de Turismo de Lisboa 2022, a qual se realizará de 16 a 20 de março de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização Concurso Nacional de Leitura – 

15ª Edição – participação da Biblioteca Municipal de Elvas Dr.ª Elsa Grilo; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter a aprovação da Assembleia 

Municipal a proposta preliminar/esboço de execução da escultura equestre de 

Homenagem a Joaquim Bastinhas, conforme aprovado em reunião do executivo de 

26 de maio de 2021 e do órgão deliberativo de 11 de junho 2021. 

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 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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