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EDITAL Nº 82 / 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 23 de fevereiro de 2022, TOMOU AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES:------------- 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 3 da reunião ordinária do 

Executivo realizada no dia 9 de fevereiro de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a atualização do pagamento de despesas 

mensal para a CPAS, referente ao exercício da atividade de Advocacia; 

» Tomado conhecimento do Despacho n.º 14/2022, datado de 11 de fevereiro de 

2022, sobre a distribuição de funções (pelouros); 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o aumento do número de lugares de 

avença para residentes no parque de estacionamento Comendador Rondão 

Almeida, de quarenta e seis para cinquenta e seis lugares; 

» 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 referente ao negócio de 

compropriedade do prédio misto denominado “Olival Quer Casar”; 

» Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de obras nº 

63/17; 

» Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de obras nº 

5/18; 

» Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de obras nº 

57/18; 

» Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de obras nº 

104/18; 
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» Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de obras nº 

122/18; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Espírito Santo, nºs 43 a 

43-B - Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Carreira, nº 9, fração 

“C” - Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua dos Quartéis, nºs 12 a 12-

C, fração “C” – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Ramos Horta, nº 12, 

Fração “F” - Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Estrada das Fontainhas, nº 6 – 

Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Joaquim Bastinhas, nº 11-

B, lote nº 18 – 1º Frente, fração “M” – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua das Laranjeiras, nº 47 – 

Terrugem; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Botafogo, nºs 2 e 2-A – 

Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito nas Portas de S. Pedro, nºs 1, 1-

A, 1-B, 2 e 2-A – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Cabrito, nº 9 – Elvas; 
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» Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho que determinou não exercer o 

direito de preferência na aquisição do prédio sito Rua Aqueduto da Amoreira, nº 4, 

fração “U” – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Touro, nºs 14 - B e 15 

– 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 10 - C, 

fração “D” – 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, nº 10, fração 

“A” e “B” - Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito no Largo Joaquim Cordeiro 

Vinagre - Terrugem; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Courela do Quer Casar, Estrada 

Ponte das Hortas – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Courela do Quer Casar, Estrada 

Ponte das Hortas – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Courela do Quer Casar, Estrada 

Ponte das Hortas – 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, nº 5 1º andar Esqº (gabinete 7), fração “Q” – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Teresa Monteiro Palmeiro, 

nº 4 - 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 Alfredo Mirante, nº 13 – 2º 

Dtº., fração “X” – 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 18 R/C 

traseiras, fração “C” – Elvas; 

» Tomado conhecimento do despacho que indeferiu o Processo de Loteamento nº 

6/21; 

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

referente ao processo de obras nº 19/21; 

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

referente ao processo de obras nº 111/21; 

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

referente ao processo de obras nº 115/21; 

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

referente ao processo de obras nº 132/21; 

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

deliberação final, referente ao processo de obras nº 1/22; 

» Tomado conhecimento dos despachos que aprovaram a 5.ª alteração orçamental 

e a 5.ª alteração às Grandes Opções do Plano do corrente ano; 

» Tomado conhecimento da assunção de compromissos plurianuais e deliberado, 

por unanimidade, remeter para a Assembleia Municipal, para conhecimento; 

» Tomado conhecimento da aprovação do Relatório Final de Execução da operação-

ALT20 - 04 – 2316 - FEDER-000059–Requalificação da Parada do Castelo; 

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

exercício de competências delegadas, referente à notificação de anulação da 

Reprogramação AG da operação nº ALT20-01-0853-FEDER-000058- Qualificação 

das Zonas Industriais da Fontainhas e Gil Vaz; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar as minutas das declarações de 

compromisso referentes à Candidatura: (Re)Arborização e Beneficiação de Espaços 

Verdes na Cidade de Elvas; 
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» Deliberado, por unanimidade, aceitar a Transferência de Bens da CIMAA, e 

remeter à Assembleia Municipal para conhecimento; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o abate de material de mobiliário 

(cadeiras) existente no Coliseu Comendador Rondão Almeida; 

» Deliberado, por unanimidade, não conceder a suspensão de obra solicitada pelo 

empreiteiro, referente à Empreitada de: Adaptação do antigo Lagar dos Lopes a 

Residência para Estudantes; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar trabalhos complementares, à Empreitada 

de: Adaptação do antigo Lagar dos Lopes a Residência para Estudantes; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura e especialidades, 

da Empreitada de Construção de Fogos a Custos Controlados, na Quinta dos Arcos, 

condicionado a eventuais correções resultantes da revisão do projeto; 

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

título definitivo e mandar libertar as garantias; 

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

envolvente do Polidesportivo da Calçadinha, a título definitivo e mandar libertar as 

garantias; 

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

conduta elevatória de Santa Eulália – Coletor da Murteira, a título definitivo e 

mandar libertar as garantias; 

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

Empreitada de: Beneficiação de edifício no parque industrial; 

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

Empreitada de: Requalificação do espaço entre o Baluarte do Trem e o Baluarte do 

Príncipe; 

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

Empreitada de: Requalificação da Rua da Faceira da Cisterna; 

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

Empreitada de: Requalificação das infraestruturas do edifício do parque 

empresarial, fração M, Horta da Fonte Santa, E. N. 4; 
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» Deliberado, por unanimidade, libertar 60% do valor da caução referente à 

Empreitada de: Requalificação das Fontes da Faceira da Cisterna 

» Tomado conhecimento da entrega dos Pelouros, que lhe estavam atribuídos, por 

parte do Senhor Vereador Dr. Cláudio Monteiro; 

» Deliberado, por maioria, solicitar pareceres técnicos à CCDR Alentejo e à 

Associação Nacional de Municípios Portugueses, acerca da 

possibilidade/impossibilidade de regresso antecipado antes de decorrido o período 

de 360 dias, no âmbito do pedido de suspensão de mandato autárquico do 

Vereador Dr. Nuno Mocinha; 

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

Revisão Orçamental, conforme o estabelecido na alínea c) do número 1 do artigo 

33.º da Lei nº 75/13, de 12 de setembro e de acordo com a NPC 26 do SNC-AP; 

» Deliberado, por unanimidade, submeter a discussão pública o Regulamento 

Municipal do Direito à Habitação do Município de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização de bailes de Carnaval nos dias 

25, 26 e 28 de fevereiro de 2022 no Coliseu Comendador Rondão Almeida; 

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

Almeida, para a realização do Alentejo Music Festival, nos dias 9, 10 e 11 de junho 

de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento de divida de forma faseada 

de Refeições Escolares, solicitado por vários munícipes; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo a celebrar entre a Câmara 

Municipal de Elvas e a Fabrica da Paróquia do Salvador; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo a celebrar entre a Câmara 

Municipal de Elvas e o Turismo de Portugal, I.P.; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização da Exposição Monográfica do 

Buldogue Francês, no dia 26 de março de 2022 no Auditório São Mateus e no dia 27 

de março de 2022 no Coliseu Comendador Rondão Almeida; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar realização de visitas guiadas teatralizadas 

ao Forte da Graça e de Santa Luzia, a realizar nos dias 06 e 13 de agosto e 15 e 22 

de outubro do corrente ano; 
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» Deliberado, por unanimidade, a realização de visitas guiadas ao Forte da Graça e 

de Santa Luzia, a realizar nos dias 14 e 21 de maio, 24 de setembro e 01 de 

outubro do corrente ano; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização da 32.ª Exposição Canina 

Internacional de Elvas, no dia 07 de maio de 2022, no Centro de Negócios 

Transfronteiriços; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a distribuição de rosas vermelhas pela 

cidade no Dia Internacional da Mulher; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização da comemoração do Dia 

Mundial da Poesia com a apresentação do livro “AHAM" da autora Carmen Martins 

Ezequiel, a realizar no dia 21 de março de 2022 na Biblioteca Municipal Dr.ª Elsa 

Grilo, pelas 18,00 horas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a programação do Ciclo de Concertos “A 

Música Encanta o Património” 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar as datas e temáticas sobre as caminhadas 

pelo património a realizar no decorrer do corrente ano; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar as datas e temáticas sobre os percursos 

pelo património a realizar no decorrer do corrente ano; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o segundo aditamento ao Contrato de 

Patrocínio Celebrado em 28.01.2016 entre o Município de Elvas e a Fidelidade – 

Companhia de Seguros, S.A. - Mecenas do Museu de Arte Contemporânea de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização do 26.º Torneio da Malha do 

Concelho de Elvas “João Brioso” bem como o respetivo regulamento; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a caminhada/convenção do dia da mulher 

“a importância da mulher no desporto e do desporto na mulher”, a realizar no dia 

08 de março de 2022, entre as 09h30 e as 13,00h no Cine São Mateus; 

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

cobertas de Elvas aos Bombeiros Voluntários de Elvas, nas terças-feiras, quintas-

feiras e sábados entre as 9h e as 10h; 
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» Deliberado, por unanimidade, ratificar a cedência do Auditório São Mateus para 

sessões de esclarecimento à população desempregada de Elvas, a partir de dia 15 

de fevereiro de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a cedência de material para o aniversário 

do Moto Clube Alentejano de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência de transporte ao MTA de Elvas, 

no dia 06 de março de 2022 para o Encontro Nacional de adultos a realizar em 

Fátima; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a cedência de transporte à Associação 

Arkus, no dia 12 de fevereiro de 2022 para as Roncas d´Elvas fazerem um 

espetáculo em Borba; 

» Deliberado, por maioria, nomear o encarregado da proteção de dados do 

Município de Elvas, responsável pelo Sistema de Gestão Anti Suborno bem como do 

Sistema de Gestão da Qualidade do Balcão Único de Atendimento; 

» Deliberado, por maioria, notificar os concorrentes do procedimento “Concurso 

Internacional de Prestação de Serviços de Recolha e Transporte de Resíduos 

Urbanos no Município de Elvas” para se pronunciarem, em audiência prévia, no 

prazo de 15 dias, sobre a intenção da Câmara de não adjudicar.  

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

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

PAÇOS DO CONCELHO DE ELVAS, 11 DE MARÇO DE 2022.------------- 

O DIRETOR DE DEPARTAMENTO 
 

 

 

 

Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha 
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