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EDITAL Nº 83 / 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 9 de março de 2022, TOMOU AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES:------------------ 

» Tomado conhecimento do Despacho n.º 20/2022, sobre a distribuição de 

pelouros; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a formação em contexto do trabalho de 

dois alunos do curso de Jardinagem e Floricultura do Instituto de Bótoa de Badajoz 

no âmbito do programa ERASMOS+, a decorrer entre o dia 22 de março a 21 de 

junho de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, proceder à abertura do procedimento para 

atribuição de bancas do Mercado Municipal da Casa das Barcas; 

» Deliberado, por unanimidade, homologar o auto de licitação da venda de 25 

toneladas de madeira indiferenciada sobrante da limpeza de árvores das estradas 

municipais do concelho de Elvas; 

» Tomado conhecimento, que ficou deserto a venda em hasta pública de quatro 

veículos usados com as matrículas 41-64-JO, 00-31-TI, 05-41-NZ E 05-36-NZ, 

podendo o município de acordo com o disposto na alínea h) da cláusula 11ª, alienar 

as viaturas por ajuste direto qualquer interessado qua cumpra as condições do 

procedimento e o valo base seja no mínimo o preço base; 

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

habitação social em prestações; 

» Tomado conhecimento dos atos praticados no âmbito da subdelegação de 

competências na área do Departamento de Administração Geral e Recursos 

Humanos; 
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» Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável referente ao negócio de 

compropriedade do prédio misto denominado “Olival do Vinhatão”, 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 Quinta do Loureiro, Casa de 

R/C - Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Quinta do Loureiro, Casa de r/c 

e 1º andar - Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de S. Francisco, nº 14 – 2º 

andar, fração “D” - Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Afonso Furtado Mendonça, 

nº 9 - Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Domingos Demétrio 

Patalino, (lote nº 31), nº 11, Urbanização Quinta e Olival do Moreno - Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua José Luis Vidigal, nº 22 – 

2º frente, fração “I” - Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Engº. António Sequeira 

Lopes, nº 7 - Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua das Alcoutinas, nºs 1, 1-A 

e 1-B - Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Fora, nºs 18 e 18-A - 

Terrugem; 
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» 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, sótão, fração “AH” - Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua das Trincheiras, nº 6 - 

Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito no Beco de Cavalaria, nº 8 - 

Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Av. 14 de Janeiro, nº 5-A, 

fração “B” - Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito no 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 do Emigrante B, nº 11 - 

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 das Parreiras às Almas, nº 

18-A, fração “B” - 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 

18-A, fração “C” - Elvas; 

» Tomado conhecimento do despacho que indeferiu a alteração do lote nº 1 

referente ao processo de loteamento nº 1/18; 

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

referente ao processo de obras nº 76/21; 
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» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de arquitetura, 

referente ao processo de obras nº 144/21; 

» Tomado conhecimento dos despachos que aprovaram a 6.ª e 7.ª alteração 

orçamental e a 6.ª e 7.ª alteração às Grandes Opções do Plano do corrente ano; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta de prorrogação de prazo de 

execução de adenda ao Contrato para o “Estudo, Desenho e Acompanhamento da 

Prototipagem de Fabricação e Posterior Assistência à Instalação da Linha de 

Sinalética e Mobiliário Urbano; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta de prorrogação de prazo de 

execução de adenda ao Contrato para a “ Produção e instalação de 39 Postes de 

informação em Aço corten (placas) alumínio (poste), para sinalética turística; 

» Tomado conhecimento da decisão de aprovação do Relatório Final de Execução 

da Operação – ALT20-04-2316-FEDER- 000066 – Requalificação do Espaço entre o 

Baluarte do Trem e o Baluarte do Príncipe; 

 » Tomado conhecimento da decisão de Aprovação sobre a Reprogramação Física e 

Financeira da Operação ALT20-04-2316-FEDER- 000062 – Requalificação do Espaço 

Público na Zona Envolvente às Muralhas; 

» Tomado conhecimento da decisão de Aprovação da Operação ALT20-09—5763-

FSE – 000009- Formação dos Trabalhadores em Funções Públicas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a devolução, pelo Município de Elvas, da 

quantia de €32.538,65, à DGESTE, atendo que houve alteração da comparticipação 

e dar conhecimento à Assembleia Municipal; 

» Tomado conhecimento, que na abertura de propostas para o Concurso Público da 

empreitada de Reabilitação de casas no centro histórico de Elvas – 1ª fase, não foi 

apresentada nenhuma proposta; 

» Tomado conhecimento dos atos praticados no âmbito da subdelegação de 

competências na área do Departamento de Obras e Serviço Urbanos; 

Deliberado, por unanimidade, aprovar trabalhos complementares, à Empreitada de: 

Adaptação do antigo Lagar dos Lopes a Residência para Estudantes; 

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

Empreitada de: Requalificação da Av. 14 de janeiro-1ª fase; 
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» Deliberado, por unanimidade, libertar 30% do valor da caução referente à 

Empreitada de: Requalificação entre o Baluarte do Trem e Baluarte do Príncipe – 2ª 

fase; 

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

Empreitada de: Remodelação do r/c do edifício do centro de juventude; 

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

Empreitada de: Requalificação de passadeiras nas freguesias e inscrições de “STOP” 

e cedência de passagem em Elvas; 

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

Empreitada de: Reabilitação do relvado e sistema de rega do estádio de atletismo; 

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

Empreitada de: Eficiência energética das piscinas municipais; 

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

Empreitada de: Requalificação do Largo dos Combatentes (Largo de Travassos); 

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

Empreitada de: Conservação e restauro do pórtico e muralha de Rua Nova de São 

Vicente; 

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

Empreitada de: Remodelação do troço do emissário na Av. de Portugal, em Elvas; 

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

Empreitada de: Empreitada de: Qualificação das zonas industriais de Gil Vaz e 

Fontainhas-Lote 1; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar um voto de louvor, subscrito por todos os 

Eleitos, à atleta Raquel Trabuco, pela conquista do 2º lugar na corrida de 3.000 dos 

Campeonatos da Europa de Atletismo em pista coberta, que decorreu a 24 de 

fevereiro de 2022, em Braga, extensível a todos os atletas do Município de Elvas, 

prestando assim homenagem pública a todos; 

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

dissolução da Associação para o Desenvolvimento de Portalegre Distrito Digital; 

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

proposta de geminação do Município de Elvas com a cidade de Viseu; 
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» Deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura do período de discussão pública 

do Plano de Intervenção em Espaço Rural das Caldeirinhas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar as atividades para comemoração do Dia 

Internacional do Livro Infantil, no dia 2 de abril de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do Forte da Graça para 

realização do seminário Life Resilience, a realizar no dia 29 de março de 2022, 

entre as 9,00h e as 17,00h; 

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

de Arqueologia e Etnografia de Elvas António Tomás Pires ao Centro Humanitário de 

Elvas da Cruz Vermelha Portuguesa, para montagem de uma exposição de 

fotografias, enquadrada no Eixo 3 do Projeto – Apoio à população idosa e 

envelhecimento ativo, a qual decorrerá de 21 a 25 de março de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do pavilhão desportivo da Boa-

Fé à Associação de Trabalhadores do município de Elvas, nas segundas-feiras, entre 

as 19,00h e as 20,00h; 

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

Elvas ao centro de apoio ao estudo do agrupamento de escolas nº 2 de Elvas, nas 

segundas-feiras, das 9,30h às 11,45h; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do pavilhão desportivo 

municipal à Associação Recreativa de Varche nas segundas-feiras entre às 20,00h e 

as 21,00h; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do pavilhão desportivo 

municipal aos Amigos da Justiça, nas segundas-feiras entre às 21,00h e as 22,00h; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o adiantamento dos duodécimos, do 

subsídio concedido em reunião do executivo realizada no dia 26 de janeiro de 2022, 

referentes aos meses de abril e maio, ao “Elvas” Clube Alentejano de Desportos; 

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

à Aparsin – Associação Portuguesa de Apoio à Reabilitação Sénior de Intervenção 

Neurológica; 

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

€,10.00000, ao Núcleo Elvense de Fotografia e Cinema Amador (NEFCA); 
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» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de 

€20.000,00, à ARKUS – Associação Juvenil; 

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

€23.240,00, à Gota D’Arte – Associação Sócio – Cultural de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €3.000,00, 

à Associação Cultural e Desportiva da Belhó Raposeira; 

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 MARÇO 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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