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EDITAL Nº 86 / 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 

março de 2022, TOMOU AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES: -------------------------------------  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar as atas números 4 da reunião ordinária do 

Executivo realizada no dia 23 de fevereiro de 2022 e a número 5 da reunião ordinária do 

Executivo realizada no dia 09 de março de 2022;  

» Tomado conhecimento do Despacho n.º 22/2022, sobre a distribuição de pelouros;  

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

social em prestações;  

» Deliberado, por unanimidade, homologar o auto de licitação do lote nº 53 do loteamento 

municipal de Santa Eulália, o qual foi adjudicado pelo valor de €5.100,00;  

» Tomado conhecimento dos atos praticados no âmbito da subdelegação de competências 

na área do Departamento de Administração Geral e Recursos Humanos;  

» Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de obras n.º 51/17;  

» Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de obras n.º 5/19;  

» Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de obras n.º 31/19;  

» Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de obras n.º 95/19;  

» Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de obras n.º 54/20;  

» Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho que determinou exercer o direito de 

preferência na aquisição do prédio sito Rua de S. Francisco, nºs 6 e 6-A – Elvas;  

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Aqueduto da Amoreira, nº 5, 1º frente, 

fração “E”, Quinta dos Arcos – Elvas;  

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua João Travanca Rêgo, nº 4 – Elvas;  

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua das Taipas, nº 12 – Vila Boim;  
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» Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito no Sítio da Badana e Pias, E.N. 4 – Elvas;  

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Olivença, nºs 30-A e 30-B e Rua dos 

Chilões, nºs 24 e 24-A – Elvas;  

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Amesterdão, nº 6, lote nº 93, fração 

“A”, Bairro Europa – Elvas;  

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Forno, nºs 13 e 13-A – Elvas;  

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Passo, nº 11-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 de Borba, nº 48 e Rossio 25 de Abril, nº 

37 – Vila Boim;  

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua das Alcoutinas, nºs 24 e 24-A – Elvas;  

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua das Parreiras, nº 16 – Barbacena;  

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Campo Maior, nº 13 – Elvas;  

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Urbanização Quinta da Carvalha, lote nº 1, 

Estrada da Carvalha – Elvas;  

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua D. João III, nº 10, Loteamento “Arcos”, 

lote nº 54 – 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 Joaquim Bastinhas, nº 11 - r/c - Esqº., 

fração “A” – 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 10 – 6º Dtº., 

fração “R” – Elvas;  
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» Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho que determinou não exercer o direito 

de preferência na aquisição do prédio sito no Bairro N. Srª. da Conceição, nº 1 - Vila 

Fernando;  

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Olivença, nº 32, fração “A” – 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-A r/c, fração “A” – 

Elvas;  

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Herdade de Almeida s/n – Santa Eulália;  

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Francisco da Silva, nº 5-C – Elvas;  

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Horta da Raposeira e Horta do Porgetos – 

Elvas;  

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Mártires de Timor, lote HC-5, 2º-B, fração 

“H” – S. Brás e S. Lourenço;  

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

de preferência na aquisição do prédio sito no Olival do Vinhatão, s/n – São 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 de Elvas, nº 117 – Vila Boim;  

» 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 20 r/c Dtº., fração 

“D”, Quinta do Paraíso – Elvas;  

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Horta, nº 40-A – Terrugem;  

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Estrada de Santa Rita, nº 16 – 1º Dtº., fração 

“F” – Elvas;  

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

obras nº 49/20;  
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» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de arquitetura, referente ao 

processo de obras nº 137/21;  

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

processo de obras nº 2/22;  

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

deliberação final, referente ao processo de obras nº 10/22;  

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

processo de obras nº 11/22;  

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

deliberação final, referente ao processo de obras nº 20/22;  

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

processo de obras nº 21/22;  

» Tomado conhecimento dos despachos que aprovaram a 8.ª e 9.ª alteração orçamental e 

a 8.ª e 9.ª alteração às Grandes Opções do Plano do corrente ano;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta de adenda ao Contrato para o “Plano 

Estratégico de Transição e Sustentabilidade Energética”;  

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

retidos, referente à Empreitada de Impermeabilização da Cobertura da Igreja de Santa 

Luzia;  

» Tomado conhecimento dos atos praticados no âmbito da subdelegação de competências 

na área do Departamento Financeiro e Desenvolvimento;  

» Tomado conhecimento, da decisão de aprovação da Candidatura nº 2021-2011-01-0062 – 

Apoio ao Funcionamento das Equipas de Sapadores Florestais 2022;  

» Tomado conhecimento, da decisão de aprovação da Alteração do Ajustamento do 

Investimento/Financiamento do Projeto: Turismo Literário de Elvas, Chave do Reino;  

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

Loteamento da Quinta da Carvalha, a título definitivo e mandar libertar as garantias;  

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

Requalificação e reabilitação do Largo dos Combatentes;  

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

Melhoria da eficiência energética do Museu de Arte Contemporânea de Elvas (MACE);  

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

Relocalização da ligação do coletor da escola Santa Luzia;  
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» Deliberado, por unanimidade, libertar 30% do valor da caução referente à Empreitada de: 

Remodelação do Bar da Câmara Municipal e Posto de Turismo da Praça da República;  

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

Estabilização do corpo enterrado da latrina da muralha da Rua Nova de S. Vicente;  

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

Relocalização da ligação de pluviais da escola Santa Luzia;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento do Concurso Público da 

empreitada de: Reabilitação de casas no centro histórico de Elvas – 1ª fase;  

» Deliberado, por unanimidade, submeter a alteração ao Regulamento Municipal de Apoios 

Sociais do Município de Elvas a discussão pública;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a transmissibilidade de contrato de arrendamento;  

» Deliberado, por unanimidade, proceder à transferência de fogo de habitação social;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização de corrida de touros, nos dias 17 e 23 

de setembro do corrente ano, no Coliseu Comendador Rondão Almeida;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização de espetáculo musical de Nininho Vaz 

Maia, no dia 18 de junho de 2022, no Coliseu Comendador Rondão Almeida;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de acordo entre o Município de Elvas e 

a Ordem Franciscana Secular de Elvas;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de depósito do arquivo entre o 

Município de Elvas e a Ordem Franciscana Secular de Elvas;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo entre o Município de Elvas e o Banco 

Santander Totta, S.A.;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização da Comemoração do Dia Nacional dos 

Centros Históricos, com uma visita guiada teatralizada, com a colaboração da Associação 

ARKUS, aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, no dia 28 de março de 2022 pelas 14h;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a exposição The Other Side – de Sérgio Conceição 

– Forte da Graça, com inauguração no dia 14 de maio, pelas 11h00 com a duração de três 

meses;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do anexo do campo Patalino para 

treinos, nas quartas-feiras das 18h30 às 20h00 e do campo António Semedo para jogos, 

aos veteranos do Clube de Futebol os Elvenses, desde que informem com 8 dias de 

antecedência;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do campo Pedro Barrena ao Centro de 

Recreio Popular da Boa-Fé, no dia 26 de março entre as 17h00 e as 20h00;  
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» Deliberado, por unanimidade, ratificar a cedência do campo Pedro Barrena ao Centro de 

Recreio Popular da Boa-Fé, no dia 12 de março entre as 17h00 e as 20h00;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do campo António Semedo à Associação 

Desportiva do Bairro das Caixas, nos domingos entre as 08h00 e as 9h45;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência da pista de atletismo à Associação de 

Atletismo de Portalegre, nos dias 25 e 26 de junho e 02 de julho, entre as 09h00 e as 

18h00;  

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a realização do espetáculo “Monólogos da Vacina” 

no Cineteatro Municipal, nos dias 22 e 23 de abril de 2022;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do Auditório São Mateus para Palestra 

de Inteligência Emocional, no dia 31 de março de 2022, às 19h00;  

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a cedência do Cineteatro Municipal à ARKUS – 

Associação Juvenil, nos dias 22, 24, 26 e 27 de março para ensaios e, posteriormente, nos 

dias 08 e 09 de abril de 2022;  

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a cedência do Cineteatro Municipal à Applausus - 

Associação Cultural, nos dias 17 e 31 de março, entre as 09h00 e as 13h00;  

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a cedência do Mercado Municipal da Casa das 

Barcas ao Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 158 de Elvas para o 4.º Festival de 

Sopas, no dia 19 de março de 2022, entre as 18h00 e as 00h00;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a colocação de Sinalética para Estacionamento do 

Transporte Escolar, na Escola 1º Ciclo de Santa Luzia, na Av. D. Sancho Manuel, em Elvas e 

submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a elevação das passadeiras na Av. D. Sancho 

Manuel, junto à Escola do 1º Ciclo de Santa Luzia, em Elvas e submeter a mesma a 

aprovação da Assembleia Municipal;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a criação de uma passadeira na rua Paco Bandeira, 

em Elvas e submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a colocação de Sinalética para Estacionamento do 

Transporte Escolar, na Escola do 2º e 3º Ciclo de Santa Luzia, Estrada da Carvalha, em 

Elvas e submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a criação de duas passadeira no cruzamento da 

Estrada da Carvalha, com a Rua Dr. Luis Gonçalves e outra junto ao Edifício das 

Representações Fronteira, em Elvas e submeter a mesma a aprovação da Assembleia 

Municipal;  
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» Deliberado, por unanimidade, aprovar a criação de sinalização de transito proibido na 

Estrada dos Murtais na Belhó, em Elvas e submeter a mesma a aprovação da Assembleia 

Municipal;  

» Deliberado, por maioria, aprovar a substituição do local de estacionamento de motas, em 

Elvas e submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a criação de 1 lugar de estacionamento para cargas 

e descargas, na Rua 25 de abril em Santa Eulália e submeter a mesma a aprovação da 

Assembleia Municipal;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a criação de 1 local de cargas e descargas no inicio 

da Rua das Beatas, junto ao PT existente, em Elvas e submeter a mesma a aprovação da 

Assembleia Municipal;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a criação de um local de estacionamento proibido 

na Rua do Picadeiro em Santa Eulália no sentido de Elvas/Portalegre, lado esquerdo e 

submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a criação de um local de estacionamento proibido 

na Rua do Ribeirinho em Santa Eulália e submeter a mesma a aprovação da Assembleia 

Municipal;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a colocação de Semáforos na Av. dos Bombeiros 

Voluntários de Elvas, e sinalização de entrada e saída de veículos de emergência, junto ao 

Quartel dos Bombeiros Voluntário de Elvas e submeter a mesma a aprovação da Assembleia 

Municipal;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a criação de sentido único em toda a Rua Maria do 

Rosário Farrajota de Melo e Sousa na Belhó, em Elvas e submeter a mesma a aprovação da 

Assembleia Municipal;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência de um autocarro para os dias 20 e 27 de 

março e 08 de maio de 2022, ao “O Elvas” – Clube Alentejano de Desportos;  

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro de €3.000,00, à Associação - 

ARPI-Belhó;  

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio de €30.000,00, a pagar em dez 

duodécimos, à APPACDM;  

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro de €5.000,00, à Associação - 

Um Coletivo.  
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GRL_ASSINATURA_1 ASS 
 
 

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

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

PAÇOS DO CONCELHO DE ELVAS, 31 DE MARÇO DE 2022. ------------------------------  

GRL_ASSINATURA_1 ASSO DIRETOR DE DEPARTAMENTO 

 

 

 

 

Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha 

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