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EDITAL Nº 90 / 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 13 de abril de 2022, TOMOU AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES: ------------------ 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 6 da reunião ordinária do 

Executivo realizada no dia 23 de março de 2022; 

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

habitação social em prestações; 

» Deliberado, por unanimidade, alienar por ajuste direto à empresa Elvisucatas, 

Ldª, a sucata existente na Abegoaria Municipal;  

» Deliberado, por unanimidade, proceder à alienação em hasta pública dos lotes de 

terreno nºs 3 e 4 do loteamento Municipal da Azinheira em Vila Fernando; 

» Deliberado, por unanimidade, proceder à alienação em hasta pública do lote de 

terreno n.º 40, do loteamento Municipal de Terras da Aldeia em Santa Eulália; 

» Deliberado, por unanimidade adjudicar a exploração do bar sito no Forte da 

Graça à Senhora Larissa Alves de Matos e Senhor Luís Miguel Reinol Pires, pelo 

valor de €355,00 + IVA, de renda mensal, conforme a sua proposta apresentada; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho que autorizou a instalação de 

gás natural no edifício sito na Rua do Matadouro, Bloco 20, em Elvas; 

» Tomado conhecimento dos atos praticados no âmbito da subdelegação de 

competências na área do Departamento de Administração Geral e Recursos 

Humanos; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Francisco António Brás nº 

52 – Terrugem e 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 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 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 no Olho de Porco – S. Brás e S. 

Lourenço - Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito no Olho de Porco – S. Brás e S. 

Lourenço – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito no Olho de Porco – S. Brás e S. 

Lourenço – 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 – 

Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Casimiro Abreu nº 16 – 

Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Dr. António Pires Antunes 

nº 7 - A – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Drª Adelaide Cabette nº 

19 – 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 

8, fração B – 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 de Madrid nº 2 – 2º frente, 

fração G – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Av. da Piedade nº 67, 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 Padrão nº 7 - D e Rua 

do Touro nº 15 – A, fração F – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Tapadinha de Gil Vaz nº 26 – 

Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Padrão nºs 17 - A e 17 

- B e Rua dos Aviadores nº 7 – 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 1 e 2 e 

Largo das Portas de Olivença nº 5 – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Igreja nº 99 – 

Terrugem e Vila Boim – 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 20 - 

r/c - Drtº, fração 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 48, 

fração A – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Senhora do Passo – 

Barbacena – 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 de Elvas nº 12 – S. 

Vicente – 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 10 – 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 20 – 

1º Esqº, fração C – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Botafogo nºs 8 e 8 - A 

– Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Botafogo nºs 9, 9 - A e 

9 - B – Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável ao negócio de 

compropriedade do prédio misto denominado “BOA VISTA”, freguesia de São Brás e 

São Lourenço; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovaram a 10.ª e 11ª alteração 

orçamental e a 10.ª e 11.ª alteração às Grandes Opções do Plano do corrente ano; 

» Tomado conhecimento da assunção dos compromissos plurianuais e deliberado, 

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

» Tomado conhecimento dos atos praticados no âmbito da subdelegação de 

competências na área do Departamento Financeiro e Desenvolvimento; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar os preços a praticar no Festival da 

juventude e Académico de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a redução da garantia bancária nº 

00125/02/2256194, referente à empreitada de Ampliação do Complexo Social do 

Bairro da Boa-Fé, cujo adjudicatário é a Agrocinco – Construções S.A., ficando a 

mesma totalmente reduzida; 
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» Tomado conhecimento da ata nº 31, de 15 de março de 2022 e respetivo 

relatório de atividades, da Comissão de Acompanhamento do Contrato da 

Concessão da Exploração e Gestão dos Sistemas de Distribuição de Água para 

Consumo Publico e de Recolha de Efluentes do Concelho de Elvas; 

» Tomado conhecimento do Relatório Final da operação ALT20-07-1203-FEDER-

000022 – Eficiência Energética nas Piscinas Municipais; 

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

exercício de competências delegadas, na Candidatura ALT20-08-2114-FEDER-

00284 – Programação Cultural em Rede – 1ª Reprogramação Temporal; 

» Tomado conhecimento da aprovação do Relatório Final da operação: ALT20-04-

2316-FEDER-000084- Requalificação da Faceira da Cisterna; 

» Deliberado, por unanimidade, e relativamente à Empreitada de Recuperação, 

Conservação e Valorização do Aqueduto da Amoreira – 1ª Fase o seguinte: 

1- Conceder uma prorrogação de prazo de 84 dias, para um total de 624 dias. Esta 

alteração do prazo contratual não consubstancia um procedimento contratual de 

modificação objetiva de contrato, limitando-se à não aplicação de multas no período 

abrangido. 

2- Aprovar o Plano de Trabalhos e respetivos documentos acessórios; 

3- Não conferir direito ao empreiteiro a reequilíbrio financeiro devido á prorrogação 

de prazo aprovada. 

4- Não conceder, quanto ao cálculo de Revisão de Preços o direito a qualquer 

acréscimo de valor da mesma em relação ao prazo acrescido, devendo esta fazer-

se pelo plano de pagamentos que, na data da prorrogação, se encontrar em vigor, 

conforme estabelecido no Dec-Lei n.º 6/2004. 

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

edifício sede da Banda 14 de janeiro, a título provisório; 

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

complexo social da Boa-Fé a título provisório; 

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

casa na Rua Acima nº 5, em Barbacena a título definitivo e mandar libertar as 

garantias; 
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» Deliberado, por unanimidade, receber a obra da Empreitada de: Muro na Ex. E. 

N. 373, a título definitivo e mandar libertar as garantias; 

» Deliberado, por unanimidade, libertar o valor total da caução referente à 

Empreitada de: Recuperação de Terraços de Cobertura do Coliseu Rondão Almeida; 

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

Empreitada de: Emissários e estações elevatórias de Varche; 

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

Empreitada de: Pintura de sinalização horizontal 2018; 

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

Empreitada de: Requalificação dos vãos do edifício dos Paços do Concelho; 

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

Empreitada de: Construção do Centro comunitário do Bairro da Boa-Fé; 

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

Empreitada de: Construção do Centro comunitário do Bairro de Santa Luzia; 

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

Empreitada de: Vedação do polidesportivo da escola da Boa-Fé; 

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

Empreitada de: Requalificação do pavilhão no RI8 para criação de boxes; 

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

Empreitada de: Conservação e Restauro do baluarte de S. Vicente; 

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

Empreitada de: Pavimentações 2018; 

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

Empreitada de: Requalificação urbana e funcional em perímetros urbanos; 

» Deliberado, por unanimidade, aplicar a um trabalhador a pena de suspensão de 

30 (trinta dias) dias, suspensa pelo período de dois anos, proposta pelo instrutor do 

Processo Disciplinar; 

» Deliberado, por unanimidade, aplicar a um trabalhador a pena de suspensão de 

45 (quarenta e cinco) dias, suspensa pelo período de dois anos, proposta pelo 

instrutor do Processo Disciplinar; 
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» Deliberado, por unanimidade, aprovar a suspensão do inquérito aos fatos 

ocorridos com o Médico Veterinário Municipal, até transito em julgado da decisão 

que venha a ser proferida no processo crime que se encontra a correr termos nos 

serviços do Ministério Público de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento concursal 

comum de recrutamento, na modalidade de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado para 3 lugares na carreira/categoria de 

assistente operacional (Nadador Salvador); 

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

Municipal a alteração da organização, estrutura e funcionamento dos serviços da 

Câmara Municipal de Elvas; 

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

Municipal o Inventário e Documentos de Prestação de Contas Ano Económico de 

2021; 

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

Municipal a Revisão Orçamental nº 2; 

» Deliberado, por unanimidade, nomear a Assistente Técnico Sara Maria Fernandez 

Sereno para lavrar as Atas da Câmara e Assembleia Municipal e nas suas faltas e 

impedimentos a Assistente Técnica Susana Maria dos Anjos Quintas; 

» Deliberado, por unanimidade, nomear o responsável pelo Sistema de Gestão Anti 

Suborno bem como do Sistema de Gestão da Qualidade do Balcão Único de 

Atendimento e o técnico responsável por todas as tarefas inerentes à execução da 

proteção de dados; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o Plano de parceria para colocação de dois 

jovens, no Gabinete de Informação do Município, a celebrar entre o Município de 

Elvas e Escola Básica 3 de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a Parceria - Programa “Qualificação – 

Emprego”; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar uma proposta de Parceria com a Santa 

Casa da Misericórdia de Campo Maior; 
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» Deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura de um período temporal de três 

meses para que ocorra por parte dos Munícipes uma manifestação de interesse 

para habitação social, devendo o mesmo ser publicitado no site eletrónico 

institucional do Município através dos meios considerados mais adequados para o 

efeito e se no caso se considere pertinente e necessário, prorrogar por igual período 

de tempo, a respetiva manifestação de interesse; 

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

forma faseada; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o contrato programa relativo ao 

financiamento do Programa de Generalização de Refeições Escolares; 

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

Rondão Almeida nos dias 09 e 10 de abril de 2022, para realização do evento 

“Dinossaurs Live – The Exhibition”; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a cedência de instalações do Centro de 

Negócios Transfronteiriço nos dias 10, 11 e 12 de abril de 2022, pela ISEKAIS – 

Associação de Desportos Gímnicos; 

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

Almeida nos dias 11, 12 e 13 de novembro de 2022, para realização do evento 

Badajoz Throwdown 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do mercado Municipal da Casa 

das Barcas, no dia 19 de junho de 2022 (domingo da parte da manhã), para 

realização do Bazar das Velharias, pela Associação dos Amigos do Cemitério dos 

Ingleses; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a cedência do Auditório São Mateus no dia 

09 de abril de 2022, às 11h00, pela Confraria dos Enófilos do Alentejo; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização do 7.º Artjazz Festival de 

Elvas, que terá lugar de 29 de abril a 01 de maio de 2022, no Cineteatro municipal, 

pelas 21h30; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização do Festival da Juventude e 

Académico de Elvas 2022, que terá lugar entre 12 e 14 de maio de 2022 na arena 

do Coliseu Comendador Rondão Almeida; 
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» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização da comemoração do Dia 

Mundial do Livro, no dia 22 de abril de 2022 pelas 18h30 na Biblioteca Municipal de 

Elvas Dr.ª Elsa Grilo; 

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

Municipal de Elvas e a Congregação das Irmãs Concepcionistas ao Serviço dos 

Pobres; 

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

Municipal a Adesão à Rede de Arquivos de Instituições Religiosas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto “Elvas Conquista-te”, a realizar 

nos dias 10, 11, 12, 16, 17, 18 e 19 de junho, 13 e 14 de agosto e 08, 09, 10 e 11 

de setembro de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta para estabelecimento de 

parceria no âmbito do Projeto “From Granny to Trendy”; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização do XV Festival Medieval de 

Elvas, a decorrer entre os dias 07 a 10 de julho do corrente ano, na Praça da 

República e áreas adjacentes, nomeadamente na Rua André Gonçalves, Rua da 

Cadeia, Portas do Sol e Arco dos Pregos; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência da Casa da História Judaica de 

Elvas à AIAR para as Conferências "400 anos da chegada da água pelo Aqueduto a 

Elvas”, a realizar no dia 24 de junho de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o auto de eliminação de documentos 

existentes no Arquivo Intermédio Municipal; 

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

Internacional da Dança, no dia 29 de abril do corrente ano; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização da apresentação do livro 

“Viagem ao meu eu” da autora Fátima Cayola, na Biblioteca Municipal de Elvas Dra. 

Elsa Grilo no dia 28 de abril de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização do Alto Alentejo Art and 

Walking Festival 2022 – Festival de Artes e Caminhadas do Alto Alentejo 2022, nos 

dias 07 e 08 de maio de 2022; 
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GRL_ASSINATURA_1 ASS 
 
 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização de duas formações práticas 

em contexto de trabalho, na área de Curso Profissional de Técnico de Operações 

Turísticas, da Escola Secundária D. Sancho II com a duração de 300 horas com 

início a 09 de maio e término a 08 de julho de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a cedência de Campo Pedro Barrena ao 

Centro Recreativo e Popular da Boa Fé, no dia 02 de abril de 2022 entre as 17h e 

as 20h; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a cedência do campo relvado do estádio 

municipal de atletismo de Elvas ao Rugby Club de Badajoz, no dia 26 de março de 

2022 entre as 14h30 e as 18h00; 

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

à Sociedade Instrução e Recreio. 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €1.500,00, 

ao Centro de Recreio Popular do Bairro da Boa Fé; 

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

ao Isekais. 

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

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

PAÇOS DO CONCELHO DE ELVAS, 21 DE ABRIL DE 2022. ---------------------- 

 

 

O DIRETOR DE DEPARTAMENTO 
 

 
 

 

 

Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha 
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