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EDITAL Nº 95 / 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 11 de maio de 2022, TOMOU AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES: ---------------- 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 8 da reunião ordinária do 

Executivo realizada no dia 27 de abril de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir uma banca (n.º 10) para venda de flores 

no Mercado da Casa das Barcas. 

» Tomado conhecimento do mapa de férias dos eleitos; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Av. D. Sancho Manuel n.º 20 - 

r/c – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua das Laranjeiras n.º 35 – 

Terrugem; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Olivença n.º 9 - A – 

Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Travessa das Pardelhas n.º 5 

– Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Travessa das Pardelhas n.º 2 

– Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Tabolado n.ºs 27, 27 - 

A e 27 - 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 dos Açougues n.º 13 - r/c 

- lugar – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua 25 de Abril n.º 18 – 

Santa Eulália; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Carreira n.º 14 – 1º - 

Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Horta do Moreno ou Quintado 

Moreno, lote 44 – Rua Joaquim António Lopes – Joaquim do Príncipe n.º 17 – 

Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Estrada das Casas Novas – 

Outeiro dos Pombos – Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar propriedade horizontal constante do 

processo nº 1/2022 e emitir a respetiva certidão; 

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

referente ao processo de obras nº 105/2021; 

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

deliberação final, referente ao processo de obras nº 139/2021; 

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

deliberação final, referente ao processo de obras n.º 3/2022; 

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

referente ao processo de obras nº 8/2022; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou a remodelação de terrenos 

relativa ao processo de obras n.º 19/2022; 

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

referente ao processo de obras nº 34/2022; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovaram a 13ª alteração orçamental 
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e a 13.ª alteração às Grandes Opções do Plano do corrente ano; 

» Tomado conhecimento do despacho do ato praticado pelo Senhor Presidente da 

Câmara no exercício de competências delegadas, sobre o Formulário de 

Candidatura – Programa de promoção das Artes e Ofícios – IEFP; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar o seguinte: 

- Aprovar a participação na 1ª fase – Manifestação de Interesse e 

consequentemente os documentos que lhe são inerentes (Diagnóstico e Plano de 

Ação); 

- Aprovar da minuta de Manifestação de Intenção de Parceria com a AEE;  

- Aprovar as minutas de declaração do beneficiário principal.  

» Tomado conhecimento do despacho do ato praticado pelo Senhor Presidente da 

Câmara no exercício de competências delegadas, sobre a proposta de submissão 

da 2ª Reprogramação da candidatura ALT20-04-1406-FEDER-000082 – Avenida 

14 de Janeiro – Fase 2 e 3; 

» Tomado conhecimento do despacho do ato praticado pelo Senhor Presidente da 

Câmara no exercício de competências delegadas, sobre a aprovação da 

Reprogramação da operação ALT20-07-1203-FEDER-000079 – Melhoria da 

Eficiência Energética no Jardim Municipal de Elvas; 

» Tomado conhecimento do despacho do ato praticado pelo Senhor Presidente da 

Câmara no exercício de competências delegadas, sobre a aprovação do Relatório 

Final de Execução – ALT20-04-4943-FEDER-000003- Centro Comunitário do Bairro 

da Boa-Fé, bem como dar conhecimento a Divisão Financeira e ao Gabinete de 

Planificação e Controle, da aprovação e encerramento da operação; 

» Tomado conhecimento, sobre a aprovação do Relatório Final de Execução – 

ALT20-04-4943-FEDER-000002 - Centro Comunitário do Bairro de Sta. Luzia; 

» Tomado conhecimento dos atos praticados no âmbito da subdelegação de 

competências na área do Departamento de Obras e Serviços Urbanos; 

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

de: Requalificação da Avenida 14 de Janeiro – 3ª Fase; 

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

de: Limpeza do caminho de ronda e reparação da cobertura do seu acesso na Rua 
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Sá da Bandeira; 

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

de: Gare para contentores na escola EB 2.3 de Santa Luzia; 

» Deliberado, por unanimidade, excluir a proposta do concorrente In Situ – 

Conservação de Bens Culturais, Lda. Mais foi deliberado que não existindo mais 

propostas apresentadas ao concurso, não houve lugar a ordenação de propostas, 

tendo o concurso ficado deserto; 

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

para execução da empreitada de “Reabilitação de Casas no Centro Histórico de 

Elvas – 1ª Fase”; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o contrato de Comodato, entre o 

Município de Elvas e a Clépsidra – Associação Sociocultural de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de Realização do Centro de 

Férias Infantil do Município de Elvas, entre 04 e 08 de julho do corrente ano; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o programa Porta de Entrada bem como o 

protocolo a celebrar entre o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P. e 

o Município de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o reagendamento de data para realização 

de espetáculo musical no Coliseu Comendador Rondão Almeida a realizar no dia 02 

de julho de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de cedência do Coliseu 

Comendador Rondão Almeida para realização de Exposição de Lego, a realizar 

entre o dia 17 e 26 de junho de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de cedência do Coliseu 

Comendador Rondão Almeida para realização do XXXIV Encontro de Ginástica 

Cidade de Elvas, no dia 04 de junho de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de cedência de instalações do 

Centro de Negócios Transfronteiriço para realização do I Encontro de 

Autocaravanas por Terras de Elvas, entre os dias 17 e 19 junho de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a proposta de patrocínio da SETCEREAL à 

XXXII Exposição Canina Internacional de Elvas; 
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GRL_ASSINATURA_1 ASS 
 
 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o Ataque ao Forte! – Normas de 

participação, a realizar nos dias 04 e 05 de junho de 2022 no Forte da Graça; 

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

municipal ao Centro Desportivo Cultural do Hospital de Santa Luzia, nas sextas-

feiras entre as 21h30 e as 22h30; 

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

municipal à Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária de Elvas, nas 

quartas-feiras entre as 19h30 e as 20h30; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio de €2.500,00, ao Clube 

Escola de Ténis de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência de transporte para os dias 21 

de maio, 25 e 26 de junho de 2022, à Associação Isekais; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência de transporte para o dia 08 de 

maio de 2022, ao Clube de Futebol “Os Elvenses”; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio de €9.000,00, ao Centro 

Humanitário de Elvas – Cruz Vermelha. 

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

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

PAÇOS DO CONCELHO DE ELVAS, 19 DE MAIO 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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