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EDITAL Nº 94 / 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 27 de abril de 2022, TOMOU AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES: ----------------- 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 7 da reunião ordinária do 

Executivo realizada no dia 13 de abril de 2022; 

» Tomado conhecimento do despacho n.º 33/2022 para a prestação de serviços 

mínimos na recolha de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana, nos dias 15 e 

25 de abril de 2021; 

» Deliberado, por unanimidade, autorizar a aquisição da sepultura perpétua nº 113 

do 19º quarteirão, do Cemitério Municipal, com pagamento em cinco prestações 

mensais, sem juros; 

» Deliberado, por unanimidade, abrir o concurso público para aluguer da garagem, 

sita na Rua das Parreiras às Almas, n.º 17 – D em Elvas bem como aprovar o 

programa de concurso, a constituição do Júri e o respetivo Edital; 

» 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 Raposeira – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Boa Vista, nº 16 – 

Barbacena; 

» 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 16 – 

5º Esq.º, fração “Q” – Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho que determinou não exercer o 
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direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua das Trincheiras, nºs 6 e 

6-A Barbacena; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Beco, nº 11 – 

Terrugem; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Alcamim, nºs 12, 12-

A, 13, 14, 14-A e 15 e Rua do Grivão, nº 5, fração “D” – 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 

– 5º Dt.º, fração “Q” – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Tabolado, nº 8 – 

Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Borba – Vila Boim; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Courela da Azinheira – 

Terrugem; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Três, nºs 1-C, 1-D e 

1-E – 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 nas Fontainhas, nºs 4, 4-A, 4-B e 

4-C – 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 3 

– 1º Esq.º, fração “C” – 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 Mártires de Timor, lote 

HC-4, 2ºB 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 na Rua Lopo da Ponte, nº 12, 

fração “G” – 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 3 – 

Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Av. D. Sancho Manuel, nº 20 

R/C, fração “B” – 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 

7 – 2º, fração “I” – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Stª. Ana, nº 17 – 

Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Av. dos Bombeiros Voluntários 

de Elvas, nº 8 – 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 7, fração “B” 

– Elvas; 

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

referente ao processo de obras nº 79/18; 

» Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do projeto em virtude do 

requerente não ter solicitado o alvará de construção no prazo previsto, referente 

ao processo de obras nº 10/19; 

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

referente ao processo de obras nº 80/21; 
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» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de arquitetura, 

referente ao processo de obras nº 108/21; 

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

referente ao processo de obras nº 126/21; 

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

referente ao processo de obras nº 136/21; 

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

deliberação final, referente ao processo de obras nº 140/21; 

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

referente ao processo de obras nº 143/21; 

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

referente ao processo de obras nº 146/21; 

» Tomado conhecimento do despacho que indeferiu o projeto, uma vez que a 

requerente não deu resposta ao solicitado, referente ao processo de obras nº 

151/21; 

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

referente ao processo de obras nº 21/22; 

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

referente ao processo de obras nº 22/22; 

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

referente ao processo de obras nº 24/22; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar uma prorrogação de prazo para concluir 

as obras até ao dia 03 de dezembro de 2023, referente ao processo de obras nº 

35/22; 

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

referente ao processo de obras nº 36/22; 

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

referente ao processo de obras nº 38/22; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovaram a 12ª alteração orçamental 

e a 12.ª alteração às Grandes Opções do Plano do corrente ano; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato de trabalhos 
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complementares para a Empreitada de Adaptação do Antigo Lagar dos Lopes a 

Residência de Estudantes; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar os preços do valor das entradas no Forte 

de Santa Luzia e no Castelo de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente que 

aprovou a Candidatura “Overcoming discrimination for an inclusive labour market” 

(Superando a discriminação para um mercado de trabalho inclusivo) do Programa 

Horizonte Europa; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente que 

aprovou o projeto Transfronteiriço Rede Eures Extremadura/Alentejo – Declaração 

de Honra; 

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

Câmara no exercício de competências delegadas, sobre a notificação da proposta 

de decisão de aprovação da reprogramação da operação ALT20-07-1203-FEDER-

000079 – Melhoria da Eficiência Energética no Jardim Municipal de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o Prémio Autarquia do Ano 2022 - Lisbon 

Awards Group; 

» Tomado conhecimento dos atos praticados no âmbito da subdelegação de 

competências na área do Departamento de Obras e Serviços Urbanos; 

» Deliberado, por unanimidade, receber a obra da CVTT – Centro de Valorização e 

Transferência de Tecnologia receber a obra a título provisório; 

» Deliberado, por unanimidade, libertar 15% do valor da caução da Empreitada de 

Emissários e Estações Elevatórias da Calçadinha; 

» Deliberado, por unanimidade, libertar 15% do valor da caução da Empreitada de 

Pintura de passadeiras; 

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

Requalificação de vãos do edifício dos Paços do Concelho; 

» Deliberado, por maioria, aprovar a alteração do mapa do pessoal para 2022 e 

submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta sobre a atribuição de nome de 

Joaquim Ventura Trindade a um arruamento da Urbanização da Carvalha em Elvas 
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com a seguinte inscrição toponímica “Rua Joaquim Ventura Trindade – Presidente 

da Câmara, 1980/1982”; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta sobre a atribuição de nome de 

Maestro Dr. António Simões de Carvalho Barbas a um arruamento da Urbanização 

da Carvalha em Elvas com a seguinte inscrição toponímica “Rua Maestro Dr. 

António Simões de Carvalho Barbas”; 

» Deliberado, por maioria, aprovar a alteração à Estratégia Local de Habitação de 

Elvas 2021/2026 bem como a versão final da Carta à Municipal de Habitação e 

submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, autorizar a emissão da certidão de cancelamento 

das cláusulas de revisão, a requerimento de Nabão Sul – Construções, Lda.; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar as estruturas de propaganda política 

destinada a promover a imagem do Partido Social Democrata; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização da XXX Feira Escolar e 

entrega de Diplomas de Mérito, nos dias 01, 02 e 03 de junho de 2022, entre as 

18h00 e as 23h00, no Jardim Municipal de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização das Férias Ativas, durante o 

período de interrupção letiva de verão 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, que a bolsa para o Programa OMTL de Curta 

Duração, será no valor de €3,00/hora, para o ano económico 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização do Programa Família Mais – 

Viagens a Praia; 

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

Rondão Almeida à Rádio Elvas e Associação Rádio Solidária, no dia 28 de maio de 

2022, entre as 14h00 e as 20h00; 

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

AIAR – Associação de Desenvolvimento pela Cultura, nos próximos dias 07, 21 e 

28 de maio de 2022, pelas 21h00, para projeção do Ciclo de cinema “Mês do 

Realizador”; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o Ciclo de Workshops a realizar no Museu 

de Arte Contemporânea de Elvas (MACE) – “Sábados com Arte no MACE”, a 
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realizar-se entre maio e junho de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a apresentação do livro “Versos da 

Aldeia”, António Brinquete, no dia 15 de maio do corrente ano; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a apresentação do livro “Sem Nada a 

Perder”, de Pedro Inocêncio, no dia 28 de maio na Biblioteca Município de Elvas 

Dra. Elsa Grilo pelas 15h00; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a comemoração do Dia Internacional dos 

Museus, no dia 13 de maio, pelas 21h00, dia 14 de maio, pelas 16h00 e 21h00 e 

dia 18 de maio de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o Contrato de Co-edição entre a 

Letrasímpares/Booksfactory e a Câmara Municipal de Elvas para o livro "Elvas 

Antiga -Vol. II”, da autoria do Dr. Rui Jesuino; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo a celebrar para a recuperação 

do Nicho de Nossa Senhora da Piedade; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de lembranças pecuniárias 

aos 6 árbitros e 2 jurados do 26º Torneio da malha do concelho de Elvas “João 

Brioso”; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a cedência de transporte para dia 23 de 

abril de 2022, a Associação Isekais; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio de €1.000,00, à Associação 

Desportiva e Cultural da Calçadinha. 

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

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

PAÇOS DO CONCELHO DE ELVAS, 06 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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