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EDITAL Nº 98 / 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 25 

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

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 9 da reunião ordinária do Executivo 

realizada no dia 11 de maio de 2022; 

» 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 projeto, conforme determina o 

n.º 5 do artigo 71º no D.L. n.º 136/14 do processo de obras nº 13/06; 

» Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do projeto, conforme determina o 

n.º 5 do artigo 71º no D.L. n.º 136/14 do processo de obras nº 14/06; 

» Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do projeto, conforme determina o 

n.º 5 do artigo 71º no D.L. n.º 136/14 do processo de obras nº 15/06; 

» Deliberado, por unanimidade, autorizar a alteração das cláusulas de venda do lote 38 da 

Zona Industrial das Fontainhas, permitindo a apresentação do projeto até 29/04/2022 e a 

conclusão do projeto até 31/10/2023, relativamente ao processo de obras nº 56/22; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Goa, n.º 2 – Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito nas Casas Novas, Casa de R/C – Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito no Largo das Almas, n.º 11 – 1º, fração “D” – 

Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua dos Chilões, n.ºs 10, 10 - A e 10 - B – 

Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Boavista, n.º 26 - C – Stª Eulália; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho que determinou não exercer o direito 
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de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Carreira, n.º 14 – 1º, 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 Amesterdão, n.º 6 - R/C – Esq.º, 

fração “A” – Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua dos Currais, n.ºs 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 de Portalegre, n.º 25 – 2º Dt.º, fração 

“F” – Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Dr. João Camoesas, n.º 7 – 2º Esq.º - 

Frente, fração “P”, Revoltilho, Torre Badajoz – Elvas; 

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

não deu cumprimento à notificação do CPA, referente ao processo de obras nº 51/82; 

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

deliberação final, referente ao processo de obras nº 27/20; 

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

referente ao processo de obras nº 99/21; 

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

referente ao processo de obras nº 100/21; 

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

referente ao processo de obras nº 101/21; 

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

referente ao processo de obras nº 122/21; 

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

referente ao processo de obras nº 2/22; 

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

processo de obras nº 31/22; 

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

processo de obras nº 33/22; 

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

processo de obras nº 51/22; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovaram a 14ª, 15ª e 16ª alteração 
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orçamental e a 14.ª, 15ª e 16ª alteração às Grandes Opções do Plano do corrente ano; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o abate de equipamento informático ao inventário 

do Município de Elvas;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a suspensão de prazo para o contrato de 

prestação de serviços de auditoria à concessão de exploração de sistemas de distribuição 

de água para consumo público e de recolha de efluentes do concelho de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o Relatório Final da operação POSEUR-03-2012-

FC-000300 – Construção de Emissários e Estação Elevatória da Calçadinha; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta de Submissão da 3ª Reprogramação 

Temporal, Física e Financeira (Corrigida) da operação ALT20-03-0246-FEDER-000031 – 

Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia (CVTT); 

» Tomado conhecimento, referente a submissão do Relatório Final da operação ALT20-04-

2316-FEDER-000101 – Requalificação do Largo de São Domingos e Rua Mouzinho de 

Albuquerque; 

» Tomado conhecimento, referente a submissão do Relatório Final da operação ALT20-07-

1203-FEDER-000119 – Eficiência Energética nas Piscinas Municipais – Candidatura 

Complementar; 

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

no exercício de competências delegadas, referente à proposta de submissão da 

Reprogramação Temporal, Física e Financeiro da operação ALT20-04-2316-FEDER-000152 

- Reabilitação do Antigo Lagar dos Lopes a Residência para Estudantes; 

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

no exercício de competências delegadas, sobre a aprovação da reprogramação Temporal, 

Física e Financeira da operação ALT20-04-2316-FEDER-000082 – Avenida 14 janeiro Fase 

2 e 3; 

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

Construção de ETAR de Vila Fernando e emissários; 

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

Beneficiação do Edifício do Parque Industrial; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o encerramento de procedimento por ajuste direto 

para execução da empreitada n.º 03/2022 de “Reabilitação de Casas no Centro Histórico 

de Elvas – 1ª Fase”; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o seguinte: 

1 - Executar a obra por empreitada, com a designação de “Reabilitação de casas no centro 
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histórico de Elvas – 1ª fase” e aprovar, com o fundamento atrás referido, o preço base no 

valor de 300.00,00 € e decidir contratar a execução da mesma, abrindo um procedimento 

por ajuste direto nos termos da alínea b) do nº 1 do Art.º 24º do Código dos Contratos 

Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação 

atual; 

2 - Não contratar a execução da empreitada por lotes, com fundamento nesta informação, 

e considerando ainda que a sua execução por lotes acarretaria prejuízo para a Câmara; 

3 - Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos; 

4 - Convidar para apresentar proposta a empresa Construserv – Unipessoal, Lda., uma vez 

que é uma empresa idónea, com várias empreitadas executadas para a Câmara Municipal 

de Elvas e outras entidades do Concelho; 

5 - Designar gestor do procedimento e do contrato o Eng.º Cláudio Carapuça, diretor do 

Departamento de Obras e Serviços Urbanos, em regime de substituição, licenciado em 

Engenharia Civil e funcionário do Município de Elvas com contrato por tempo 

indeterminado; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar as próximas reuniões do Executivo a realizarem-se 

nas freguesias, a iniciar na União de Freguesias de Barbacena e Vila Fernando; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a constituição das Equipas Multidisciplinares; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a Correção da Tabela 21 – Síntese de Diagnóstico 

e Soluções Habitacionais, no documento da Estratégia Local de Habitação 2021-2026, e 

respetivo Quadro Síntese das Carências Habitacionais e Soluções Propostas, no documento 

da Carta Municipal de Habitação 2021-2030 e submeter a mesma a aprovação da 

Assembleia Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização do Festival de Idade de Ouro, Viagens 

para idosos e 3ª edição da Feira de Atividades Seniores de Elvas - «Ativamente»; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência da Nave 3 das instalações do Centro de 

Negócios Transfronteiriço à ARKUS – Associação Juvenil para realização do Baile de 

Finalistas dos alunos da Escola Secundária D. Sancho II de Elvas, no dia 08 de junho entre 

as 14h00 e as 05h00; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do auditório das instalações do Centro 

de Negócios Transfronteiriço aos órgãos da Comarca de Portalegre para realização de 

Julgamento, entre o dia 20 de outubro a 7 de novembro do corrente ano; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a anulação da deliberação de Câmara 

relativamente à atribuição de lembranças pecuniárias aos 6 árbitros e 2 jurados e aprovar 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rua Isabel Maria Picão * 7350-476 Elvas   Telef. 268 639 740 
geral@cm-elvas.pt  http://www.cm-elvas.pt 

Pág. 5 de 5 

GRL_ASSINATURA_1 ASS 
 
 

os mesmos em nova deliberação por unanimidade, bem como deliberar aprovar por 

unanimidade os prémios monetários aos vencedores do 26º Torneio da Malha do concelho 

de Elvas "João Brioso"; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do Cineteatro Municipal para evento 

formativo acerca de empreendedorismo e marketing, nos dias 28 e 29/05/2022; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do Cineteatro Municipal ao grupo “Os 

Dançarilhos”, no dia 12/06/2022, reconhecendo o interesse municipal: 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta para dois estágios de Formação em 

Contexto de trabalho – Escola Secundária D. Sancho II, na área de Técnico de Operações 

Turísticas, com a duração de 300 horas, com início a 09 de maio e término a 08 de julho 

do corrente ano; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar as dormidas de ginastas em regime de 

acantonamento, no pavilhão desportivo municipal de Elvas, entre as 17h00 do dia 04 de 

junho e as 11h00 do dia 05 de junho de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o horário de jornada continua aos trabalhadores 

afetos ao Setor Operário da Abegoaria e serviços adjacentes ou interligados e o horário 

rígido dos Serviços de Higiene e Limpeza, de 01 de junho a 02 de setembro do corrente 

ano; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio de €10.000,00, à Associação dos 

Amigos de Vila Fernando. 

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

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

PAÇOS DO CONCELHO DE ELVAS, 02 DE JUNHO 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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