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EDITAL Nº 111 / 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 08 de 

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

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 10 da reunião ordinária do Executivo 

realizada no dia 25 de maio de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, adjudicar o aluguer da garagem sita na Rua das Parreiras 

às Almas n.º 17 – D, em Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, autorizar o procedimento para a venda de sucatas diversas 

e aprovar as referidas normas, anexas à informação dos serviços; 

» Deliberado, por unanimidade, autorizar o procedimento para a venda de luminárias 

retiradas da iluminação pública e aprovar as referidas normas, anexas à informação dos 

serviços; 

» Deliberado, por unanimidade, notificar o requerente de que o pedido não reúne condições 

de deferimento, dando que não cumpre o Regulamento Municipal dos Quiosques, contudo a 

Câmara reconhece interesse na instalação de um quiosque em Barbacena, pelo que deverá 

o requerente reformular o seu pedido de acordo com o referido Regulamento; 

» 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, por não ter requerido a 

emissão do alvará de construção no Processo de obras nº 65/20; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Escorregadio, n.º 15 - A – Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Ramos Horta, n.º 5 – Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito no Olival dos Espargos, n.º 3 – 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 D. Augusto Eduardo Nunes, n.º 19 - 1º - 

Esq.º, 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 Apóstolos, n.º 6 - B, fração “D” – 

Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Nova da Vedoria, n.ºs 14, 14 - A e 14 - 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, n.º 13, fração “L” 

– Elvas; 

» 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, fração “B” – 

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.º 6, fração “B” – Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Capitão Manuel Rodrigues Carpinteiro, n.º 

28 – Vila Fernando; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Arco de Nº Srª. da Encarnação, n.º 9 – 

Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Nova do Poente, n.º 28 – S. Vicente; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua João Miguel Mandriana, n.º 15 – 

Terrugem; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Praceta José Picão Tello, Quinta de Stº. 

Onofre, n.º 5 – 6º - Santo Onofre, fração “AE” – Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Beco – Terrugem; 
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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 do Tabolado, n.º 13, fração “B” – Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua João Travanca Rego (lote n.º 16), n.º 12 

– Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua das Beatas, n.º 20 - A, fração “B” – Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito no Largo de S. Domingos, n.º 12, fração “A1” – 

Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Martim Mendes, n.º 20, fração “B” – 

Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito nas Fontainhas, n.ºs 4 - B e C, fração “A” – Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito no Largo da Porta do Sol, n.ºs 2, 2 - A e 2 - B, 

Rua Tenente Passos e Sousa, n.º 1 e Beco de Stª. Clara, n.ºs 1 - A e 1 - B, fração “C” – 

Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Damão, n.º 12, Bairro da Boa-Fé – 

Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Drº. João Camoesas, Torre Olivença, n.º 9 

– 6º Esqº. frente, fração “AT” – Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Paco Bandeira, n.º 9 – 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 Dr.º João Camoesas, n.º 9 – 6º Dt.º 

Frente, fração “AO” – Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Picadinho, n.º 26 – Terrugem; 
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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 Três, n.ºs 11 e 11 - A – Elvas; 

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

ao processo de obras n.º 79/18; 

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

processo de obras n.º 7/20; 

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

ao processo de obras n.º 68/21; 

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

ao processo de obras n.º 108/21; 

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

ao processo de obras n.º 153/21; 

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

processo de obras n.º 25/22; 

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

ao processo de obras n.º 37/22; 

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

processo de obras n.º 55/22; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovaram a 17.ª e 18.ª alteração orçamental e 

a 17.ª e 18.ª alteração às Grandes Opções do Plano do corrente ano; 

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

na área do Departamento Financeiro e Desenvolvimento; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a devolução dos valores retidos;  

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

no exercício de competências delegadas, sobre a Promoção das Acessibilidades em Edifícios 

Públicos – EB1/JI da Boa-Fé (PIEP); 

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

no exercício de competências delegadas, sobre a Promoção das Acessibilidades em Edifícios 

Públicos – EB2,3 n.º 2 de Elvas (PIEP); 

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

no exercício de competências delegadas, sobre a Promoção das Acessibilidades em Edifícios 

Públicos – EB1 de Barbacena (PIEP); 
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» Tomado conhecimento do despacho do ato praticado pelo Senhor Presidente da Câmara 

no exercício de competências delegadas, sobre a Promoção das Acessibilidades em Edifícios 

Públicos – EB1 da Terrugem (PIEP); 

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

no exercício de competências delegadas, sobre a Promoção das Acessibilidades em Edifícios 

Públicos – EB1/JI de Santa Luzia (PIEP); 

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

no exercício de competências delegadas, referente a apresentação de Candidatura ao 

Programa de Intervenção nas Vias Públicas – Acessibilidades 360º - no âmbito do PRR; 

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

no exercício de competências delegadas, referente à Submissão do Relatório Final da 

operação ALT20-08-2114-FEDER-000027 – Reabilitação e Adaptação do Quartel do Assento 

– PM010/Elvas a Museu de Arqueologia e Etnografia; 

» Tomado conhecimento do prémio pelo projeto Requalificação e Adaptação do Quartel do 

Assento – PM10/Elvas a Museu de Arqueologia e Etnografia, na categoria Cultura e 

Património, subcategoria Conservação do Património; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a revisão de preços provisória da empreitada de: 

“Ampliação do Complexo Social da Boa-Fé”;  

» Deliberado, por unanimidade, receber a obra a título definitivo e libertar as garantias da 

Empreitada de: “Arranjo Paisagístico da Rotunda junto ao Centro de Negócios 

Transfronteiriço”; 

» Deliberado, por unanimidade, não proceder à libertação parcial da caução nos termos do 

nº8 do artº295 do CCP da Empreitada de: “Conservação e Restauro da Muralha da Av. de 

São Domingos”;  

» Deliberado, por unanimidade, com o fundamento expresso na referida informação o 

seguinte: 

1 - Adjudicar a empreitada à empresa Construserv, Unipessoal, Lda. pelo valor de 

300.000,00 €, a acrescer de Iva, com fundamento na 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 – Aprovar a minuta do contrato; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de aprovação final do Plano de 

Intervenção em Espaço Rural das Caldeirinhas e submeter a mesma a aprovação da 

Assembleia Municipal; 
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» Deliberado, por unanimidade, aprovar a integração do Órgão Assembleia Municipal na 

Associação Nacional das Assembleias Municipais; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a calendarização das reuniões do Executivo nas 

Freguesias Rurais; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o Regulamento Municipal dos Apoios Sociais do 

Município de Elvas e submeter o mesmo a aprovação da Assembleia Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o Regulamento Municipal do Direito à Habitação 

do Município de Elvas e submeter o mesmo a aprovação da Assembleia Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo sobre o Sistema Nacional de 

Intervenção Precoce na Infância; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de adiamento de data para realização da 

exposição da Lego no Coliseu Comendador Rondão Almeida, por uma questão de saúde; 

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

Rondão Almeida para realização de um grande evento formativo em diversas áreas, entre o 

dia 06 e 07 de agosto de 2022, entre as 10h00 e as 19h00; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o apoio logístico à Câmara Municipal de Borba, de 

100 cadeiras do Coliseu Comendador Rondão Almeida, para a realização do Festival da 

Juventude do concelho vizinho, a realizar no dia 03 e 04 de junho do corrente ano; 

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

de stand up comedy de Gilmário Vemba, no dia 09 de julho de 2022, às 21h30; 

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

Contexto de Trabalho – Agrupamento de Escolas n.º 2 de Elvas, do Curso de Operador de 

Informática, com duração de 210 horas, com início a 13 de junho e término a 22 de julho 

de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência de entrada gratuita no MACE, MAEE e 

Forte da Graça aos participantes no Elvas Cup; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar no evento “Ataque ao Forte” a isenção de 

pagamento para participação como tasquinha; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência dos balneários das Piscinas Municipais 

de Elvas aos ciclistas do Ciclo Clube BTT - Bike Tour, no dia 04 de junho, entre as 16h30 e a 

18h00; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do pavilhão desportivo da Boa Fé, aos 

Jovens da Paróquia de Santa Luzia de Elvas, no dia 26 de junho de 2022 das 09h às 21h; 
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» Deliberado, por unanimidade, aprovar o aviso, o programa de concurso e o caderno de 

encargos do procedimento concursal público para a concessão e exploração da cafetaria e 

esplanada do Castelo de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o acordo de Cooperação para o desenvolvimento 

do Curso Pós-Secundário de Especialização Tecnológica Cultural e Património – Qualificação 

Nível 5 da União Europeia com a Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre; 

» Deliberado, por maioria, não dar parecer favorável ao pedido de isenção de IMT 

solicitado, de acordo com a conjugação do n.º 2 do artigo 5º com as alíneas d) e c) do 

artigo 6º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, na sua atual redação, uma vez que o valor 

do IMT em causa é significante não podendo o Município prescindir dessa receita para as 

suas atividades, atribuições e competências legais; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a aprovação da solicitação do Pavilhão Desportivo 

Municipal – Assalto ao Forte, entre as 20h do dia 03 de junho e as 12h do dia 05 de junho 

de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a Candidatura de Elvas a Comunidade Europeia do 

Desporto; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar um subsídio de €2.500,00 à Sociedade Recreativa 

da Terrugem; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar um subsídio de €6.000,00 num 1º pagamento e os 

outros €6.000,00 em duodécimos de €1.000,00 ao Clube Elvense de Natação. 

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

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

PAÇOS DO CONCELHO DE ELVAS, 28 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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