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EDITAL Nº 113 / 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 22 de 

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

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 11 da reunião ordinária do Executivo 

realizada no dia 08 de junho de 2022; 

» Tomado conhecimento do despacho n.º 43/2022, para a prestação de serviços mínimos 

na recolha de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana, nos dias 10 e 16 de junho de 

2022; 

» Tomado conhecimento do despacho n.º 46/2022 de 08/06, sobre a distribuição de 

funções e pelouros pelos Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Elvas; 

» Tomado conhecimento do despacho n.º 47/2022 de 08/06, sobre a delegação e 

subdelegação de competências nos Senhores Vereadores; 

» Tomado conhecimento do despacho n.º 48/2022 de 14/06, sobre a distribuição de 

funções e pelouros pelos Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Elvas; 

» Tomado conhecimento do despacho n.º 49/2022 de 14/06, sobre a delegação e 

subdelegação de competências nos Senhores Vereadores; 

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

na área do Departamento de Administração Geral e Recursos Humanos; 

» Deliberado, por unanimidade, autorizar a permuta de terrenos do loteamento no 

Revoltilho, de acordo com a informação dos serviços;  
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» Deliberado, por unanimidade, dar parecer favorável, ao negócio de compropriedade do 

prédio misto denominado “Castelos Velhos ou Herdade do Castelo Novo” – Terrugem, uma 

vez que esse negócio não visa nem dele resulta parcelamento físico em violação do regime 

legal; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho de parecer favorável ao negócio de 

compropriedade do prédio misto denominado “Tapadinhas dos Cavalos, Castanheiros e 

Machorros” – Elvas, uma vez que esse negócio não visa nem dele resulta parcelamento 

físico em violação do regime legal; 

» Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do Processo de obras nº 29/15 uma 

vez que as obras não foram executadas no prazo prevista da licença; 

» Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do Processo de obras nº 30/15 uma 

vez que as obras não foram executadas no prazo prevista da licença; 

» Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do Processo de obras nº 31/15 uma 

vez que as obras não foram executadas no prazo prevista da licença; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Forno, n.º 32, fração “C” – Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua das Parreiras ao Colégio, n.º 21, fração 

“D” – Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Estrada de Stª. Rita, n.º 14, fração “O” – 

Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Passo, n.ºs 3 e 3-A – 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 Dr. Manuel Gonçalves Silva, n.º 10, 

Urbanização de Stª. Luzia – Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua João de Quintal, n.º 17-A, fração “B” – 

Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito no Parque Residencial Aqueduto, n.º 2 - 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 Quinta do Chichorro, Azenha do Pizão - Stª. 

Eulália; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Gago Coutinho, 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 da Figueira, n.ºs 9 e 9-A – Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Antiga Estrada Nacional 4, n.º 10 - 2º - 

Dt.º, fração “G” – 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.ºs 15, 15-A, fração “A” – 

Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Travessa Gil Sardinha, n.º 8 - A – 1º, 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 Horta Vicente António – Stª. Eulália; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Horta Vicente António – Stª. Eulália; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Estrada de Gil Vaz, n.º 23 – Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Beco, n.º 22 – Terrugem; 

» Deliberado, por unanimidade, indeferir o pedido da Informação prévia de obras nº 1/20 

dado o requerente não ter respondido á notificação do CPA; 

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

processo de obras nº 4/22; 

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

ao processo de obras nº 8/22; 

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

processo de obras nº 17/22; 

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

processo de obras nº 35/22; 

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

processo de obras nº 50/22; 

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

processo de obras nº 59/22; 

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

processo de obras nº 61/22; 

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

ao processo de obras nº 64/22; 
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» Tomado conhecimento dos despachos que aprovaram a 19ª alteração orçamental e a 19.ª 

alteração às Grandes Opções do Plano do corrente ano; 

» Tomado conhecimento da assunção dos compromissos plurianuais e mais foi deliberado, 

por unanimidade, dar conhecimento à Assembleia Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, receber a empreitada de Arranjo Paisagístico da Rotunda 

junto ao Bairro do Revoltilho – Monumento de homenagem à Marinha, a título definitivo e 

mandar libertar as garantias;  

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

Escoramento da Muralha da Avenida de S. Domingos; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar os Estatutos Eurobec – AECT, entre as Câmaras 

Municipais de Badajoz, Elvas e Campo Maior e remete-los à Assembleia Municipal para 

aprovação; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar as atas das reuniões com o Movimento Animal de 

Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar as normas da Comissão de Acompanhamento do 

Centro de Recolha Municipal do Município de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta do Senhor Presidente da Câmara sobre 

a Composição da Comissão de Acompanhamento do Centro de Recolha Municipal do 

Município de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a anulação do procedimento concursal; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar as Normas de Controlo Interno; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a III Revisão Orçamental e remeter a mesma à 

Assembleia Municipal para aprovação conforme o estabelecido na alínea c) do número 1 do 

artigo 33.º da Lei nº 75/13, de 12 de setembro e de acordo com a NPC 26 do SNC-AP; 
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» Deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento da divida referente à renda de casa, 

situada na Rua de Macau n.º 63 no valor de €70/mês, durante o período de quarenta e 

cinco meses e não aplicar o agravamento dos 50%; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a não realização do Centro de Férias Infantil do 

Município de Elvas, atendendo a que apenas foram efetuadas 7 inscrições para o efeito; 

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

do Centro de Negócios Transfronteiriço pela ATAM – Associação dos Trabalhadores da 

Administração Local para realização de Seminário, no próximo dia 08 de julho de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de apoio logístico para a realização do 2º 

Festival Sons do Guadiana, nos dias 22 e 23 de julho de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a eliminação documental no Arquivo Intermédio 

Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a apresentação do livro “A Memória das 

Recordações” de Gonçalo M. L. Ramos, no dia 10 de julho de 2022, às 11h00 na Biblioteca 

Municipal Dr.ª Elsa Grilo; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a apresentação do livro “Obras Completas de Madre 

Maria Isabel da Santíssima Trindade” – Congregação das Irmãs Concepcionistas ao Serviço 

dos Pobres (Elvas), no dia 25 de junho de 2022, às 15h00 na Biblioteca Municipal Dr.ª Elsa 

Grilo; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a Homenagem à historiadora e arqueóloga Dr.ª 

Carmen Dolores Pirra Balesteros Martins, no dia 25 de junho de 2022, na Casa da História 

Judaica de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a apresentação do livro “Vidas de Espuma” de Ethel 

d´Assa Castel-Branco, no dia 02 de julho de 2022, às 17h00 na Biblioteca Municipal Dr.ª 

Elsa Grilo; 
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» Deliberado, por unanimidade, aprovar a apresentação do livro “Os Agentes do Serviço 

Musical das Catedrais de Elvas e Portalegre”, de Hugo Porto, no dia 11 de julho de 2022, às 

17h00 na Biblioteca Municipal Dr.ª Elsa Grilo; 

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

Elvas à Associação Cultural e Desportiva da Belhó e Raposeira, do dia 25 de agosto de 2022 

até ao dia 31 de agosto de 2022 entre as 08h00 e as 11h00 e das 19h00 as 22h00; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio de €14.500,00 (em 6 duodécimos) ao 

Movimento Animal de Elvas; 

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

de Elvas. 

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 JULHO 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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