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EDITAL Nº 116 / 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 13 de julho de 2022, TOMOU AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES: ----------------- 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 12 da reunião ordinária do 

Executivo realizada no dia 22 de junho de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, homologar o auto de licitação do lote n.º 3 – 

Courela da Azinheira – Vila Fernando, o qual foi adjudicado ao Senhor Manuel João 

Mimoso Valente, com procuração de poderes e em representação de António Artur 

Malhado de Castro, pelo valor de €5.050,00; 

» Deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento da divida referente à renda 

do estabelecimento de cabeleireiro, situada na Centro Comercial da Boa Fé – Loja 

n.º 9, de forma faseada no valor de €50 /mês, durante o período de 20 meses e o 

último mês no valor de €32,00; 

» Tomado conhecimento que não sendo apresentada qualquer proposta para o 

procedimento para venda de sucatas diversas em hasta pública o mesmo ficou 

deserto, tendo sido deliberado por unanimidade proceder à abertura de novo 

procedimento para a venda de sucatas diversas em hasta pública aprovando o 

aviso, programa de concurso, caderno de encargos e júri do procedimento; 

» Deliberado, por unanimidade, homologar os autos de venda dos lotes nºs 16, 17, 

18 ,19 ,20 pelo valor de 110€ para cada um dos lotes e os lotes 21 e 22 pelo valor 

1.100€ para cada um dos lotes ao Sr. Martinho Trigueira Prudêncio e o lote nº 13 

pelo valor de 130€ à Dª. Vanda Cláudia Abreu Pires Galego. Mais foi deliberado, por 

unanimidade, proceder à abertura de novo procedimento de hasta pública para 

alienação das luminárias dos lotes nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 e 
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23 aprovar o aviso, programa de concurso, caderno de encargos e júri do 

procedimento; 

» Tomado conhecimento dos atos praticados no âmbito da subdelegação de 

competências na área do Departamento de Administração Geral e Recursos 

Humanos; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a alteração do processo de loteamento n.º 

2/22 como consta na referida informação; 

» Deliberado, por unanimidade, dar parecer favorável para o negócio de 

compropriedade do prédio rústico denominado “Traço da Azenha” – freguesia de 

Terrugem / Vila Boim, uma vez que esse negócio não visa nem dele resulta 

parcelamento físico em violação do regime legal; 

» Deliberado, por unanimidade, indeferir o pedido de isenção da taxa para a 

concessão de autorização de utilização requerida pela firma Transitex -Transitos de 

Extremadura S.A., com fundamento na informação dos serviços e no parecer da 

Chefe de Divisão considerando que efetivamente que o número de postos de 

trabalho é bastante reduzido e que contribuir de forma reduzida para a diminuição 

do desemprego na região e que de acordo com a conjugação do n.º 2 do artigo 5º 

com as alíneas d) do artigo 6º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, na sua atual 

redação, o valor das taxas para a concessão de autorização de utilização em causa 

é significativo não podendo o Município prescindir dessa receita para as suas 

atividades, atribuições e competências legais; 

» Deliberado, por unanimidade, de harmonia com a informação técnica, que as 

frações do prédio sito na Rua Dr. Januário Cavalheiro n.º 7, com as alterações 

introduzidas, reúnem as condições para a constituição da propriedade horizontal; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Bruxelas, n.º 4 - B, 

Bairro Europa – 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 – 

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 Espírito Santo, n.º 38 – 

Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Horta – Terrugem; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Horta, n.º 52 – 

Terrugem; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Quinta dos Arcos, MU3 – 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 Dr.º Luis Gonçalves Silva, 

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 Mestre Escola, 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 Particular à Av. da 

Piedade, n.ºs 4 – 4º andar, fração “J” – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Estrada das Hortas, n.º 5 – 

Stª. Eulália; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Particular à Av. da 

Piedade, n.ºs 4 – 4º andar, fração “I” – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Particular à Av. da 

Piedade, n.ºs 4 – 3º andar, fração “G” – 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 de S. Pedro, n.º 4 - E – 

Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Feira, n.º 9-A, 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 Cavaleiros, n.º 41, 

fração “F” - Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Estação, n.º 34 - A – 

Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua dos Frades, n.º 5, fração 

“B” - Elvas; 

» 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 19 – 

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 Crisóstomo 

Antunes, n.º 37 - R/C, fração “B” – Elvas; 

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

referente ao processo de obras n.º 78/21; 

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

referente ao processo de obras n.º 132/21; 

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

referente ao processo de obras n.º 136/21; 

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

referente ao processo de obras n.º 141/21; 

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

deliberação final, referente ao processo de obras n.º 147/21; 
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» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de arquitetura, 

referente ao processo de obras n.º 14/22; 

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

referente ao processo de obras n.º 22/22; 

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

referente ao processo de obras n.º 32/22; 

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

referente ao processo de obras n.º 36/22; 

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

referente ao processo de obras n.º 39/22; 

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

referente ao processo de obras n.º 40/22; 

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

referente ao processo de obras n.º 41/22; 

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

referente ao processo de obras n.º 42/22; 

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

referente ao processo de obras n.º 43/22; 

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

referente ao processo de obras n.º 44/22; 

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

referente ao processo de obras n.º 45/22; 

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

referente ao processo de obras n.º 50/22; 

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

referente ao processo de obras n.º 51/22; 

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

referente ao processo de obras n.º 52/22; 

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

referente ao processo de obras n.º 62/22; 
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» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de arquitetura, 

referente ao processo de obras n.º 65/22; 

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

deliberação final, referente ao processo de obras n.º 71/22; 

» Tomado conhecimento dos despachos que aprovaram a 20.ª e 21.ª alteração 

orçamental e a 20.ª e 21.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 libertação da caução no valor de 

€14.053,45 referente ao projeto de Museografia de Adaptação do Quartel do 

Assento- PM10 Elvas a Museu de Arqueologia e Etnografia de Elvas;  

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

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

3ª Reprogramação Temporal, Física e Financeira da operação ALT20-06-4842-

FEDER-000180- Ampliação do Complexo Social da Boa Fé; 

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

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

decisão sobre a Reprogramação Física, Temporal e Financeira da operação ALT20-

03-0246-FEDER-000031 Centro de Valorização e Transferência Tecnológica (CVTT); 

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

Câmara no exercício de competências delegadas, sobre a apresentação de Relatório 

Final da operação FSUE – 02-9999-FSUE-000037 – Apoio aos Custos Públicos 

decorrentes do Combate à Pandemia da doença COVID – 19; 

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

Câmara no exercício de competências delegadas, sobre a decisão final - Aprovação 

da Candidatura “(Re) Arborização e Beneficiação de Espaços Verdes na Cidade de 

Elvas”; 

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

empreitada de: “Recuperação, conservação e valorização do Aqueduto da Amoreira 

– 1ª Fase”, no valor de 40.290,01 € + IVA e proceder ao pagamento ao empreiteiro 
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o valor de 22.425,79 € + IVA, depois de descontado o valor da Revisão de preços 

paga anteriormente no valor de 17.864,22 € + IVA;  

» Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Sr. Presidente de 

24/06/2022, referente à aceitação dos documentos de habilitação da empreitada 

“Reabilitação de Casas no Centro Histórico de Elvas – 1ª Fase”; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar que vários proprietários de imóveis sejam 

notificados, para num prazo de 45 dias, procederem à entrega do pedido de 

licenciamento, para as obras de conservação necessárias;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o Plano de Transporte Escolar – Ano 

Letivo 2022/2023; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a declaração de apoio à candidatura ao 

Prémio BPI Fundação “La Caixa Infância 2022”; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o termo de adesão à Rede de Apoio ao 

Investidor da Diáspora – Termo de Adesão; 

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

Trabalho de três formandos do IEFP, na área de Técnico/a de Contabilidade, com 

início a 28 de junho de 2022 e término a 08 de agosto de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a revogação da deliberação tomada em 

reunião do executivo de 08 de junho de 2022 sobre o pedido de cedência do 

Coliseu Comendador Rondão Almeida para realização de um grande evento 

formativo em diversas áreas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o aluguer 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, autorizar o pagamento de dívida de refeições 

fracionado nos termos e fundamentos constantes da referida informação; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura de Candidaturas para 7 talhões 

ao Programa de Hortas Comunitárias no Município de Elvas, nos termos e 

fundamentos da referida informação, bem como que o prazo para apresentação das 

candidaturas seja do dia 18 de julho de 2022 até às 16h00 do dia 29 de julho de 

2022 e que o júri será o seguinte, Engª Sónia Maria Caeiro dos Prazeres Antunes, a 
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Eng.ª Raquel Maria Pirra Barrena e o Assistente Operacional Ricardo Manuel 

Conceição Martins; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de acordo com a Fábrica da 

Paróquia do Salvador; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a autorização da Exposição Persona, de 

Rafael Cabral, no Forte da Graça, com a duração de três meses e a inaugurado no 

dia 02 de julho de 2022 às 18h00; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de Programa Cultural para a 

comemoração do 15º aniversário do Museu de Arte Contemporânea de Elvas: “15 

anos de MACE: Aqui Somos Rede”, com direção artística de Ana Cristina Cachola, 

com a inauguração no dia 16 de julho de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar o apoio ao Projeto 15 anos de MACE “Aqui 

Somos Rede” por parte da Seguradora Innovarisk; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto “PISTA – Partilha de Informação 

sobre Sustentabilidade do Turismo no Alentejo” bem como o Protocolo com a 

Universidade de Évora e a Entidade Regional de Turismo do Alentejo; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar as normas de participação para exploração 

de espaços de tasquinhas, entre os dias 26, 27 e 28 de agosto de 2022 sobre a 

cultura Catalã – 34º APLEC INTERNACIONAL; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a alteração da ordem da atribuição dos 

prémios aos jogadores Nuno Miguel Serpa da Conceição e José Branca, do 26º 

Torneio da Malha do Concelho de Elvas “João Brioso”; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a proposta de realização do “I Meeting 

Eurobec Cidade de Elvas”; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a cedência das piscinas municipais de 

Elvas ao Clube Elvense de Natação, no dia 25 de junho de 2022 entre as 08h00 e 

as 18h00; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do Jardim das Laranjeiras no 

dia 23 de julho de 2022, para a realização de um evento musical à Associação 

GOTA D´ARTE; 
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» Deliberado, por unanimidade, ratificar a cedência de transporte para uma visita 

de estudo no dia 04 de julho de 2022 para o Semi-Internato Nossa Senhora da 

Encarnação; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar um subsídio de €19.650,00 à Pautas e 

Melodias – Associação Cultural e Desportiva; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar um subsídio de €5.000,00 a UM COLETIVO 

– Associação Cultural; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar um subsídio de €30.000,00, pagos em 6 

duodécimos à Associação Humanitária dos Bombeiros de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar um subsídio de €2.000,00 à Associação 

Desportiva Ialbax; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar um subsídio de €1.000,00 à Associação “O 

grupo de cantares de S. Vicente e Ventosa”. 

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

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

PAÇOS DO CONCELHO DE ELVAS, 22 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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