
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

Pág. 1 de 5 

EDITAL Nº 119 / 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 julho de 2022, TOMOU AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES: ----------------- 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 13 da reunião ordinária do 

Executivo realizada no dia 13 de julho de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o processo de loteamento n.º 8/2021 a 

requerimento de IMOSÁ – Imobiliária, Lda.;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de rescisão e o cancelamento das 

rendas como consta na referida informação dos serviços, relativamente ao 

arrendamento do espaço n.º 7 do Centro Comercial dos 102 Fogos da Boa-Fé; 

» Tomado conhecimento de um e-mail do Senhor Vereador Tiago Afonso a informar 

que se encontra de férias no período de 18 a 31 de julho 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, ratificar o despacho que determinou não exercer o 

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua E, n.º 2 – Raposeira; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua das Manas, n.º 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 dos Quintais, n.º 7 – 

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 Vivenda Santo António – 

Chafariz D’ El Rei, Estrada da Calçadinha – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Avenida José António Rondão 

Almeida, n.º 3 – Santa Eulalia; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Matadouro Bloco 4, 

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 Celeste Passo, n.º 2, R/C – 

Esq.  – 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 4, 

4º FD – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito no Largo da Igreja, n.º 6 – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Cerejeira – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua André Gonçalves, n.º 2 - A 

e 2 - B – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Cima, n.º 13 – 

Barbacena; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Fonte n.º 4 – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Avenida da Piedade n.º 33, 2º 

Esq.– Elvas; 
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» Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho que determinou não exercer o 

direito de preferência na aquisição do prédio sito no Largo dos Combatentes da 

Grande Guerra, 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 Avenida da Piedade, n.º 7, 3º 

Drt. – Elvas; 

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

referente ao processo de obras n.º 39/2020 

» Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade da licença, referente ao 

processo de obras n.º 114/2021; 

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

referente ao processo de obras n.º 120/2021; 

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

referente ao processo de obras n.º 154/2021; 

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

deliberação final, referente ao processo de obras n.º 81/2021; 

» Tomado conhecimento do despacho que indeferiu o projeto, referente ao 

processo de obras n.º 151/2021; 

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

referente ao processo de obras n.º 66/2021; 

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

referente ao processo de obras n.º 77/2022; 

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

referente ao processo de obras n.º 34/2022; 

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

referente ao processo de obras n.º 25/2022; 

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

referente ao processo de obras n.º 67/2022; 

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

referente ao processo de obras n.º 75/2022; 
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» Tomado conhecimento dos despachos que aprovaram a 22ª e a 23ª alteração 

orçamental e a 22.ª e a 23ª alteração às Grandes Opções do Plano do corrente 

ano; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a candidatura ao PRR – “Reabilitação de 3 

fogos no Centro Histórico de Elvas – Rua do Espírito Santo nº 21 e 21 - A, Rua de 

São Lourenço n.º 14 - B e Varandinha João Domingues n.º 10 e 10 - A”; 

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

Câmara no exercício de competências delegadas, sobre a decisão de Aprovação da 

Reprogramação da Operação n.º 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 proposta de submissão de 

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

000144 – Reabilitação do Edifício Sede da Banda 14 janeiro”; 

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

Requalificação da Rua da Faceira da Cisterna; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente de 18 de 

julho de 2022, referente à aceitação dos documentos de consignação da 

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

» A Câmara tomou conhecimento do despacho n.º 66/2022 designando como Vice-

Presidente o Senhor Vereador Hermenegildo José Durão Rodrigues, com efeitos a 

partir do dia 27 de julho de 2022 e até que este despacho seja revogado; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cessão de funções de Chefe de Equipa 

Multidisciplinar; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a Concessão de Auxílios Económicos para a 

Aquisição de Material Escolar para o Ano Letivo 2022/2023; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de realização da Expo São 

Mateus 2022 e respetivas normas de participação; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a criação dos Bilhetes Únicos no POS do 

Posto de Turismo da Praça da República, válidos a partir de 20 de agosto de 2022 

até 28 de agosto de 2022, último dia do Festival APLEC; 
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» Deliberado, por unanimidade, ratificar a cedência de transporte NAIC – Elvas, no 

dia 25 de junho de 2022, para uma conferência em Lisboa; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência de transporte ao Corpo Nacional 

de Escutas, Agrupamento 158 – Elvas, nos dias 31 de julho e 07 de agosto de 

2022; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a cedência do estádio municipal de Elvas 

ao “O Elvas” CAD para a época desportiva 2022/2023; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio de €3.000,00, à Fábrica da 

Igreja Paroquial de Santa Luzia; 

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

Aboim Jovem. 

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

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

PAÇOS DO CONCELHO DE ELVAS, 29 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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