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EDITAL Nº 120 / 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 12 de 

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

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 14 da reunião ordinária do Executivo 

realizada no dia 27 de julho de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, autorizar a substituição do gestor do contrato para 

elaboração da 2ª Revisão do PDM e Avaliação Ambiental Estratégica por motivos da sua 

aposentação;  

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

na área do Departamento de Administração Geral e Recursos Humanos; 

» Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável ao pedido de parecer para negócio 

de compropriedade do prédio misto denominado “Horta do Brejo” na freguesia de Assunção, 

Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso; 

» Deliberado, por unanimidade, certificar que as frações que constituem o prédio sito no 

Largo da Misericórdia, n.º 2 - B e Rua do Tabolado, nº 1, em Elvas, reúnem as condições 

para a constituição do regime de propriedade horizontal; 

» Deliberado, por unanimidade, certificar que as frações que constituem o prédio sito na 

Rua das Parreiras às Almas, nºs 12 e 12-A, em Elvas, reúnem as condições para a 

constituição o regime de propriedade horizontal; 

» Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de obras n.º 4/18 dado 

que o requerente não solicitou o alvará de construção no prazo previsto; 

» Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de obras n.º 70/19 dado 

que o requerente não solicitou o alvará de construção no prazo previsto; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua das Romeiras, n.º 10, fração “B” – Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua das Romeiras, n.º 10 - A, fração “C” – 

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 Vicente Caldeira, n.º 22 – Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua dos Quartéis da Corujeira, n.º 1, 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 Olivença, n.º 32, fração “M” – Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua João de Olivença, 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 D. Augusto Eduardo Nunes, n.º 1 - R/C, 

fração “D” – Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Tapada da Abóboda, lote n.º 11 – 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 de Olivença, nº 32, Av. de S. Domingos, 

n.ºs 1 a 1 - E e Rua dos Chilões, n.ºs 21 e 21 - A, fração “D” – Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Saul Horácio Ventura, n.º 5 – 3º Dt.º, 

fração “H” – Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Horta do Brejo – Elvas; 

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

ao processo de obras n.º 5/19; 

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

processo de obras n.º 18/22; 

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

ao processo de obras n.º 55/22; 

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

processo de obras n.º 60/22; 

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

processo de obras n.º 81/22; 
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» Tomado conhecimento dos despachos que aprovaram a 24ª e a 25ª alteração orçamental 

e a 24.ª e a 25ª alteração às Grandes Opções do Plano do corrente ano; 

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

» Tomado conhecimento do despacho do Senhor Presidente da Câmara no exercício de 

competências delegadas, sobre a decisão de aprovação da Reprogramação da operação 

ALT20-03-0246-FEDER-000031– Centro De Valorização e Transferência de Tecnologia 

(CVTT); 

» Tomado conhecimento do despacho do Senhor Presidente da Câmara no exercício de 

competências delegadas, sobre a decisão de aprovação da Reprogramação da operação 

ALT20-04-2316-FEDER-000152 – Reabilitação do antigo lagar dos Lopes – Residência para 

Estudantes; 

» Tomado conhecimento sobre a aprovação do Relatório Final Execução - ALT20-08-2114-

FEDER-000027 – Reabilitação e Adaptação do Quartel do Assento – PM/Elvas a Museu de 

Arqueologia e Etnografia; 

» Deliberado, por unanimidade, receber a Empreitada de: “Centro de animação e formação 

Equestre” a título definitivo e mandar libertar as garantias; 

» Deliberado, por unanimidade, receber a Empreitada de: “Conservação e restauro da Fonte 

da Misericórdia / Fonte da Vila” a título definitivo e mandar libertar as garantias; 

» Deliberado, por unanimidade, nomear a Senhora Vereadora Vitória Júlia Damião Rita 

Branco para representar o Município de Elvas no projeto “Construir a Europa com os Eleitos 

Locais”; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar o Protocolo de Cooperação entre o Agrupamento de 

Escolas n.º 3 de Elvas e o Município de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a instalação de um espaço cidadão na União das 

Freguesias de Barbacena e Vila Fernando; 

» Deliberado, por unanimidade, não adjudicar o Concurso Público Internacional para 

Prestação de Serviços de Recolha e Transporte de Resíduos Urbanos no Município de Elvas, 

e a inerente revogação da decisão de contratação tomada pela deliberação de 13 de maio 

de 2020 supra referida, com extinção do respetivo procedimento, com fundamento na 

verificação de circunstâncias supervenientes, melhor descritas nos pareceres e informações 

identificados na proposta supra referida, que fazem parte integrante da presente 

deliberação, e cuja relevância é suficiente para provocar a perda do interesse do Município 

em contratar, nos termos do art.º 79º, n.º 1, al. d) do Código dos Contratos Públicos e do 

no art.º 167º, n,º 2, al. b) do Código do Procedimento Administrativo; 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

Pág. 4 de 4 

GRL_ASSINATURA_1 ASS 
 
 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do Centro de Negócios Transfronteiriço 

para as Jornadas Transfronteiriças de Elvas para os dias 19, 20 e 21 de janeiro de 2023; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do Pavilhão Desportivo Municipal de 

Elvas ao Núcleo Sportinguista de Elvas, no dia 09 de outubro entre as 15h00 e as 21h; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do Pavilhão Desportivo Municipal de 

Elvas à Associação Cultural Desportiva Belhó e Raposeira, nas terças e quintas-feiras das 

18h30 às 21h30 e nas quartas e sextas-feiras das 18h30 às 20h00; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência das instalações Desportivas Municipais 

de Elvas ao Agrupamento de Escolas n.º 3 de Elvas, para o ano letivo de 2022/2023; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de agendamento de nova data para a 

realização do torneio de futsal jovem "2nd INTERNATIONAL YOUTH FUTSAL CUP ELVAS 

WORLD HERITAGE”, a começar no dia 09 de setembro entre as 19h00 e as 23h00 e no dia 

10 de setembro entre as 09h00 e as 17h00; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência de um autocarro a Pautas e Melodias 

para dia 24 de agosto de 2022, se deslocarem ao Festival Solidário a favor da Ucrânia em 

Oeiras. 

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

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

PAÇOS DO CONCELHO DE ELVAS, 09 DE SETEMBRO 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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