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EDITAL N.º 128/2022  

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 26 

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

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 19 da reunião ordinária do 

Executivo realizada no dia 12 de outubro de 2022; 

» Tomado conhecimento das férias da Vereadora Dr.ª Paula Calado e do Vereador Eng.º 

Tiago Afonso; 

» 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 processo de obras n.º 86/19, 

uma vez que já deu entrada a um novo processo com o n.º 26/22; 

» Deliberado, por unanimidade, autorizar a alteração da constituição da propriedade 

horizontal no prédio sito na Av.ª de Badajoz, em Elvas, a requerimento de Nabeirimóvel – 

Gestão, Investimentos Imobiliários, Ld.ª ; 

» Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de obras n.º 25/21, vez 

que a licença de obras terminou em 06 de maio de 2022; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Capitão Eduardo Câmara, n.ºs 2, 2 - A, 2 

- B e 2 - C – Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito no Olival do Vinhatão, s/n – Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito no Bairro de S. Pedro, lote n.º 10, Rua Dr. José 

Nunes Tierno da Silva – Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Restauração, n.º 1 / Beco Praça da 

Restauração, nº 1 – Barbacena; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Matadouro – 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 da Estrada Velha, n.º 31 – Vila Boim; 

» 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 2, 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 do Matadouro, n.º 24 – Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Av. da Europa, n.º 9, Bairro da Boa-Fé, 

fração “A” – Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito no Parque Residencial do Aqueduto, n.º 5 – 1º 

andar Esqº., gabinete 4, fração “N” – Elvas; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou a operação de loteamento sito no 

Revoltilho em Elvas; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

» Tomado conhecimento dos despachos que aprovaram a 34ª e a 35ª alteração orçamental 

e a 34 e a 35ª alteração às Grandes Opções do Plano do corrente ano; 

» Tomado conhecimento da aprovação do Relatório Final Execução da operação 

Requalificação e Reabilitação do Largo dos Terceiros; 

» Tomado conhecimento do ato praticado pelo Senhor Presidente da Câmara no exercício 

de competências delegadas da aprovação da Reprogramação temporal, física e financeira 

da operação Requalificação e Reabilitação do Edifício da Banda 14 de janeiro; 

» Tomado conhecimento do ato praticado pelo Senhor Presidente da Câmara no exercício 
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de competências delegadas da aprovação à proposta de submissão da 4ª Reprogramação 

temporal e financeira da operação Ampliação do Complexo Social da Boa-Fé; 

» Tomado conhecimento da aprovação do Relatório Final Execução da operação 

Requalificação e Reabilitação do Largo dos Combatentes; 

» Tomado conhecimento da submissão do Relatório Final Execução do projeto Turismo 

Literário de Elvas, Chave do Reino; 

» Tomado conhecimento do ato praticado pelo Senhor Presidente da Câmara no exercício 

de competências delegadas da proposta de decisão de exclusão da operação Requalificação 

da Rua da Feira e Travessas junto à Rua de Alcamim; 

» Tomado conhecimento, do auto de vistoria para receção definitiva, da empreitada de 

Requalificação da Parada do Castelo – Centro de Atendimento ao Turista e deliberado, por 

unanimidade, agendar nova vistoria; 

» Deliberado, por unanimidade, confirmar a receção da empreitada de Reformulação da 

Rua Nova do Poente em São Vicente, a título definitivo e mandar libertar os restantes 10% 

do valor da caução retida para efeitos de garantia do cumprimento das obrigações 

contratuais;  

» Tomado conhecimento, do auto de vistoria para receção definitiva, da empreitada da 

Sede da Associação Vicentina em São Vicente e deliberado, por unanimidade, agendar 

nova vistoria; 

» Deliberado, por unanimidade, confirmar a receção da empreitada da abertura de 

separador na Avenida do Dia de Portugal, a título definitivo e mandar libertar os restantes 

10% do valor da caução retida para efeitos de garantia do cumprimento das obrigações 

contratuais; 

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

Requalificação do espaço entre o Baluarte do Trem e o Baluarte do Príncipe; 

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

Reabilitação do relvado e sistema de rega do Estádio de Atletismo; 

» Deliberado, por unanimidade, não conceder a prorrogação de prazo solicitada de 30 dias, 

mantendo-se o prazo de conclusão da obra no dia 31/10/2022 da empreitada de 

Recuperação, Conservação e Valorização do Aqueduto da Amoreira – 1ª Fase; 

» Deliberado, por unanimidade aprovar a revisão dos projetos de execução de arquitetura 

e especialidades para a Construção de habitação a custos controlados na Quinta dos Arcos; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de comemoração da Quadra Natalícia 

de todos os Funcionários da C.M.E.; 
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» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização da receção ao Professor no dia 27 de 

outubro de 2022 pelas 20h00 no Centro de Negócios Transfronteiriços; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração ao Regulamento Municipal 

de Apoios Sociais do Município de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento de divida de forma faseada de 

Refeições Escolares, nos termos e fundamentos constantes da informação dos serviços;  

» Deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento de divida de forma faseada de 

Refeições Escolares, nos termos e fundamentos constantes da informação dos serviços;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar as normas de participação na Feira Natal; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a cedência da sala de exposições temporárias da 

Casa da Cultura à Fundación Caja Badajoz para exposição fotográfica “Visitas a 

Pascualete”, a decorrer de 25 de outubro a 25 de novembro de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de cedência de Transporte para RUGBY 

CLUBE DE ELVAS, nas datas de 29/10/2022 – Ida a Loulé, 12/11/2022 – Ida a Setúbal, 

26/11/2022 – Ida a Monsanto e 12/12/2022 – Ida a Sintra; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do Castelo de Elvas e Forte da Graça 

para o V Trail Elvas Património Mundial, no dia 04 de dezembro de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar oito estágios curriculares no âmbito da Formação 

em Contexto de Trabalho do Curso Profissional de Técnico de Operações Turísticas, do 12º 

Ano, da Escola Secundária D. Sancho II em Elvas, a realizar nos equipamentos municipais, 

tendo a duração de 300 horas, no período de 31 de outubro a 22 de dezembro e 03 a 06 

de janeiro de 2023; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo a estabelecer entre a Fundação La 

Caixa e a Câmara Municipal de Elvas – Mecenas do Museu de Arte Contemporânea de 

Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o apoio financeiro por parte do Turismo de 

Portugal ao Projeto “15 Anos de MACE: Aqui Somos Rede” do Museu de Arte 

Contemporânea de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a Escala de turnos de serviços das Farmácias do 

Concelho de Elvas, para o ano de 2023; 

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

Instrução e Recreio;  

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio de €1.500,00, à APARSIN. 

PARA CONSTAR SE PUBLICA ESTE E OUTROS DE IGUAL TEOR QUE VÃO SER 
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AFIXADOS NOS LUGARES PÚBLICOS DO ESTILO. ---------------------------------

PAÇOS DO CONCELHO DE ELVAS, 02 DE NOVEMBRO DE 2022. ------------------------ 

 

 

O DIRETOR DE DEPARTAMENTO 
 

 

 

 

Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha 
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