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EDITAL Nº 129 / 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 09 de 

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

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 20 da reunião ordinária do Executivo 

realizada no dia 26 de outubro de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, anular a deliberação tomada na reunião ordinária de 

14/09/2022 de reverter o lote de terreno n.º 37 da Zona Industrial das Fontainhas em Elvas 

para o Município de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura do procedimento da hasta pública do 

lote de terreno n.º 4 do loteamento da Azinheira em Vila Fernando, bem como as condições 

de venda, a constituição do Júri e que a hasta pública se realize no dia 12 de dezembro de 

2022, pelas 10h00 no Edifício dos Paços do Concelho; 

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

na área do Departamento de Administração Geral e Recursos Humanos; 

» Deliberado, por unanimidade, propor que sejam ouvidos em audiência prévia o 

proprietário do Bar denominado “Novo Pôr do Sol”, a Junta de Freguesia e as forças 

policiais, acerca da redução do horário do estabelecimento para as 8 horas às 00 horas, por 

se tratar de uma zona habitacional, de acordo com a informação dos serviços; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Aqueduto da Amoreira, n.º 13 – 2º B, 

fração “Q” – Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Londres, n.º 4 – 1º Esqº., fração “C” – 

Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Praça da República, n.º 17 e Rua dos 

Sapateiros, n.ºs 20 e 21 – 2º andar duplex, fogo G, fração “F” – Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Botafogo, n.º 3 R/C, fração “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 Av. José António Rondão Almeida, n.º 33 – 

Stª. Eulália; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Martim Mendes, n.º 18 e 18 - A, fração 

“A” – Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Praça D. Sancho Manuel II, C/V Dtº., n.º 3, 

fração “B” – 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; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua António Forsado Correia, n.º 1 R/C Dtº., 

fração “B” – Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Av. da Boa-Fé, n.º 59 – 1º Dtº., fração “C” – 

Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Sá da Bandeira, n.º 10-B, fração “C” – 

Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Alagoa, n.ºs 2 e 2-A – Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito no Largo João Dias de Deus, n.º 9 em Vila 

Fernando; 

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

ao processo de obras n.º 92/22; 

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

processo de obras n.º 93/22; 

» Tomado conhecimento dos despachos que aprovaram a 36ª e a 37ª alteração orçamental 

e a 36 e a 37ª 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; 
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» Tomado conhecimento dos atos praticados no âmbito da subdelegação de competências 

na área do Departamento Financeiro e Desenvolvimento; 

» Deliberado, por unanimidade, pagar as retenções a IZASA Scientific, Ld.ª a quantia de 

€9.400,00 e à UNICAM – Sistemas Analíticos a quantia de €8.090,00; 

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

competências delegadas referente à RecolhaBio – Apoio à implementação de projetos de 

recolha seletiva de bio resíduos; 

» Deliberado, por unanimidade, referente à Empreitada de Recuperação, Conservação e 

Valorização do Aqueduto da Amoreira – 1ª fase o seguinte: 

1 – Aprovar a aplicação ao empreiteiro de uma sanção contratual diária no valor de 1 

375,03€ € até à data de conclusão dos trabalhos, tendo em conta o previsto no nº1 da 

Cláusula 11 do Caderno de Encargos e no nº 1 do Artigo 403º do Decreto-lei 18/2008 de 29 

de janeiro de 2008; 

2 – Notificar o empreiteiro para no prazo de oito dias deduzir a sua defesa ou impugnação; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar os preços propostos pela entidade executante para 

a execução dos trabalhos não contratuais no valor de 6.855.80 € + Iva referente à 

empreitada de Adaptação do Antigo Lagar dos Lopes a Residência de Estudantes; 

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

Qualificação da Zona Industrial – 3ª Fase; 

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

Requalificação de passadeiras nas freguesias e inscrições de STOP e cedência de passagem 

em Elvas; 

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

à Escola EB 2.3 de Santa Luzia; 

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

Requalificação e reabilitação do Largo dos Terceiros; 

» 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 a proposta de alteração ao Regulamento Municipal 

de Apoios Sociais do Município de Elvas e remeter a mesma para aprovação da Assembleia 

Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, autorizar ao Agrupamento n.º 2 de  Elvas, a colocação do 

aluno com Necessidades Educativas Especiais (NEE), no refeitório da EB 2, 3 n.º 2 de Elvas 

no ano letivo 2022/2023 e o Agrupamento n.º 3, para uma formação em contexto de 
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trabalho para o aluno do 12º ano de escolaridade do curso de Profissional de Técnico de 

Multimédia, para o Gabinete de Informação do Município no período de 14 de novembro a 

22 de dezembro de 2022 e de 03 a 24 de janeiro de 2023, tendo em conta que não terá 

encargos para o Município; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência à instituição “Cucos” de uma banca no 

mercado da Casa das Barcas para a manhã de 19 de novembro de 2022, sábado, para a 

venda de artigos artesanais realizados pelas crianças e jovens da Instituição; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar cedência da Casa das Barcas na manhã de dia 20 

de novembro, domingo, para a realização do “Bazar de Velharias” da Associação dos Amigos 

do Cemitério dos Ingleses; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a cedência do Cineteatro Municipal de Elvas e a 

Sala Públia Hortência de Castro da Biblioteca Municipal no dia 06 de novembro de 2022 para 

a gravação de videoclip; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o acordo de parceria para registos fotográficos na 

Elvas, Cidade Natal, conforme consta na informação dos serviços; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o acordo de parceria para a sonorização nas ruas 

do Centro Histórico nas épocas festivas Natal, Carnaval e São Mateus com a empresa 

Palavras Originais, Unipessoal, conforme consta na informação dos serviços; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o Elvas Natal Solidário no Coliseu Comendador 

Rondão Almeida, uma festa composta por dois espetáculos: a banda portuguesa de tributo 

a Linkin Park - HYBRID THEORY e o conceito I Love Reggaeton, a decorrer entre as 22h e as 

4h, no dia 17 de dezembro, as entradas de valor simbólico - 2 euros e um bem alimentar 

(opcional) e oferecer um copo reutilizável a cada pessoa; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do Auditório do CNT para Seminário do 

Conselho Arbitragem AADP, nos dias 12 e 13 de novembro de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência de nave 3 do CNT para 4º Open Cidade 

De Elvas Radikal Darts, nos dias 16, 17 e 18 de dezembro de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o programa do XXV Carnaval Internacional de Elvas 

que decorrerá de 17 a 21 de fevereiro de 2023; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a criação de um lugar para estacionamento de 

apoio aos hospedes do alojamento local, sito no Arco do Bispo e Rua do Sineiro em Elvas e 

submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal; 
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» Deliberado, por unanimidade, não aprovar a proposta e submete-la para a próxima 

reunião de Câmara, sobre a dificuldade de acesso às garagens da Rua dos Lagares em 

Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a colocação de um sinal de mobilidade 

condicionada, sito na Rua de Madrid n.º 72, Bairro Europa em Elvas e submeter a mesma a 

aprovação da Assembleia Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a colocação de um sinal adicional na Rotunda da 

Estrada que vem de Monforte para a Av.ª Augusto de Andrade, e que vem da EN 243 e 

243-1, em Santa Eulália e submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a colocação de bandas sonoras no denominado 

Bairro Novo, em Barbacena e submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a criação de sinalização de proibição de 

estacionamento na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, em Santa Eulália e submeter a 

mesma a aprovação da Assembleia Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a elevação das passadeiras existentes, junto à 

escola na Av.ª Augusto de Andrade em Santa Eulália e submeter a mesma a aprovação da 

Assembleia Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a alteração de trânsito na Rua João de Quintal em 

Elvas e submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a colocação de um sinal de mobilidade 

condicionada, sito na Rua Alfredo Mirante n.º 22 em Elvas e submeter a mesma a 

aprovação da Assembleia Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho que determinou a prestação de serviços 

mínimos na recolha de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana, no dia 01 de novembro 

de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de protocolo entre a Câmara Municipal 

de Elvas e a Congregação das Irmãs Concepcionistas ao Serviço dos Pobres; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a apresentação do livro “EuroBEC desenhada – 

Roteiro Turístico / EuroBEC Dibujada – Ruta Turística”, no dia 12 de novembro, pelas 16h00 

na Biblioteca Municipal de Elvas – Dr.ª Elsa Grilo; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência das Piscinas Municipais Cobertas de 

Elvas ao Centro de Apoio à Aprendizagem da EB n.º 2 de Vila Boim, nas quartas-feiras das 

09h30 às 11h15h; 
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» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência das Piscinas Municipais Cobertas nas 

quartas-feiras das 09h30 às 12h30 e nas sextas-feiras das 09h30 às 11h30, tal como a 

Pista do Estádio Municipal de Atletismo de Elvas, nos meses de março e abril entre as 14h00 

e as 16h00 à APPACDM de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência das Piscinas Municipais Cobertas nas 

sextas-feiras entre as 12h00 e as 13h00, tal como o Pavilhão Desportivo Municipal de Elvas, 

nas quartas-feiras entre as 20h30 e as 21h30 ao CCD ULSNA, EPE; 

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

Associação Juvenil ARKUS, a partir do dia 30 de setembro entre as 17h30 e as 18h30; 

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

Elvas à Associação Desportiva e Recreativa de Varche, nas segundas-feiras entre as 20h00 

e as 21h00 e ao Grupo “Amigos da Justiça”, nas segundas-feiras entre as 21h00 e as 

22h00; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de prémios 32ª Meia Maratona Badajoz 

– Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a Tabela de Preços 2023; 

» Deliberado, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a não aplicação da Taxa de 

Ocupação do Subsolo no Sector do Gás no Concelho de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a não aplicação da Taxa 

Municipal de Direitos de Passagem no Concelho de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o valor de 0,40% a cobrar sobre o lucro tributável 

sujeito e não isento de imposto sobre rendimento de pessoas coletivas, para o ano de 2022, 

para ocorrer ao financiamento de investimentos e submeter o assunto a aprovação da 

Assembleia Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a aplicação de 5% na participação nos impostos do 

Estado IRS para o ano económico de 2023, e submeter o assunto a aprovação da 

Assembleia Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o seguinte: 

1) Estabelecer para o ano de 2022 a seguinte taxa de IMI: Prédios Urbanos avaliados nos 

termos do CIMI – 0,4%; 

2)Aprovar a redução da taxa de IMI em função do número de dependentes, nos termos 

previstos no 13º do artº 112º do Código do Imposto sobre Imóveis, a saber: 

Nº de dependentes a 

Cargo 

Dedução Fixa 

(€) 
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3) Submeter esta deliberação à aprovação da Assembleia Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o seguinte: 

1) Aprovar, por unanimidade, a proposta de Orçamento, Grandes Opções do Plano e as 

Normas de Execução Orçamental para o ano económico de 2023, aprovar a proposta das 

Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2023, conforme o disposto no n.º 46 do ponto 

11 da NCP 26 e n.º 17 do ponto 6 da NCP 1 do SNC-AP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

192/2015, de 11 de setembro, alterado pelos Decretos-Lei n.º 85/2016 e 33/2018, de 21 

de dezembro e 15 de maio, respetivamente, mantendo-se os pontos 2.9, 3.3 e 8.3.1 do 

POCAL; 

2) Aprovar, por unanimidade, o Mapa de Pessoal do Município de Elvas para o ano de 2023, 

que compreende trinta e três; 

3) Aprovar, por unanimidade, tendo presente as disposições constantes do artigo 5º, nº 2 

do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, conjugadas com o constante no artigo 31º 

da Lei nº 35/2014, de 20 de junho, os montantes máximos para cada um dos seguintes 

encargos: 

a) Com o recrutamento de trabalhadores necessários há ocupação de Postos de trabalho 

previstos e não ocupados no mapa de pessoal o valor de €288.264,00, na rubrica 

01.03.01.01.04.04 e no valor de €169.200,00, na rubrica 01.03.01.01.06.04; 

b) Encargos com alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório o valor de 

€5.000,00, na rubrica 01.03.01.01.04.02; 

4) Aprovar, por unanimidade, submeter a proposta de Orçamento, as Grandes Opções do 

Plano, as Normas de Execução Orçamental para o ano económico de 2023 e o Mapa de 

Pessoal para 2023 a aprovação da Assembleia Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, retificar o valor do subsídio atribuído na reunião de Câmara 

de 26/10/2022 à APARSIN em mais € 3.500,00 de acordo com a informação prestada pelos 

serviços;  

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio de € 1.000,00 ao Clube Diabético de 

Elvas; 

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

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Elvas; 
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GRL_ASSINATURA_1 ASS 
 
 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio de €6.500,00 à Confraria do Senhor 

Jesus da Piedade. 

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

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

PAÇOS DO CONCELHO DE ELVAS, 21 DE NOVEMBRO 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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