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EDITAL DA ATA Nº 131/2022 

 
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 14 de dezembro de 2022, 

TOMOU AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES: -------------------------------------------------------------------- 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número vinte e dois da reunião ordinária do Executivo 

realizada no dia 23 de novembro de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, proceder ao cancelamento da concessão de bancas no Mercado Diário, 

para não constarem como alugadas no registo informático e serem anulados os valores mensais pelo 

aluguer dos espaços referentes ao presente ano, como consta na informação dos serviços; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura do concurso para cedência de lojas e bancas no 

Mercado Diário da “Casa das Barcas” para a Loja G e as Bancas números 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 

17, 18, 25, 26, 29, 30, 41 e 42 para venda de frutas e outros produtos hortícolas e as bancas 47 e 48 

para venda de peixe fresco. Mais foi deliberado, por unanimidade, adjudicar a loja F, para venda de 

produtos relacionados com o leitão assado (sandes, rissóis, empadas e venda de leitão ao quilo) 

confecionado por uma empresa da região; 

» 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 projeto, uma vez que o requerente não 

requereu o alvará de construção no prazo previsto no processo de obras n.º 71/20; 

» Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do projeto, uma vez que as obras não foram 

concluídas no prazo previsto no processo de obras n.º 98/20; 

» Deliberado, por unanimidade, tendo presente os pareceres das entidades consultadas, determinar a 

redução do horário do estabelecimento comercial OPEN24, situado na Estrada de Stª. Rita em Elvas, 

que passará a ser das 09h00 às 00h00, todos os dias da semana, dado encontrar-se numa zona 

residencial; 

» Deliberado, por unanimidade, face ao estado atual de vários imóveis e como carecem de 

licenciamento, proceder à notificação dos seus proprietários para num prazo de 45 dias procederem às 

obras de conservação necessárias com prévia entrega do respetivo pedido de licenciamento; 

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

preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Touro, n.ºs 14 - B e 15 – Elvas; 

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

preferência na aquisição do prédio sito no Beco do Carmona, n.ºs 6 e 6 - A – Elvas; 

» 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; 
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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 Olivença, n.ºs 14, 14 - A, 14 - B e 14 - C e Rua de 

Alcamim, n.ºs 52, 53, 54 e 54 - A R/C – 2º andar Dtº. Fração “C” – Elvas; 

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

preferência na aquisição do prédio sito na Av. da Piedade, n.º 29 – 3º andar, fração “G” – Elvas; 

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

preferência na aquisição do prédio sito na Travessa das Pardelhas, n.ºs 1 e 1 - B – Elvas; 

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

preferência na aquisição do prédio sito na Rua Francisco da Silva, n.º 5 R/C, fração “A” – Elvas; 

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

preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Gatão, n.º 24 – Vila Boim; 

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

preferência na aquisição do prédio sito na Rua da Graça, Bairro da Boa-Fé – Elvas; 

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

na aquisição do prédio sito na Av. Augusto Andrade, n.º 37 – Stª. Eulália; 

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

preferência na aquisição do prédio sito no Páteo da Aranha, n.º 6, fração “P” – Elvas; 

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

preferência na aquisição do prédio sito no Beco do Pintor, n.º 6 – Elvas; 

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

preferência na aquisição do prédio sito no Beco de S. Martinho, n.º 8 – Elvas; 

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

preferência na aquisição do prédio sito na Rua Gago Coutinho, n.º 12 – Elvas; 

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

preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Pelourinho, n.ºs 11 e 11 - A, fração “A,B” – Elvas; 

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

preferência na aquisição do prédio sito na Travessa das Almas, n.º 3 e Travessa da Fonte de S. 

Lourenço, n.º 4 - A – Elvas; 

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

preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Alcamim, n.ºs 57 e 57 - A – Elvas; 

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

preferência na aquisição do prédio sito na Praceta de Saúde, n.º 3 – 2º Esqº., fração “F” – Elvas; 

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

preferência na aquisição do prédio sito na Av. Capitão Vaz Monteiro – Stª. Eulália; 

» Deliberado, por unanimidade, dar parecer favorável à legalização das pretensões urbanísticas de 

acordo com a informação dos serviços relativamente do pedido de informação prévia n.º 8/22; 

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

processo de obras n.º 117/21; 
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» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de alteração da arquitetura, referente ao 

processo de obras n.º 119/21; 

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

processo de obras n.º 15/22; 

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

processo de obras n.º 38/22; 

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

processo de obras n.º 83/22; 

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

referente ao processo de obras n.º 89/22; 

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

processo de obras n.º 90/22; 

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

processo de obras n.º 93/22; 

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

processo de obras n.º 97/22; 

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

processo de obras n.º 106/22; 

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

referente ao processo de obras n.º 107/22; 

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

referente ao processo de obras n.º 112/22; 

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

obras n.º 115/22; 

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

referente ao processo de obras n.º 120/22; 

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

obras n.º 122/22; 

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

referente ao processo de obras n.º 123/22; 

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

referente ao processo de obras n.º 124/22; 

» Tomado conhecimento dos despachos que aprovaram a 38ª, 39ª e 40ª alteração orçamental e a 

38ª, 39ª e 40ª alteração às Grandes Opções do Plano do corrente ano; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o encerramento das contas uma vez que estas contas eram 

referentes a projetos de fundos comunitários que já terminaram, como consta na informação dos 

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

competências delegadas, referente à proposta de submissão da 4ª reprogramação Física e financeira 

da operação ALT20-03-0246-FEDER-000031- Centro de Valorização e Transferência de tecnologia 

(CVTT); 

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

competências delegadas, referente a Campanhas de Apoio à Identificação Eletrónica e Registo de 

Animais de Companhia; 

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

competências delegadas, referente a Campanhas de apoio à Esterilização de Cães e Gatos de 

Companhia – 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a participação na candidatura e submissão da mesma na 

plataforma digital, do apoio ao Funcionamento dos Gabinetes Técnicos Florestais 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, pagar as retenções a diversas firmas nas quantias €7.205,46 e 

€2.168,19; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a 3ª Revisão de preços ordinária provisória, da empreitada de 

Recuperação, Conservação e Valorização do Aqueduto da Amoreira - 1ª fase, no valor total de 

127.083,22 € + IVA, tendo sido calculado por revisões anteriores o valor de 40.290,21 € + IVA, tem 

neste momento o Município a pagar ao empreiteiro o valor de 86.793,21 € + IVA; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar confirmar a receção da empreitada de Construção de 

Balneários do Campo de Futebol de Vila Boim, 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, aprovar confirmar a receção da empreitada de Adaptação do PM 014/ 

Elvas – Casa dos Fornos e Reserva do Mace, 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, aprovar confirmar a receção da empreitada de Requalificação urbana 

e funcional de Bairros Periféricos de Elvas – Bairro do Revoltilho e envolvente ao Can-Cão, 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, aprovar libertar 15% do valor da caução da empreitada de Iluminação 

de monumentos; 

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

Conservação e restauro das Pontes dos fossos às portas de S. Vicente; 

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

de edifício a Unidade de Hospitalização Domiciliária do HSLE; 

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

Beneficiação da Estrada Municipal EM 1116; 

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

exterior da Igreja de Santa Luzia; 
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» Deliberado, por unanimidade, aprovar libertar 30% do valor da caução da empreitada de Sinalização 

horizontal 2021; 

» Tomado conhecimento do despacho n.º 104/2022 do Senhor Presidente da Câmara, concedo 

tolerância de ponto aos trabalhadores da Câmara Municipal de Elvas nos dias 23, 26, 30 de dezembro 

de 2022 e 2 de janeiro de 2023 durante todo o dia, devendo ficar assegurados os serviços mínimos e 

essenciais; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de adesão à Federação de Bombeiros do Distrito 

de Portalegre; 

» Tomado conhecimento da homologação e alertas da verificação interna da conta gerência relativa ao 

exercício de 2018, conforme consta na informação dos serviços e remeter a mesma para 

conhecimento à próxima Assembleia Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, a autorizar os 

funcionários e colaboradores do Município de Elvas que, na sexta-feira, dia 2, possam fazer jornada 

contínua de trabalho, com o horário das 08h00 às 14h00; 

» Deliberado, por unanimidade, que o responsável pelo acompanhamento e implementação dos 

projetos sobre o Orçamento Participativo – 2021, seja o Vereador Dr. Cláudio Monteiro, agilizando os 

procedimentos juntamente com os serviços. Mais foi deliberado, por unanimidade, que os projetos 

vencedores do Orçamento Participativo 2021, sejam incluídos no próximo Orçamento Participativo 

2023 sendo estes incluídos nas Grandes Opções do Plano 2023; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o abate dos dois móveis ao património Municipal, para 

posterior reclassificação do terreno dos mesmos, conforme consta na informação dos serviços; 

» Deliberado, por unanimidade, constituir um Fundo de Maneio para ano civil 2023 – Divisão 

Socioeducativa, ficando desde já autorizada a satisfazer essas despesas. Mais foi deliberado, por 

unanimidade, aprovar os seguintes valores: Valor inicial - €1.000,00 (mil euros) e Valor Máximo a 

Movimentar Anualmente - €12.000,00 (doze mil euros); 

» Deliberado, por unanimidade, constituir um Fundo de Maneio para ano civil 2023 – CPCJ, ficando 

desde já autorizada a satisfazer essas despesas. Mais foi deliberado, por unanimidade, aprovar o valor 

único de €153,15 (cento e cinquenta e três euros e quinze cêntimos); 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração entre o Município de Elvas e o Lar 

Júlio Alcântara Botelho; 

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

social, situada na Rua de Macau n.º 35, no valor de €30 /mês, durante o período de aproximadamente 

140 meses. Mais foi deliberado, por unanimidade, não aplicar o agravamento dos 50%; 

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

social, situada na Rua Dr. Mário Cidrais n.º 46 – 1º andar, no valor de €30 /mês, durante o período de 

aproximadamente 24 meses. Mais foi deliberado, por unanimidade, não aplicar o agravamento dos 

50%; 
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» Deliberado, por unanimidade, ratificar a cedência da nave 3 do CNT para a noite da francesinha à 

moda do Norte e do Bacalhau Dourado à moda de Elvas, no dia 10 de dezembro de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a cedência auditório do C.N.T. para realização da festa de 

natal da Creche "Os Pupilos" - Associação Pedagógica Aqueduto, no dia 02 de dezembro de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a programação da Casa da Cultura para o ano 2023, 

conforme consta na informação dos serviços; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de programa das Comemorações do 364.º 

Aniversário da Batalha das Linhas de Elvas, conforme consta na informação dos serviços; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do Coliseu Comendador Rondão Almeida para 

realização de concerto, no dia 11 de março de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do Coliseu Comendador Rondão Almeida ao 

ISEKAIS para realização do XXXV Encontro de Ginástica Cidade de Elvas, no dia 03 de junho de 2023; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a apresentação do livro "Elvas Antiga - Vol II" de Rui Jesuino, 

no dia 17 de dezembro de 2022, pelas 16h00 na Biblioteca Municipal de Elvas – Dr.ª Elsa Grilo; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a adesão da Biblioteca Municipal de Elvas “Dr.ª Elsa Grilo” à 

Rede de Bibliotecas associadas à Comissão Nacional da UNESCO (CNU); 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar à Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Alto Alentejo - 

Integração da Biblioteca Municipal de Elvas “Dr.ª Elsa Grilo”; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência da Sala Polivalente do MAEE de 7 de dezembro de 

2022 a 7 de janeiro de 2023 à Associação Arkus para a exposição “Viver a Tradição! Grupo Roncas 

d’Elvas”; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a alteração do horário do Posto de Turismo da Praça da 

República durante a realização do evento "Elvas Cidade Natal", no período da tarde, passando a abrir 

às 15h00 e encerrar às 19h00; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a venda da revista “A Magazine” e que o valor da mesma seja 

inserido na tabela de preços, como consta na informação dos serviços; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a anulação do Procedimento concursal comum de 

recrutamento, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 

para 3 lugares na carreira/categoria de assistente operacional (Nadador Salvador). Mais foi 

deliberado, por unanimidade, elaborar um procedimento para a contratação de uma Entidade Gestora 

de Bolsas de nadadores salvadores, ficando a mesma responsável pela colocação e coordenação de 

nadadores salvadores nas Piscinas Municipais; 

» Deliberado, por unanimidade, considerando as informações constantes do auto de vistoria bem 

como as disposições do art.º 109 do D.L. n.º 555/99 de 16 de dezembro, na sua atual redação, 

ordenar e fixar o prazo de 8 dias para a cessação da utilização do estabelecimento Espaço n.º 1 do 

Centro Comercial da Boa Fé, dado que o estabelecimento se encontra afeto a fim diverso no previsto 

do contrato de arrendamento assinado em 24 de novembro de 2016; 
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» Deliberado, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Parceria entre a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo e a Câmara Municipal de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a aprovação e aceitação dos esclarecimentos prestados pelo 

júri da hasta pública da venda de terreno sito “À Herdade do Baldio”; 

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

Pensionistas e Idosos da Belhó, Raposeira e Rui de Melo - ArpiBelho; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio logístico à ARKUS - Associação 

Juvenil; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar um subsídio de €500,00, à Associação de Caçadores de Santa 

Eulália Maria Ribeira e Outras; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar um subsídio de €3.100,00, à Associação Aboim Jovem; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar um subsídio de €3.550,00, à Associação Desportivo e 

Recreativa de São Vicente e Ventosa; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar um subsídio de €1.000,00, à AASHE – Associação Ação Social 

Humanitária de Elvas. 

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

LUGARES PÚBLICOS DO ESTILO. ---------------------------------------------------------------------

PAÇOS DO CONCELHO DE ELVAS, 20 DE DEZEMBRO DE 2022. ------------------------------------ 

O DIRETOR DE DEPARTAMENTO 
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