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EDITAL Nº 7 / 2023  

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 23 de novembro de 2022, 

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

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 21 da reunião ordinária do Executivo realizada 

no dia 09 de novembro de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, adjudicar as 5 toneladas de sucata, pelo valor de €1.150,00; 

» Deliberado, por unanimidade, adjudicar os lotes n.ºs 1, 3, 6, 7 e 10 pelo valor global de €55 e os 

lotes n.ºs 26 a 40 pelo valor total de €825 no âmbito do Procedimento de hasta pública para alienação 

de luminárias. ;ais foi deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura de Procedimento e as normas 

de venda, bem como a constituição do Júri, para alienação das luminárias dos lotes nºs 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura do concurso, bem como as normas e condições 

para arrendamento de quatro espaços comerciais localizados no Centro Comercial dos 102 Fogos da 

Boa Fé:  

» Espaço 2 – Eletrodomésticos;  

» Espaço 3 – Diversos;  

» Espaço 7 – Cabeleireiro;  

» Espaço 8 – Estética; 

» 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 nos prédios rústicos denominados “Forregiais” – Barbacena, uma vez que esse 

negócio não visa nem dele resulta parcelamento físico em violação do regime legal; 

» Tomado conhecimento de uma comunicação da ULSNA – Unidade Local de Saúde do Norte 

Alentejano, EPE, indicando os representantes da autoridade de saúde para as vistorias da Autarquia; 

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

preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Emigrante, n.º 1, fração “A” – Elvas; 

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

preferência na aquisição do prédio sito na Rua João de Casqueiro, n.º 17 - B – 1º, fração “D” – Elvas; 

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

preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Évora, n.º 13 - B, 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 no Parque Residencial do Aqueduto, n.º 5 – 2º Dt.º, (gabinete 

6), fração “X” – 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 – 2º Dt.º, (gabinete 

5), fração “V” – Elvas; 

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

preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Espírito Santo, n.º 2 - D, fração “E” – Elvas; 

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

preferência na aquisição do prédio sito na Rua Celeste Paço, n.º 2 - R/C - Esqº. – Elvas; 

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

preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Borba, n.º 64 – Vila Boim; 

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

preferência na aquisição do prédio sito na Av. 14 de Janeiro, n.º 5 - 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 José Manuel Lopes Belfo n.º 13 – Vila Fernando; 

» 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 10 – Elvas; 

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

preferência na aquisição do prédio sito na Rua Francisco António Bráz, n.º 15 – Vila Boim; 

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

obras n.º 102/21; 

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

processo de obras n.º 60/22; 

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

processo de obras n.º 81/22; 

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

obras n.º 96/22; 

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

processo de obras n.º 102/22; 

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

obras n.º 105/22; 

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

37ª alteração às Grandes Opções do Plano do corrente ano; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de ratificação da adjudicação do Sr. Vereador Tiago 

Afonso de 10/11/2022, respeitante ao procedimento para aluguer de iluminação de Natal; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar o ato da minuta do contrato respeitante ao contrato de 

aluguer da iluminação de Natal;  
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» Deliberado, por unanimidade, pagar as retenções a diversas firmas nas quantias de €1.346,78,  

€3.160,00 e de €1.768,00; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o abate ao inventário dos imóveis, sitos na Faceira da 

Cisterna, n.º 3 e Rua de Três n.º 15;  

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a revisão de preços ordinária definitiva, da empreitada de 

Qualificação das Zonas Industriais de Gil Vaz e Fontainhas – Lote 1, no valor de 0,00 € + IVA, tendo 

sido calculado a revisão anterior no valor de 0,00 € + IVA, não havendo assim qualquer valor a pagar 

ao empreiteiro; 

» Deliberado, por unanimidade, confirmar a receção da empreitada de Requalificação da Parada do 

Castelo – Centro de Atendimento ao Turista, 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, confirmar a receção da empreitada da Sede da Associação Vicentina 

em S. Vicente, 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 

Requalificação das Infraestruturas do edifício do Parque Empresarial, Fração M, Horta da Fonte Santa, 

E.N.4; 

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

Qualificação das Zonas Industriais de Gil Vaz e Fontainhas – Lote 2;   

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

Qualificação das Zonas Industriais de Gil Vaz e Fontainhas – Lote 1;  

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

Requalificação do Largo de S. Domingos e Rua Mouzinho de Albuquerque;  

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

Beneficiação de pavimentos exteriores das Piscinas Municipais; 

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

Beneficiação do Edifício da Biblioteca Municipal; 

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

30 fogos no bairro da Boa-Fé; 

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

Requalificação da Estrada da Chamorra; 

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

Requalificação dos parques infantis de Vila Boim, Santa Eulália e Vila Fernando; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar libertar 30% do valor da caução da Requalificação dos 

parques Infantis da Quinta dos Arcos e do Morgadinho; 

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

Substituição de revestimentos exteriores da Piscina Municipal; 
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» Deliberado, por unanimidade, aprovar o Loteamento que está integrado no Plano de Pormenor da 

Quinta dos Arcos, Aviso nº 12853/2013, no Diário da República, 2º serie – N. 0203 – 21 de outubro 

de 2013.A área a lotear é de 2.440m², descrito na certidão permanente com o numero 

1299/20090305, da freguesia de São Brás e São Lourenço, com descrição no livro nº 23407, livro 62, 

situado em Arcos, confrontado a norte com o loteamento da Quinta dos Arcos, Lotes HC.39 a HC.41, a 

sul, nascente e poente com Urbielvas, Sociedade Imobiliária, Lda, sendo o sujeito ativo a Câmara 

Municipal de Elvas. Sendo que, o Lote HC-39 é confrontado a norte com HC-40, a sul com Rua 

Mártires de Timor e a nascente e poente com o Domínio Publico. O Lote HC-40 é confrontado a norte 

com HC-41, a sul com HC-39 e a nascente e poente com o Domínio Publico. O lote HC 41 é 

confrontado a norte, nascente e poente com o Domínio Publico e a sul com HC-40.A área afeta ao 

domínio público é de 1.408m²: em passeios é de 775m², em estacionamentos é de 400m² e em 

espaços verdes é de 233m².  

De acordo com o artigo 16º do regulamento do Plano de Pormenor da Quinta dos Arcos, a parcela A.R. 

4 (Lotes HC 39 a HC 41), os lotes são para promoção Camarária, com destino a habitação 

multifamiliar, para habitação social. O regulamento do Plano de Pormenor da Quinta dos Arcos, 

enquadra os lotes HC-39 a HC-41 da seguinte forma:  

1 - Tipologia edificatória admitida – Blocos de habitação coletiva.  

2 - Usos previstos: Habitação Social.  

3 - Nº de pisos máximos acima da cota de soleira: 3.  

4 - Distâncias entre pisos de habitação: 2,90m.  

5 - Pé direito em cave: 2,40m.  

6 - Deverão ser acautelados os topos das bandas de lotes propostas, os quais não deverão ser 

tratados como empenas cegas, mas antes serem enquadradas no âmbito das fachadas dos edifícios.  

7 - Coberturas de duas ou três águas (gavetos) em telha vermelha.  

8 - É admissível a ocupação parcial, sob as coberturas, (arrecadações), que não ultrapasse 35% das 

suas áreas.  

N.º 
Lote 

Área 

Lote 
(m2) 

Área 

Implant. 
(m2) 

Área 

Const. 
(m2) 

N.º 
Pisos 

N.º 
Fogos 

Cota de 
Soleira 

Destino 

HC-39 344 300 900 3 12 107.00 Habitação Social 

HC-40 344 300 900 3 12 107.00 Habitação Social 

HC-41 344 300 900 3 12 107.00 Habitação Social 

 
Totais: 

 
 

1.032 
(m2) 

900 
(m2) 

2.700 
(m2) 

--- 
36 

(Fogos) 
--- Habitação Social 
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Mais foi deliberado, por unanimidade aprovar o Loteamento que está integrado no Plano de Pormenor 

da Quinta dos Arcos, Aviso nº 12853/2013, no Diário da República, 2º serie – N. 0203 – 21 de 

outubro de 2013. A área a lotear é de 2.050m², descrito na certidão permanente com o numero 

1298/20090305, da freguesia de São Brás e São Lourenço, com descrição no livro nº 23407, livro 62, 

situado em Arcos, confrontado a norte com o loteamento da Quinta dos Arcos, Lotes HC.36 a HC.38, a 

sul, nascente e poente com Urbielvas, Sociedade Imobiliária, Lda, sendo o sujeito ativo a Câmara 

Municipal de Elvas. Sendo que, o Lote HC-36 é confrontado a norte com HC-37, a sul e nascente com 

Domínio Publico e poente com Rua Elvino José Jantarão. O Lote HC-37 é confrontado a norte com HC-

38, a sul com HC-36 e a nascente com o Domínio Publico e poente com Rua Elvino José Jantarão. O 

lote HC-38 é confrontado a norte com e poente com a Rua Elvino José Jantarão, nascente com o 

Domínio Público e a sul com HC-37.  

A área afeta ao domínio público é de 1.018m²: em passeios é de 305m², em estacionamentos é de 

300m² e em espaços verdes é de 413m². De acordo com o artigo 16º do Regulamento do Plano de 

Pormenor da Quinta dos Arcos, a parcela é de 300m² e em espaços verdes é de 413m². De acordo 

com o artigo 16º do regulamento do Plano de Pormenor da Quinta dos Arcos, a parcela A.R. 4 (Lotes 

HC 36 a HC 38), os lotes são para promoção Camarária, com destino a habitação multifamiliar, para 

habitação social. O regulamento do Plano de Pormenor da Quinta dos Arcos, enquadra os lotes HC-36 

a HC-38 da seguinte forma:  

1 - Tipologia edificatória admitida – Blocos de habitação coletiva.  

2 - Usos previstos: Habitação Social. 

3 - Nº de pisos máximos acima da cota de soleira: 3.  

4 - Distâncias entre pisos de habitação: 2,90m.  

5 - Pé direito em cave: 2,40m.  

6 - Deverão ser acautelados os topos das bandas de lotes propostas, os quais não deverão sere 

tratados como empenas cegas, mas antes serem enquadradas no âmbito das fachadas dos edifícios.  

7 - Coberturas de duas ou três águas (gavetos) em telha vermelha.  

8 - É admissível a ocupação parcial, sob as coberturas, (arrecadações), que não ultrapasse 35% das 

suas áreas.  

Quadro de Síntese 

N.º Lote 
Área 
Lote 
(m2) 

Área 
Implant. 

(m2) 

Área 
Const. 
(m2) 

N.º 
Pisos 

N.º 
Fogos 

Cota de 
Soleira 

Destino 

HC-36 344 300 900 3 12 109.00 
Habitação 

Social 

HC-37 344 300 900 3 12 109.00 
Habitação 

Social 

HC-38 344 300 900 3 12 109.00 
Habitação 

Social 
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Totais: 

 
 

1.032 
(m2) 

900 
(m2) 

2.700 
(m2) 

--- 
36 

(Fogos) 
--- 

Habitação 
Social 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o 1º Direito - Estratégia Local de Habitação e Acordo - 

“Aditamento ao Acordo de Colaboração assinado em 2021” e submeter o mesmo a aprovação da 

Assembleia Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de realização de campanha CED, de acordo com a 

informação do Veterinário Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a bolsa para o Programa OMTS no valor de €300,00 mensais, 

para o ano económico 2023; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a bolsa para o Programa OMTJ  no valor de €300,00 mensais, 

para o ano económico 2023. Mais foi deliberado, por unanimidade, que a bolsa para o Programa OMTL 

no valor de €3,00/hora, no programa de longa duração e €3,00/hora para o programa de curta 

duração, para o ano económico de 2023; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a cedência do Auditório São Mateus para reunião da 

Associação Empresarial de Elvas, no dia 14 de novembro de 2022 às 19h00; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência de nave 2 do CNT para estágio de Natal em 

regime de internato nos dias 16, 17, 18 e 19 de dezembro de 2022 à ISEKAIS – Associação de 

Desportos Gímnicos; 

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

Transfronteiriço de Elvas para dia 25 de novembro de 2022 à Associação Empresarial de Elvas; 

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

Transfronteiriços, no dia 15 de dezembro de 2022 à IPSS – Obra de Santa Zita de Elvas, para 

realização da Festa de Natal; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a parceria proposta referente à adesão ao projeto artístico e 

cultural ODISSEIA NACIONAL - Teatro Nacional D. Maria II; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do Cineteatro Municipal ao Colégio Luso-Britânico, 

no dia 12 de dezembro de 2022 às 18h00 para realização de um concerto de Natal; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a retificação da proposta, sobre a dificuldade de acesso às 

garagens da Rua dos Lagares em Elvas, que foi à reunião do executivo de 09 de novembro de 2022 e 

submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta sobre a colocação de lugar de mobilidade 

condicionada na Rua dos Oleiros n.º 16 em Elvas e submeter a mesma a aprovação da Assembleia 

Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta sobre a colocação de sinalética para um lugar de 

mobilidade condicionada na Rua Joaquim Bastinhas, junto ao n.º 3 em Elvas e submeter a mesma a 

aprovação da Assembleia Municipal; 
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» Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta sobre a alteração da sinalética de estacionamento 

na Praça 25 de Abril, junto ao Banco Santander e Farmácia Lux em Elvas e submeter a mesma a 

aprovação da Assembleia Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta sobre a a sinalética na Travessa entre a Rua dos 

Hortelões e a Rua Sacadura Cabral, junto à Taberna do Largo, de forma a que seja possível os 

veículos entrarem para proceder a cargas e descargas em Elvas e submeter a mesma a aprovação da 

Assembleia Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta sobre a reformulação de trânsito na Rua Dr. 

Januário Cavalheiro, junto ao armazém de Pedros Frutas e submeter a mesma a aprovação da 

Assembleia Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de colocação de bandas sonoras, junto ao Lar da 

Boa Fé, Rua de Campo Maior em Elvas e submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta sobre a colocação de bandas sonoras, na Azinhaga 

do Rui de Melo em Elvas e submeter a mesma a aprovação da Assembleia Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta sobre a colocação de bandas sonoras na Rua de 

Campo Maior, Estrada do Moinho de Vento em Elvas e submeter a mesma a aprovação da Assembleia 

Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração a celebrar com o Instituto 

Politécnico de Portalegre – Escola Superior Agrária de Elvas e o Município de Elvas sobre a prestação 

de serviços no Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a cedência de transporte para Passeio a Marvão, no dia 12 de 

novembro de 2022 à Junta de Freguesia de São Brás e São Lourenço; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a eliminação de documentos existentes no Arquivo 

Intermédio Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a cedência do Forte da Graça ao Conselho de Arbitragem da 

Associação de Atletismo do Distrito de Portalegre, no dia 12 novembro de 2022, entre as 14h30 e as 

17h00; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo entre a Universidade de Évora e o Município de 

Elvas – Parceria com o Museu de Arte Contemporânea de Elvas na área da conservação e restauro das 

obras da Coleção António Cachola; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência da cafetaria do Museu de Arte Contemporânea de 

Elvas (MACE) para realização de audição de piano, dia 17 de dezembro de 2022 (sábado) à 

“Agrupación Musical Caminamos juntos” sediada em Espanha; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a apresentação do livro “Por detrás da fechadura”, de Higino 

Maroto, no dia 26 de novembro de 2022, pelas 16h00 na Biblioteca Municipal de Elvas Dr.ª Elsa Grilo; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização da Feira do Livro Solidária, de 09 de dezembro 

de 2022 a 06 de janeiro de 2023 na Biblioteca Municipal de Elvas Dr.ª Elsa Grilo, na Sala Polivalente 

da mesma; 
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GRL_ASSINATURA_1 ASS 
 
 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de coorganização e atribuição de subsídio pelos 

custos inerentes da realização 29º Corrida das Linhas de Elvas e 17º caminhada ao Clube Elvense de 

Natação; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência de apoio e das instalações do Estádio Municipal de 

Atletismo de Elvas à Associação Desportiva IALBX para a realização do V Trail de Elvas Património 

Mundial, nos dias 3 e 4 de dezembro de 2022, entre as 09h00 e as 22h00; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a isenção de pagamento do aluguer das duas bancas no 

mercado municipal Casa das Barcas; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a cedência das piscinas municipais cobertas de Elvas ao 

Centro de Apoio à Aprendizagem de Vila Boim do Agrupamento de Escolas n.º 3 de Elvas, nas terças-

feiras das 09h15 às 11h15; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a Revisão Orçamental n.º 5 e remeter a mesma à Assembleia 

Municipal para aprovação conforme o estabelecido na alínea c) do número 1 do artigo 33.º da Lei nº 

75/13, de 12 de setembro e de acordo com a NPC 26 do SNC-AP; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o Plano Estratégico de Compras; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura da Hasta Pública para venda do prédio urbano 

inscrito sob o artigo provisório n.º P1890, sito “À Herdade do Baldio”, União de Freguesias de 

Terrugem e Vila Boim, concelho de Elvas, no dia 12 de dezembro de 2022, às 10 horas no Edifício dos 

Paços do Concelho, sito na Rua Isabel Maria Picão, com um valor base de licitação de €445.000,00, 

com lances de €5.000,00; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar um subsídio de €6.000,00 à A.B.A.T. - Associação de 

Beneficência “Amigos de Terrugem”; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar um subsídio de €5.200,00 à ARKUS – Associação Juvenil; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar um subsídio de €1.000,00 à Associação Barbaris BTT Team 

Barbacena; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar um subsídio de €5.950,00 à Gota D´Arte – Associação Sócio-

Cultural de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar um subsídio de €1.500,00 e outro de €6.350,00, que faz um 

total de €7.850,00 à Sociedade Recreativa 1.º Dezembro; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar um subsídio de €4.750,00 à Sociedade Instrução e Recreio. 

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

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

PAÇOS DO CONCELHO DE ELVAS, 30 DE NOVEMBRO DE 2022. ------------------------------------ 

O DIRETOR DE DEPARTAMENTO 
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