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EDITAL Nº 10 / 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 28 de 

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

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

Executivo realizada no dia 14 de dezembro de 2022; 

» Deliberado, por unanimidade, adjudicar as propostas apresentadas e aceites, os lotes nºs 

1 a 15, pelo valor de €11, o que perfaz um total de €165.00 e o lote nº 21 pelo valor de 

€1.010,00, no âmbito do procedimento da hasta pública para alienação de luminárias; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura do procedimento de cessão de 

exploração da Cafetaria do Forte da Graça em Elvas, bem como o anúncio, o programa de 

concurso, o caderno de encargos e o respetivo Júri; » Deliberado, por unanimidade, aprovar 

a abertura do procedimento para Cessão de Exploração de um Bar e Restaurante sito nas 

Piscinas Municipais de Elvas, bem como o anúncio, o programa de concurso, o caderno de 

encargos e o respetivo Júri;  

» Tomado conhecimento, que a hasta pública respeitante à venda do lote de terreno 

número 4, do Loteamento Municipal de Vila Fernando, denominado por “Courela da 

Azinheira”, ficou deserta uma vez que não compareceu ninguém; 

» Deliberado, por unanimidade, adjudicar o espaço n.º 8 do Centro Comercial dos 102 

Fogos da Boa Fé, para a atividade de estética e maquilhagem, pelo valor de 100€ mensais, 

conforme conta na informação dos serviços. Mais foi deliberado, por unanimidade, proceder 

a abertura do procedimento concursal para atribuição dos restantes espaços: espaço n.º 2 - 

eletrodomésticos, espaço n.º 3 – diversos e espaço n.º 7 – cabeleireiro, devendo as 

propostas ser apresentadas até às 16h00 do dia 16 de março de 2023; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato de concessão do Bar do 

Castelo; 

» 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 de acordo com a 

informação dos serviços no processo de obras n.º 48/19; 
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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 dos Combatentes da Grande Guerra, n.º 5 

– Stª. Eulália; 

» 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.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 Travessa das Pardelhas, n.º 3 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 João de Casqueiro, n.º 5 e Rua dos 

Falcatos, n.º 9 – 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 21 R/C, 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 Juromenha, n.º 10 – 3º andar Dtº., 

fração “H” – Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Drº. Mário António Geraldes Monteiro, 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 de Lisboa, n.º 2, fração “A”, Bairro Europa 

– Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Horta da Caleja, n.º 30 – Barbacena; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Padrão, n.ºs 23 e 23-A – Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Rua do Passo, n.º 17, fração “F” – Elvas; 

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

de preferência na aquisição do prédio sito na Horta das Magras, lote n.º 1 – Elvas; 

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

processo de obras n.º 60/20; 
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» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de alteração da arquitetura e 

em deliberação final, referente ao processo de obras n.º 111/21; 

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

processo de obras n.º 104/22; 

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

processo de obras n.º 127/22; 

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

ao processo de obras n.º 128/22; 

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

deliberação final, referente ao processo de obras n.º 130/22; 

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

deliberação final, referente ao processo de obras n.º 132/22; 

» Tomado conhecimento dos despachos que aprovaram a 41ª e 42ª alteração orçamental e 

a 41ª e 42ª alteração às Grandes Opções do Plano do corrente ano; 

» Tomado conhecimento sobre os Atos Praticados no âmbito da delegação de competências 

– Autorização de despesa; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o preço de €39,75 com IVA incluído, para venda ao 

público do Livro "Elvas Antiga - Vol. II" de Rui Jesuino, para venda nos postos de venda 

municipais, Forte da Graça, Forte de Santa Luzia, Posto de Turismo, MACE, MAEE e Castelo 

de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o preço de €40 com IVA incluído, para a venda nos 

postos de venda municipais, Forte da Graça, Forte de Santa Luzia, Posto de Turismo, MACE, 

MAEE e Castelo de Elvas, do prato marcador Portas de Olivença – Porta Interior da coleção 

Vista Alegre; 

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

na área do Departamento Financeiro e Desenvolvimento; 

» Deliberado, por unanimidade, pagar a retenção à firma, a quantia de €2.092,54, sobre o 

Fornecimento e Montagem de Equipamento Laboratorial para o Centro de Valorização e 

Transferência de Tecnologia (CVTT) – INIAV – 1ª Fase – Retenções – dezembro 2022; 

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

competências delegadas, referente ao termo de aceitação/Decisão da candidatura n.º 

AVISO 3/2022 ICNF-DBEAC-0280; 
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» Tomado conhecimento do ato praticado pelo Senhor Presidente da Câmara no exercício de 

competências delegadas, referente à proposta de Submissão do 1º pedido de alteração à 

operação “(Re)Arborização e Beneficiação de Espaços Verdes na Cidade de Elvas”; 

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

competências delegadas, referente ao termo de aceitação/Decisão da candidatura n.º 

AVISO 4/2022 ICNF-DBEAC-0157 – Campanha 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 ao termo de aceitação/Decisão da candidatura n.º 2022-

2012-01-0170 – Apoio ao equipamento das equipas/brigadas de sapadores florestais – 

2022; 

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

competências delegadas, referente à Decisão de aprovação sobre reprogramação temporal 

e financeira da operação ALT20-06-4842-FEDER-000180 – Ampliação do Complexo Social 

da Boa-Fé; 

» Tomado conhecimento da Notificação da Decisão Final – Manifestação de Interesse para o 

Desenvolvimento de Projetos no Âmbito dos Bairros Comerciais Digitais; 

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

competências delegadas, referente à Candidatura 3ª Reprogramação da Operação ALT20-

08-2114 FEDER-000179 - Recuperação, Conservação e Valorização do Aqueduto da 

Amoreira – 1ª Fase; 

» Deliberado, por unanimidade, referente à recuperação, conservação e valorização do 

Aqueduto da Amoreira – 1ª Fase - Multa por incumprimento de prazo o seguinte: 

- Manter a deliberação do executivo do dia 09/11/2022, tomada com base na informação 

n.º 38295 de 07/11/2022;  

- Projetar deliberar a aplicação ao empreiteiro de uma sanção contratual provisoria, à data 

de 19/12/2022 de €63.251,38, (valor provisório uma vez que a obra ainda não terminou);  

- Proceder a nova análise do processo da aplicação de multa, quando a obra se encontrar 

terminada e o valor da multa for definitivo, enquadrando-o com o expresso no n.º 4 da 

Cláusula 11 do Caderno de Encargos; 

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

Impermeabilização da cobertura da Igreja de Santa Luzia; 

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

Requalificação dos Vãos do Edifício da Banda 14 de Janeiro; 
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» Deliberado, por unanimidade, libertar 30% do valor da caução da empreitada de 

Substituição de Cobertura da Fração M do Parque Empresarial de Elvas; 

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

de Valorização e Transferência de Tecnologia - Drenagem de Esgotos; 

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

Requalificação do jardim Municipal de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar sobre o Plano de Ação para a Energia Sustentável 

do Município de Elvas o seguinte: 

1 – Mandar executar o Plano de Ação para a Energia Sustentável do Município de Elvas 

(PAES); 

2 - Designar como responsáveis pela realização do PAES uma comissão técnica 

multidisciplinar, constituída só por técnicos do município; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o Plano Municipal para a Igualdade e a Não 

Discriminação; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o contrato de comodato referente ao realojamento 

urgente e temporário, na sequência da intempérie ocorrida na madrugada e decorrer do dia 

13 de dezembro de 2022, da habitação sita na Rua Sacadura Cabral n.º 28 a título gratuito; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a cedência do Cineteatro Municipal à Direção 

Regional de Portalegre do STAL, no dia 05 de dezembro de 2022, das 09h00 às 16h00; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o plano estratégico para a transição e 

sustentabilidade energética (PETSE), conforme consta na informação dos serviços; 

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

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

unanimidade, aprovar os seguintes valores. Valor inicial - €1.500,00 (mil e quinhentos 

euros). Valor máximo a movimentar anualmente - €18.000,00 (dezoito mil euros); 

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

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

unanimidade, aprovar os seguintes valores. Valor inicial - €2.000,00 (dois mil euros). Valor 

máximo a movimentar anualmente - €24.000,00 (vinte e quatro mil euros); 

» Tomado conhecimento que a hasta pública – Ata Final – Venda de Terreno na Zona 

Industrial de Vila Boim, ficou deserta uma vez que não compareceu ninguém; 

» Tomado conhecimento de um e-mail da APPCDM Elvas, pedindo informação sobre a 

viabilidade e procedimentos a realizar para reclassificação de terreno; 
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» Deliberado, por unanimidade, após análise das propostas e capacidade de endividamento 

do Município de Elvas, sobre a Candidatura ao financiamento da construção do prédio na 

Quinta dos Arcos – Renda Acessível o seguinte: 

- Aprovar a submissão da candidatura, bem como as respetivas minutas de declarações, 

conducente ao pedido de empréstimo de acordo com a informação n.º 44286/2022;  

Propor à Assembleia Municipal a autorização prévia de candidatura para a contratação do 

empréstimo até ao valor global de 6.610.169,66€ para financiamento do investimento para 

a Construção dos 60 Fogos da Quinta dos Arcos a custos acessíveis, pelo período de 30 

anos, com as condições que constam no Aviso N.º 01/C02-i05/2022 Parque Público de 

Habitação a Custos Acessíveis – Vertente Empréstimos de acordo com a informação n.º 

44100; 

- Autorizar a despesa para amortização e juros, no âmbito da alínea b) n.º 1 do Art.º 18.º 

do D.L n.º 33/2018 de 15 de maio; 

- No âmbito da alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, o processo seja remetido, sob proposta da Câmara 

Municipal de Elvas, para deliberação da Assembleia Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar um subsídio de €5.000,00, ao MTA – Movimento 

Teresiano de Apostolado; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar um subsídio de €5.000,00, à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar um subsídio de €11.789,70, à Banda 14 de Janeiro; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar um subsídio de €1.000,00, ao Clube de Futebol “Os 

Elvenses”; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar um subsídio de €2.000,00, à SIR – Sociedade de 

Instrução e Recreio; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar um subsídio de €7.200,60, ao Clube Elvense de 

Natação; 

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

Caçadores de Santa Eulália de Maria Ribeira e Outras; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar um subsídio de €10.000,00, à APPACDM - 

Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Elvas; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar um subsídio de €15.000,00, ao “O ELVAS” CAD. 
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GRL_ASSINATURA_1 ASS 
 
 

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

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

PAÇOS DO CONCELHO DE ELVAS, 03 DE JANEIRO DE 2023. ---------------------------- 

 

O DIRETOR DE DEPARTAMENTO 
 

 

 

 

Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autógrafa 

Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha 
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