
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rua Isabel Maria Picão * 7350-476 Elvas   Telef. 268 639 740 
geral@cm-elvas.pt  http://www.cm-elvas.pt 

Pág. 1 de 6 

EDITAL Nº 121 / 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 24 de agosto de 2022, TOMOU AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES:  

» Deliberado, por unanimidade, autorizar a alteração do pedido de constituição do 

regime de propriedade horizontal e emitir certidão de PH nº 2/2021; 

» Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável, à certidão  de 

compropriedade no prédio misto, em Martim Lopes, Rua do Ribeirinho nº 26 – 

Santa Eulália; 

» Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do Licenciamento nº 

41/2018, dado não ter sido requerido a emissão de alvará, ao pedido de alteração e 

remodelação do edifício existente sito na Rua Arco Nª Srª da Encarnação nºs 7 a 

7B, Rua do Espírito Santo nº 67 e Rua das Parreiras nº 1º A – Elvas; 

« Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade do licenciamento nº 

97/2019, dado não ter sido requerido a emissão de alvará ,ao pedido de alteração 

do portão na Horta dos Passarinhos; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Praceta Voz do Alentejo, Bloco 

1 cave – Bairro de São Pedro – Elvas; 

« Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho que determinou não exercer o 

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Lisboa nº 2 – Bairro 

Europa – Elvas; 

« Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho que determinou não exercer o 

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua dos Falcatos nº 9A – 

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 Estrada de Santa Rita nº 14, 

fração H – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Estrada de Santa Rita nº 14, 

fração R – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Estrada de Santa Rita nº 14, 

fração S – Elvas; 

« Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho determinou não exercer o 

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Estrada de Santa Rita nº 14, 

fração P – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Estrada de Santa Rita nº 14, 

fração M – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Portas de S. Pedro nºs 17 

e 17A e Rua de Grivão nºs 15 e 15A – Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Av. da Piedade nº 7 ST – 

Elvas; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Casas Novas – S. Brás e S. 

Lourenço; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Pinheirinho – Aldeia do 

Pombal; 

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

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Eusébio Nunes nºs 11 e 12 

e Rua Manuel Gomes Estela nº 18 – 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 Manuel Gomes Estela nºs 

16 e 17 – Elvas; 

«Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho que determinou não exercer o 

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Diu nº 48 r/c – Elvas; 

«Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho que determinou não exercer o 

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua de Vila Viçosa – Terrugem; 

«Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho que determinou não exercer o 

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Mestre Escola nº 5A r/c – 

Elvas; 

«Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho que determinou não exercer o 

direito de preferência na aquisição do prédio sito na Rua Nossa Senhora do Passo 

nº 6, Barbacena – Elvas; 

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

referente ao Processo de obras nº 133/2018; 

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

referente ao processo de obras n.º 78/21; 

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

referente ao processo de obras n.º 120/21; 

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

referente ao processo de obras n.º 49/22; 

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

referente ao processo de obras n.º 56/22; 

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

referente ao processo de obras n.º 61/22; 

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

deliberação final, referente ao processo de obras n.º 73/22; 

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

referente ao processo de obras n.º 74/22; 

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

referente ao processo de obras n.º 78/22; 
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» Tomado conhecimento dos despachos que aprovaram a 26ª e a 27ª alteração 

orçamental e a 26.ª e a 27ª alteração às Grandes Opções do Plano do corrente 

ano; 

» Tomado conhecimento dos atos praticados no âmbito da subdelegação de 

competências; 

» Tomado conhecimento Relatório semestral dos revisores Oficiais de Contas; 

 » Tomado conhecimento Relatório de auditoria da Aquaelvas; 

» Tomado conhecimento da Submissão do Relatório Final de Execução da operação 

ALT20-04-2316-FEDER- 000140 “Requalificação e Reabilitação do Largo dos 

Combatentes”; 

« Tomado conhecimento da Submissão do Relatório Final de Execução da operação 

ALT20-04-2316-FEDER- 000137 “Requalificação e Reabilitação do Largo dos 

Terceiros”; 

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

empreitada Qualificação da Zona Industrial – lote 2, não havendo lugar nem a 

pagamento nem a recebimento de valores entre o empreiteiro e o Município, face 

ao cálculo das revisões de preços anteriores; 

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

“Recuperação do antigo edifício do açougue a adaptação para espaço interpretativo 

da antiga Sinagoga de Elvas”, 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 para a Empreitada 

de: “Requalificação das Fontes da Faceira da Cisterna.”  

» Deliberado, por unanimidade, libertar 15% do valor da caução para a Empreitada 

de: “Requalificação da Avenida 14 de Janeiro – 1ª fase”; 

» Deliberado, por unanimidade, libertar 30% do valor da caução para a Empreitada 

de: “Requalificação do Largo dos Combatentes (Largo de Travassos)”; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta, de Revogação, com efeitos a 

partir de 31 de agosto de 2022, da deliberação de Câmara de 22/06/2022 que 

atribui apoio à Associação Movimento Animal, a Proposta de Celebração de um 
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acordo com a Escola Superior Agraria de Elvas para que as funções que o medico 

veterinário tem vindo a desempenhar no CRO sejam realizadas por professores 

veterinários ou outros trabalhadores qualificados da Escola Superior Agraria de 

Elvas, em termos a definir. A Proposta de contratação em regime de avença de um 

veterinário com experiência na área de animais de companhia para o desempenho 

dessas funções; 

« Tomado conhecimento da revogação nº 66/2022 de 22 de junho, com efeito a 

partir de dia 19 de agosto de 2022, da nomeação do Senhor Vereador 

Hermenegildo José Durão Rodrigues enquanto Vice-Presidente, nomeando-se, com 

efeitos imediatos, novamente a Senhora Vereadora Anabela da Conceição Costa 

Tinta-Fina Cartas, atendendo ao seu regresso de férias; 

«Tomado conhecimento do Despacho n.º 81/2022, do Senhor Presidente da 

Câmara sobre a delegação de Competências no Senhor Vereador Hermenegildo 

José Durão Rodrigues, delegando a competência para, em representação da mesma 

Autarquia, outorgar todos os contratos celebrados por esta; 

» Deliberado, por unanimidade,  não aprovar a cedência de Transporte para o 

Grupo de Cantares de S. Vicente e Ventosa para a Festa do Avante; 

 » Deliberado, por unanimidade, ratificar a cedência do campo de futebol de relva 

natural do estádio Municipal de atletismo de Elvas ao Clube Desportivo de Badajoz; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar proposta de contratação do serviço de 

organização do I Granfondo Eurobec; 

 « Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência do Coliseu Comendador 

Rondão Almeida para realização de espetáculo musical; 

 » Deliberado, por unanimidade, aprovar a Requalificação do separador central – 

Avenida de Badajoz; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de abertura de candidaturas ao 

Programa de Hortas Comunitárias no Município de Elvas; 

« Deliberado por unanimidade, aprovar a deslocação a Viseu para assinatura de 

Protocolo de Geminação de Viseu –Elvas de  todo o executivo da Câmara e da 

Senhora Presidente da Assembleia Municipal; 
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GRL_ASSINATURA_1 ASS 
 
 

« Deliberado por unanimidade, aprovar o Protocolo de Mecenato Cultural a 

estabelecer entre a Fundação EDP e o Município de Elvas para a edição do Catálogo 

do Projeto 15 anos de MACE: Aqui Somos Rede, do Museu de Arte Contemporânea 

de Elvas - Coleção António Cachola; 

« Deliberado por unanimidade, aprovar a Proposta de protocolo de colaboração 

entre a Turismo do Alentejo, ERT e o Município de Elvas para a dinamização da 

Rede das Fortalezas de Fronteira do Alentejo; 

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

Desportiva e Cultural da Calçadinha; 

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

AFIXADOS NOS LUGARES PÚBLICOS DO ESTILO. PAÇOS DO CONCELHO DE 

ELVAS, 14 DE SETEMBRO DE 2022.  

 

 

O DIRETOR DE DEPARTAMENTO 
 

 

 

 

Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha 
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