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CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA

O Boletim Municipal do Município de Évora tem periodicidade mensal e nos termos da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro e do Código do Procedimento Administrativo inclui única e 
exclusivamente a publicação das deliberações dos órgãos autárquicos bem como as decisões 
dos respectivos titulares e trabalhadores, destinadas a ter eficácia externa. 
O Boletim Municipal pode ser consultado no sítio oficial na internet da Câmara Municipal de 
Évora (www.cm-evora.pt) e está igualmente disponível nos Serviços Municipais.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

EDITAL

CARLOS ALBERTO GIÃO REFORÇO, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL DE ÉVORA:
Torna público, nos termos do artigo 27º, nº 1, e do artigo 30º, n.º 1, 
alínea b), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que convoca uma 
sessão ordinária da Assembleia Municipal de Évora para o dia 14 de 
setembro de 2018, sexta-feira, às 21:00 horas, a levar a efeito no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho, com a seguinte
ORDEM DO DIA:
1. Deliberação sobre a Transferência de Competências para as Autar-
quias Locais, no âmbito da Lei-quadro n.º 50/2018, de 16 de agosto;
2. Deliberação sobre o 4º Relatório semestral do Plano de Saneamen-
to Financeiro - junho de 2018;
3. Informação do Presidente da CME acerca da atividade do Municí-
pio, bem como da situação financeira do mesmo.
Évora, Paços do Concelho, 4 setembro de 2018.
O Presidente da Assembleia Municipal
Carlos Alberto Gião Reforço

EDITAL

CARLOS ALBERTO GIÃO REFORÇO, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL DE ÉVORA:
Faz saber, nos termos dos n.os 1 e 2 do art.º 56º da Lei n.º 75/2013, 12 
de setembro, que em sessão ordinária realizada no dia 14 de setembro 
de 2018, convocada de acordo com o n.º 1 do artigo 27º e da alínea b) 
do n.º 1 do artigo 30º do citado diploma legal, a AME deliberou aprovar, 
em minuta, os seguintes pontos da
ORDEM DO DIA:
1. Deliberação sobre a Transferência de Competências para as Autar-
quias Locais, no âmbito da Lei-quadro n.º 50/2018, de 16 de agosto 
– Aprovada, por maioria, a não aceitação da transferência de compe-
tências, para o ano de 2019, com 17 votos a favor (14 da CDU, 1 do BE, 
1 da Coligação «Afirmar Évora 2017» e 1 do MMPI), 15 votos contra (12 
do PS e 3 do PSD) e 1 abstenção (do PS); 
2. Deliberação sobre o 4º Relatório semestral do Plano de Saneamen-
to Financeiro - junho de 2018 – Aprovado por maioria, com 20 votos 
a favor (14 da CDU, 3 do PSD, 1 do BE, 1 da Coligação «Afirmar Évora 
2017» e 1 do MMPI) e 12 abstenções (do PS);

3. Deliberação acerca do Contrato de Eficiência Energética – Imple-
mentação de medidas de melhoria da eficiência energética nos sis-
temas de iluminação pública dos municípios que integram a CIMAC 
– Aprovado por unanimidade;
4. Deliberação sobre a 2ª Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções 
do Plano de 2018 – Aprovado por unanimidade.
NOTA: A AME deliberou, por unanimidade, antes do início da Ordem 
do Dia desta sessão, a inclusão dos pontos 3 e 4 na agenda, devido a 
um pedido extraordinário formulado pela CME, através do ofício n.º 
9595, de 14.09.2018.
Évora, Paços do Concelho, 17 setembro de 2018.
O Presidente da Assembleia Municipal
Carlos Alberto Gião Reforço

MOÇÃO

«COMBOIO DE MERCADORIAS EM ÉVORA - Governo deverá 
salvaguardar a segurança e o bem-estar dos Eborenses»

1º Subscritor: Nuno Alas (PSD)
Foi publicado recentemente, no sítio da internet da Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA), o documento resumo onde é apresentada a solu-
ção referente ao projeto da “Ligação Ferroviária entre Évora e Évora 
Norte - Variante de Évora”, inserida no Corredor Internacional Sul.
O troço Évora - Évora Norte, em via única, permitirá estabelecer a liga-
ção entre a Rede Ferroviária Convencional (Linha de Évora, já moderni-
zada entre Bombel e Évora) com a Nova Ligação Ferroviária entre Évora 
Norte e Elvas/Caia, integrando o Corredor Internacional Sul, desenvol-
vido com o objetivo de concretização de uma ligação direta interope-
rável e intermodal entre os Portos do Sul (Sines, Setúbal e Lisboa) e a 
fronteira espanhola (Caia/Badajoz).
No Estudo de Impacte Ambienta1 (EIA), foram estudadas 3 soluções al-
ternativas (com uma extensão variando entre 8,55 km e 10,89 km, con-
soante a solução) e avaliados os seus impactes nos vários descritores 
ambientais, de modo a permitir a seleção de uma solução considerada 
como mais favorável para o prosseguimento do Projeto de Execução.
Da análise comparativa efetuada no EIA, foi concluído que o corredor 
mais favorável para prosseguimento dos estudos, em fase de Projeto 
de Execução, corresponde ao corredor da Solução 2, uma solução que 
prejudica gravemente os Eborenses, nomeadamente os moradores do 
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CÂMARA MUNICIPAL

DESPACHO

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Pelo presente Despacho, eu, Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá, Pre-
sidente da Câmara Municipal de Évora, no âmbito das competências 
que me são conferidas pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, de-
signadamente as referidas no seu artigo 35º do Anexo I, nos termos 
e para os efeitos previstos em matéria de delegação de competências 
constantes do artigo 38º do Anexo I do mesmo diploma legal, DELEGO 
no Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento – 
Rafael Francisco Lobato Rodrigues, as seguintes competências:
Artigo 38º, n.º 2, alíneas:
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões relativas a 
férias, sem prejuízo pelo regular funcionamento do serviço e da salva-
guarda do interesse público;
b) Justificar faltas;
d) Homologar a avaliação de desempenho dos trabalhadores, nos casos 
em que o delegado ou subdelegado não tenha sido o notador;
e) Decidir em matéria de organização e horário de trabalho, tendo em 
conta as orientações superiormente fixadas;
i) Praticar os atos relativos à aposentação dos trabalhadores.
Artigo 38º, n.º 3, alíneas:
e) Autorizar a restituição aos interessados de documentos juntos a pro-
cessos;
f) Autorizar a passagem de termos de identidade, idoneidade e justifi-
cação administrativa;
g) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas aos 

Bairro de Santo António, da Garraia e da Quinta do Evaristo. Recente-
mente, o Ministro do Planeamento e das Infraestruturas afirmou publi-
camente que a Solução 2 seria uma “boa solução para Évora”.
Pelo impacto negativo nestas zonas e por entendermos que existem 
soluções que prejudicam menos os habitantes de Évora, a Assembleia 
Municipal de Évora manifesta-se contra a recomendação apresentada.
A Assembleia Municipal de Évora entende que:
1. O traçado deve ser o mais distante possível das zonas residenciais, 
devendo ser considerada uma Solução 4, adjacente ao traçado do IP2, 
aproveitando os trabalhos de terraplanagem existentes;
2. No caso de não ser viável a Solução 4, a Solução 3 poderá ser uma 
solução a equacionar, atenta a distância que guarda das zonas residen-
ciais, na maior parte do troço;
3. A linha de atravessamento por Évora (em zonas urbanas) deve servir 
passageiros e mercadorias, excluindo quaisquer mercadorias/mate-
riais perigosos;
4. Deve estar prevista a criação de uma variante com atravessamento 
e paragem próxima das áreas empresariais, destinada à passagem de 
composições ferroviárias que transportam as mercadorias/materiais/
substâncias perigosas. Nesta variante deverão também passar todas as 
composições ferroviárias que não tenham paragem em Évora.
Publique-se na imprensa regional.
Dê-se conhecimento ao Sr. Ministro do Equipamento e Infraestruturas
Évora, 14 de setembro de 2018
[Aprovada por maioria, com 20 votos a favor (14 da CDU, 3 do PSD, 1 do BE, 1 da Coligação 
«Afirmar Évora 2017» e 1 do MMPI) e 13 abstenções (do PS)]

interessados, relativas a processos ou documentos constantes de pro-
cessos arquivado de que careçam de despacho ou deliberação dos elei-
tos locais;
j) Autorizar a renovação de licenças que dependa unicamente do cum-
primento de formalidades burocráticas ou similares pelos interessados;
m) Praticar outros atos e formalidades de carácter instrumental neces-
sários ao exercício da competência decisória do delegante ou subde-
legante.
Évora, Paços do Concelho, 3 setembro de 2018.
O Presidente da Câmara
Carlos Pinto de Sá

______

EDITAL

Nos termos do n.º 1, do artigo 112º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, e em cumprimento do despacho do Vereador de 14/08/2018, 
torna-se pública a notificação aos proprietários dos lotes referentes ao 
alvará de loteamento nº 01/2006. 
Em harmonia com o disposto no n.º 3 do art.º 27 do DL n.º 555/99 de 
16 de Dezembro (redação atual) e com o artigo 5.º do RMEUTU – Re-
gulamento Municipal de Edificação, Urbanização e de Taxas Urbanís-
ticas, vêm os serviços notificar os titulares de direito, de que está em 
curso apreciação a proposta de alteração ao loteamento com o alvará 
n.º 1/2006, sito na Quinta da Confeiteira, Bairro das Espadas, em Évo-
ra. 
O pedido apresentado visa a construção de um anexo, alteração da 
localização do lugar de estacionamento (garagem) e dos indicadores 
urbanísticos do lote 1, respeitando os parâmetros constantes no Regu-
lamento do Plano Diretor Municipal.  
 O presente pedido encontra-se em condições de ser aprovado, estan-
do em conformidade com os planos e regulamentos aplicáveis.  
Os interessados possuem um prazo de 10 dias úteis, a contar da data 
da afixação do presente edital, para se pronunciarem favorável ou des-
favoravelmente, findo o qual os serviços considerarão, também pelo 
disposto no artigo acima citado, não haver objeções à aprovação.  
Poderá ser consultada a proposta de alteração ao loteamento, bastan-
do para tal dirigir-se aos nossos serviços, sitos na Rua da Agricultura, 
Parque Industrial e Tecnológico de Évora, munidos de comprovativo de 
titularidade de interessado.  
Caso se entenda apresentar declaração de oposição, esta terá de ser 
acompanhada por esse comprovativo.
Évora, Paços do Concelho, 4 setembro de 2018.
Por subdelegação de competências do Vereador do Pelouro
A CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA
Elsa Carvalho

EDITAL

HASTA PÚBLICA PARA VENDA DE LOTE DE TERRENO 
DESTINADO A GARAGEM

Carlos Pinto de Sá, Presidente da Câmara Municipal de Évora. Faz sa-
ber para os devidos efeitos que no dia 1 de outubro de 2018, às 10:00 
horas, terá lugar na Sala dos Leões, dos Paços do Concelho do Municí-
pio de Évora, a Hasta Pública para venda de um prédio urbano com a 
seguinte descrição:
- Prédio urbano, sito na Rua José Malhoa, 31 - Évora, inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo 4287, da união de Freguesias de Malagueira 
e Horta das Figueiras, e descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Évora sob o nº 1857, da Freguesia de Horta das Figueiras, pelo preço 
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base de €2.000,00 (dois mil euros).
Condições de cedência do prédio urbano:
a) O prédio a alienar é cedido em regime de propriedade plena.
b) A apresentação das propostas deverá cumprir com as seguintes con-
dições:
-As propostas serão entregues até às 17.30 horas do último dia para 
apresentação de propostas, pelos concorrentes ou seus representan-
tes, na Divisão de Administração Geral e Financeira – Secção de Patri-
mónio Municipal, sita na Praça do Sertório – Évora, contra recibo, ou 
remetidas pelo correio, sob registo e com aviso de receção.
c) As peças da Hasta Pública encontram-se patentes na Divisão de Ad-
ministração Geral e Financeira – Secção de Património Municipal desde 
a data do respetivo anúncio até ao dia anterior à do ato público da 
Hasta Pública.
d) Condições de pagamento:
1. Aquando da adjudicação, e a título de princípio de pagamento, será 
pago montante correspondente a 10% do valor total da adjudicação;
2. Verificando-se a ausência do adjudicatário, o valor previsto no núme-
ro anterior será pago no prazo de dois dias úteis após a notificação da 
adjudicação provisória;
3. O remanescente do preço total oferecido (90%) é pago no dia da 
outorga da escritura pública, através de cheque visado.
Évora, Paços do Concelho, 10 setembro de 2018.
O Presidente da Câmara
Carlos Pinto de Sá

EDITAL

Carlos Pinto de Sá, Presidente da Câmara Municipal de Évora, dá pu-
blicidade, nos termos do artigo 56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setem-
bro, das seguintes deliberações tomadas na Reunião Pública de Câmara 
de 12 de setembro de 2018.
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
A) Proposta de aprovação das atas nº 14 (extraordinária) de 
11/06/2018 e nº 17 de 18/07/2018. Aprovadas por unanimidade. 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
1. Presidência e Vereação
Presidente da Câmara
Propostas para deliberação
1.1. Contrato de Eficiência Energética / Implementação de medidas de 
melhoria da eficiência energética nos sistemas de iluminação pública 
dos Municípios que integram a CIMAC. Aprovada por unanimidade.
1.2. 2ª Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano de 2018. 
Aprovada por unanimidade.
1.3. Cedência de autocarro ao Tribunal da Relação de Évora, dia 15 de 
setembro / Isenção de taxas. Aprovada por unanimidade.
Proposta para ratificação
1.4. Protocolo Tripartido no âmbito do Cistermúsica 2018. Aprovada 
por unanimidade.
Para conhecimento
1.5. Proposta de Lei nº 131/XIII (GOV) / Altera a Lei das Finanças Locais 
- Parecer da ANMP- Associação Nacional de Municípios Portugueses. 
Tomado conhecimento.
1.6. Associação de Reformados Pensionistas e Idosos da Freguesia da 
Senhora da Saúde/Agradecimento pela cedência de autocarro. Tomado 
conhecimento.
1.7. Informação Económica e Financeira do Município. Tomado conhe-
cimento.
2. ADMINISTRAÇÃO GERAL E PESSOAL
Propostas para deliberação

2.1. Norma de Controlo Interno do Município de Évora. Aprovada por 
unanimidade.
2.2. Anulação de Receita Incobrável. Aprovada por unanimidade.
3. CULTURA, PATRIMÓNIO E CENTRO HISTÓRICO
Propostas para deliberação
3.1. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua do Ramires, nº. 
11, em Évora, propriedade de Cabeça de Casal da Herança de Hercula-
no José Sá. Processo 1.3737. Aprovada por unanimidade.
3.2. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua do Menino Jesus, 
Rua da Corredoura e Largo 13 de Outubro, nº 7, em Évora, propriedade 
de Diamantino António Ferreira de Carvalho e outra. Processo 1.2980. 
Aprovada por unanimidade.
3.3. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua do Inverno, nº. 
21, em Évora, propriedade de Patrícia de Mira Paes de Sousa Videira. 
Processo 1.1068. Aprovada por unanimidade.
3.4. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua dos Mercadores, 
nº. 64 A, em Évora, propriedade de Helena Isabel Bacelo de Oliveira 
Matias e outro. Processo 1.8529. Aprovada por unanimidade.
3.5. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua das Alcaçarias, nº. 
47, em Évora, propriedade de Cabeça de Casal da Herança de Jerónimo 
Maria Potes Amaral. Processo 1.1062. Aprovada por unanimidade.
3.6. Direito de preferência sobre o imóvel sito no Largo Luís de Camões, 
nºs. 3 e 5, em Évora, propriedade de Seguradoras Unidas, S.A. Processo 
1.33. Aprovada por unanimidade.
3.7. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Travessa do Pocinho, 
nº. 3 e 5 A, em Évora, propriedade de Rui Manuel Rosado Gonçalves. 
Processo 1.6084. Aprovada por unanimidade.
3.8. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua João de Deus, 
12, 2º fração C, em Évora, propriedade de Seguradoras Unidas, S. A. 
Processo 1.2636. Aprovada por unanimidade.
3.9. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua João de Deus, 
12, R/C fração A, em Évora, propriedade de Seguradoras Unidas, S. A. 
Processo 1.2636. Aprovada por unanimidade.
3.10. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua João de Deus, 
12, 1º fração B, em Évora, propriedade de Seguradoras Unidas, S. A. 
Processo 1.2636. Aprovada por unanimidade.
3.11. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua de Santa Clara, 
nº 13 e Rua da Carta Velha, 1 - A, em Évora, propriedade de Ceca e 
Meca – Promoção e Comércio de Imóveis, Lda.. Processo 1.1826. Apro-
vada por unanimidade.
3.12. Isenção de Taxa referente à licença de instalação de recinto im-
provisado para a Fundação Eugénio de Almeida. Aprovada por unani-
midade.
3.13. Cedência de transporte ao Rancho Folclórico “Flor do Alto Alente-
jo”, dia 15 de Setembro. Aprovada por unanimidade.
3.14. Cedência de transporte à Associação para o Desenvolvimento do 
Convívio, Cultura e Desporto do Bairro das Espadas, dia 29 de setem-
bro. Aprovada por unanimidade.
Propostas para ratificação
3.15. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Dr. Egas Mo-
niz (antiga Rua do Terrique), nºs 30 e 32, propriedade de Quinhões da 
Herança de Benta Rosário Rosa. Processo 1.966. Aprovada por unani-
midade.
3.16. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Dr. Egas Mo-
niz (antiga Rua do Terrique), nºs 30 e 32, propriedade de Quinhões da 
Herança de Benta Rosário Rosa. Processo 1.966. Aprovada por unani-
midade.
3.17. Isenção de Taxa referente à Licença Especial de Ruído para Socie-
dade Harmonia Eborense. Aprovada por unanimidade.
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3.18. Impressão de Materiais gráficos para a SOIR Joaquim António 
d’Aguiar e Sociedade Harmonia Eborense. Aprovada por unanimidade.
3.19. Cedência de transporte ao Rancho Folclórico “Flor do Alto Alen-
tejo”, dia 8 de Setembro.
3.20. Plano de Segurança e Saúde da Empreitada de Execução do Pro-
jeto de Iluminação Cénica do Aqueduto Intramuros. Aprovada por una-
nimidade.
4. EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL
Propostas para deliberação
4.1. Cartão Social do Munícipe / Revalidações para deferimento. Apro-
vada por unanimidade.
4.2. Cartão Social do Munícipe / Revalidações para indeferimento. 
Aprovada por unanimidade.
4.3. Cartão Évora Solidária / 1 processo para revalidação. Aprovada por 
unanimidade.
4.4. Apoio à Câmara Municipal de Loures – 38º Passeio Sénior, de 3 a 28 
de setembro. Aprovada por unanimidade.
4.5. Programa Municipal “Conhecer Mais” - Cedência de transporte à 
ARISA – Associação de Reformados e Idosos do Bairro de Santo Antó-
nio. Aprovada por unanimidade.
5. JUVENTUDE E DESPORTO
Propostas para deliberação
5.1. Cedência de transporte a agentes apoiados pela Câmara Munici-
pal / Juventude Sport Clube, dias 22 e 23 de setembro. Aprovada por 
unanimidade.
5.2. Cedência de transporte a agentes apoiados pela Câmara Municipal 
/ Clube de Rugby de Évora, dia 22 de setembro. Aprovada por unani-
midade.
5.3. Cedência de transporte a agentes apoiados pela Câmara Municipal 
/ Lusitano Ginásio Clube, Futebol SAD, dia 16 de setembro. Aprovada 
por unanimidade.
5.4. Cedência de transporte a agentes apoiados pela Câmara Munici-
pal / Clube de Badminton de Évora, dia 23 de setembro. Aprovada por 
unanimidade.
5.5. Apoio à Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Évora - Im-
pressão de materiais gráficos. Aprovada por unanimidade.
Proposta para ratificação
5.6. Isenção de taxas referente à Licença de Ruido / Motoclube Roma-
nos de Eborae. Aprovada por unanimidade.
6. GESTÃO URBANÍSTICA
Propostas para deliberação
6.1. Pedido de aprovação dos aditamentos aos projetos de arquitetura 
e de águas e esgotos (alterações no decurso da obra) / Rua de Bur-
gos, n.os6 e 8, em Évora. Req.: Burgoignition, Unipessoal, Lda. Processo 
1.2379. Aprovada por unanimidade.
6.2. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura / Rua João de Deus, 
n.º 80, em Évora. Req.. Natura luz, Lda. Processo 1.420. Aprovada por 
unanimidade.
6.3. Pedido de aprovação dos projetos de arquitetura e águas e esgotos 
(alterações no decurso da obra )/Rua de São Cristóvão, nos 31, 31-A e 
33, em Évora. Req: João Manuel da Cruz Nunes. Processo 1.852. Apro-
vada por unanimidade.
6.4. Pedido de aprovação do aditamento ao projeto de águas e esgo-
tos/Rua de Valdevinos, nº 21, em Évora. Req: Eduardo Jorge e Linhan, 
Ldª. Processo 1.2015. Aprovada por unanimidade.
6.5. Pedido de aprovação do aditamento ao projeto de arquitetura e 
plano de acessibilidades/Rua dos Altos, nº 23, Bairro do Bacelo, em 
Évora. Req: Relevos e Contornos, Ldª. Processo 1.4936. Aprovada por 
unanimidade.

6.6. Pedido de emissão de alvará de construção especial ao abrigo do 
artigo 88.º do Decreto-Lei n.º 136/2014 de 9 de setembro, pelo pra-
zo de 2 anos/Quinta Alta da Quintinha, em Évora. Req: Raquel Salomé 
Coca Messias. Processo 1.5947. Aprovada por unanimidade.
6.7. Pedido de isenção de apresentação dos projetos de ITED, acústico, 
comportamento térmico e rede elétrica/Rua Estrela Faria, nº 14, em 
Évora. Req: Fábrica da Igreja Paroquial de São Brás. Processo 1.11601. 
Aprovada por unanimidade.
6.8. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura (construção de si-
los) / Herdade da Parreira, São Manços. Req.: Sociedade Agrícola Geert 
& Dorus Daamen, Lda. Processo 1.15862. Aprovada por unanimidade.
6.9. Pedido de aprovação do aditamento ao projeto de arquitetura/Oli-
val das Ferrenhas, artigo 285, secção I, em Évora. Req: Ana Margarida 
Marques Bossa Gonçalves. Processo 1.18298. Aprovada por unanimi-
dade.
6.10. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura e plano de acessi-
bilidades/Rua 2 de Abril, lote 1, Bairro S. José da Ponte, em Évora. Req: 
J.A.M. Carrasco – Construções, Ldª. Processo 1.19408. Aprovada por 
unanimidade.
6.11. Pedido de aprovação do aditamento ao projeto de arquitetura e 
plano de acessibilidades e aceitação de declaração pela estabilidade/
Av.ª dos Bombeiros Voluntários, nºs 22 e 24, em Évora. Req. – Telefac 
Elvas, Sociedade de Importação e Distribuição, Ld.ª. Processo 1.2243/
I2. Aprovada por unanimidade.
6.12. Licenciamento de obras de alteração/Travessa da Mangalaça, nº 
2-A, em Évora. Req: Maria da Conceição David Dias Mogadinho. Proces-
so 1.1258. Aprovada por unanimidade.
6.13. Licenciamento de obras de conservação/Rua Mendo Estevens, 
nos 32 e 34, em Évora. Req: Fernando João Condeço Ramos. Processo 
1.2088. Aprovada por unanimidade.
6.14. Licenciamento de obras de alteração (legalização) /Rua Romão 
Ramalho, nº 20 e Rua Bernardo de Matos, nos 13 e 13-A, em Évora. 
Req: Jardim do Chá – Produtos Naturais e Dietéticos, Ldª. Processo 
1.2018/L2. Aprovada por unanimidade.
Propostas para deferimento c/ condições
6.15. Pedido de licenciamento de obras de conservação/Rua Cândido 
dos Reis, n.º 53, em Évora. Req. – Cabeça de Casal da herança de João 
Gomes Namorado. Processo 1.1598. Aprovada por unanimidade.
6.16. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura e do pedido de 
isenção de apresentação do plano de acessibilidades/Travessa do Con-
treyras, nº 7, em Évora. Req: José Manuel Mateus. Processo 1.138. 
Aprovada por unanimidade.
6.17. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura e da ficha de se-
gurança contra incêndios, e pedido de isenção do cumprimento das 
normas de acessibilidades e do cumprimento dos requisitos acústicos/
Travessa da Tâmara, nº 8 e 10, em Évora. Req: Maria Luísa dos Santos 
Mourinha. Processo 1.284. Aprovada por unanimidade.
6.18. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura, o projeto de ins-
talações hidráulicas e o projeto de estabilidade para licenciamento de 
obras de reabilitação/Igreja da Misericórdia, Largo da Misericórdia, em 
Évora. Req. Santa Casa da Misericórdia de Évora. Processo 1.386. Apro-
vada por unanimidade.
6.19. Pedido de aprovação dos projetos de estabilidade, comportamen-
to térmico, acústico, gás, telecomunicações, ficha de segurança contra 
incêndios e ficha eletrotécnica e do aditamento ao projeto de águas e 
esgotos/Travessa do Loureiro, nº 11 e 11-A, em Évora. Req: Surpresa 
Adequada, Ldª. Processo 1.999/AB. Aprovada por unanimidade.
6.20. Pedido de aprovação do aditamento ao projeto de arquitetura e 
do pedido de isenção de acessibilidade/Rua da Cal Branca, nº 16, em 
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Évora. Req: Travessia Pitoresca, Ldª. Processo 1.1511. Aprovada por 
unanimidade.
6.21. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura e especialidades/
Rua da Carta Velha, n.º 25, em Évora. Req.: Maria José Rogado Andrade 
Moura. Processo 1.1792/B. Aprovada por unanimidade.
6.22. Pedido de aprovação do aditamento ao projeto de arquitetura e 
dos projetos de especialidades/Rua Miguel Bombarda, nos 49, 49-A e 
51, Travessa das Peras, n.º 1, e Rua da Misericórdia, n.º 6, em Évora. 
Req: Luís Carlos Garcia Benito Valadas Fernandes e outros. Processo 
1.1832. Aprovada por unanimidade.
6.23. Pedido de aprovação dos projetos de arquitetura e de especiali-
dades / Rua Egas Moniz, n.º 23, em Évora. Req.: José Manuel Vendinha 
Garcia. Processo 1.2603. Aprovada por unanimidade.
6.24. Pedido de aprovação dos projetos de arquitetura, águas e esgo-
tos, ficha de segurança contra incêndios, ficha eletrotécnica, e do pedi-
do de isenção de apresentação do plano de acessibilidades/Largo das 
Alterações de Évora, nº 17, em Évora. Req: Graziela Dima, Unipessoal, 
Ldª. Processo 1.2676. Aprovada por unanimidade.
6.25. Pedido de aprovação dos projetos de arquitetura, estabilidade, 
águas e esgotos, telecomunicações, e das fichas eletrotécnica e de se-
gurança contra incêndios/Travessa das Contreyras, nº 13, em Évora. 
Req: Maria de Fátima Guedes de Andrade de Oliveira Bacharel. Proces-
so 1.3044/C. Aprovada por unanimidade.
6.26. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura / Rua das Fontes, 
n.º 16 (fração C), em Évora. Req.: Engobe, Arqueologia e Património 
Cultural, Lda. Processo 1.4242. Aprovada por unanimidade.
6.27. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura/Travessa dos Me-
nezes, nº 2 (fração F), em Évora. Req: Francisco Mendonça Mira. Pro-
cesso 1.4242. Aprovada por unanimidade.
6.28. Pedido de aprovação dos projetos de arquitetura, águas e esgo-
tos e da ficha de segurança contra incêndios/Rua da Juventude, nº 13, 
Bairro das Coronheiras, em Évora. Req: Florêncio António Ventaneira 
Canivete. Processo 1.7369. Aprovada por unanimidade.
6.29. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura/Courelas do Mon-
te, artigo 34, secção N, em Évora. Req: Isabel Maria Marques da Costa 
Cambezes. Processo 1.9110. Aprovada por unanimidade.
6.30. Pedido de aprovação do aditamento ao projeto de arquitetura, 
dos projetos de estabilidade, águas e esgotos, telecomunicações, fi-
cha de segurança contra incêndios, ficha eletrotécnica e dos pedidos 
de isenção de apresentação dos projetos de comportamento térmico, 
acústico e gás/Rua Egas Moniz, nº 5, 7 e 7-A, em Évora. Req: José Ma-
nuel Vendinha Garcia. Processo 1.12155. Aprovada por unanimidade.
6.31. Pedido de aprovação dos projetos de arquitetura e águas e es-
gotos (alterações no decurso da obra) /Rua Chafariz D’El Rei, nº 5, em 
Évora. Req: José António Queimado Faustino. Processo 1.16264. Apro-
vada por unanimidade.
6.32. Pedido de aprovação dos projetos de arquitetura e estabilidade/
Herdade do Montinho de Ferro, artigo 232, secção H, em Évora. Req: 
António Manuel Madureira Correia. Processo 1.17225. Aprovada por 
unanimidade.
6.33. Pedido de aprovação do aditamento ao projeto de arquitetura/
Quinta da Casinha, artigo 3, Secção C, em Évora. Req: Expoentfokus, 
Ldª. Processo 1.18755. Aprovada por unanimidade.
Propostas para ratificação
6.34. Pedido de aprovação dos projetos de especialidades/Rua Miguel 
Bombarda, nos 23, 25 e 27, em Évora. Req: Firstsquare – Medição Imo-
biliária, Sociedade Unipessoal, Ldª. Processo 1.1703. Aprovada por 
unanimidade.
6.35. Pedido de aprovação dos aditamentos aos projetos de arquitetura 

e especialidades/Rua Pedro Simões, n,ºs 5, 7 e 9, em Évora. Req. – João 
Afonso Dias Valverde Modas. Processo 1.1893. Aprovada por unanimi-
dade.
6.36. Pedido de aprovação do aditamento ao projeto de águas e esgo-
tos/Trav.ª dos Estaços, n.ºs 4 A, 6 e 8, em Évora. Req. Sofio & Sofio, Ld.ª. 
Processo 1.2288. Aprovada por unanimidade.
6.37. Pedido de aprovação dos projetos de arquitetura e especialida-
des/Praça 1º de Maio, nº 2, em Évora. Req: Francisco Gustavo de Avel-
lar Cordeiro Zagallo. Processo 1.3369. Aprovada por unanimidade.
6.38. Divisão em propriedade horizontal/Praça Morgado Torres, n.ºs 
23A, 23B, 24, 25 e 26 e na Rua Engenheiro José Frederico Ulrich, n.ºs 
54 e 56, em Azaruja. Req. - Francisco Joaquim da Silva Araújo. Processo 
1.6750. Aprovada por unanimidade.
6.39. Pedido de aprovação do plano de acessibilidades e dos projetos 
de especialidades e de isenção de apresentação dos projetos de com-
portamento térmico, acústico e gás/Rua Padre Francisco José Assis, nº 
7, em Évora. Req: Rui Paulo Correia Martins. Processo 1.6954. Aprova-
da por unanimidade.
6.40. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura/Rua Jaime Men-
des, lote 5, em Évora. Req: Relevos e Contornos, Ldª. Processo 1.19435. 
Aprovada por unanimidade.
6.41. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura/Rua Jaime Men-
des, lote 7, em Évora. Req: Tiago Ramos Albergaria Seixas. Processo 
1.19436. Aprovada por unanimidade.
6.42. Pedido de autorização para ocupação do espaço público com le-
tras e símbolos, toldo e sanefa/Rua João de Deus, nº 45, em Évora. Req: 
Gaes Gabinete Audiopróteses Electrom Serviços Unipessoal, Ldª. Pro-
cesso 1.1516/PE. Aprovada por unanimidade.
6.43. Pedido de isenção do pagamento da taxa associado à emissão 
de licença especial de ruído para 2 dias/Bairro do Bacelo, em Évora. 
Req: Associação Moradores Bairro do Bacelo. 2018/17958. Aprovada 
por unanimidade.
Propostas para indeferimento
6.44. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura/Rua Borges Fer-
nandes, nº 16, em Évora. Req: Diogo Miguel Sousa Fialho. Processo 
1.14877. Aprovada por unanimidade.
6.45. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura/Travessa 31 de 
Janeiro, nº 32, em Nª Srª de Machede. Req: Esmeralda de Lurdes Moi-
sés Fernandes Guerra. Processo 1.15654. Aprovada por unanimidade.
7. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E PLANEAMENTO
Proposta para deliberação
7.1. Revogação da Deliberação Municipal de 17/01/2018. Início do Pro-
cedimento de Alteração do Regulamento para a Atividade de Comércio 
a Retalho não Sedentário, exercido por Feirantes e Vendedores Ambu-
lantes. Aprovada por unanimidade.
8. PROTEÇÃO CIVIL
Proposta para deliberação
8.1. Alteração ao título de Licença de Utilização do Hangar 3 no Aeró-
dromo Municipal. Aprovada por unanimidade.
9. PRESIDENTE
9.1. Processo Disciplinar. Aprovado por escrutínio secreto e por unani-
midade.
10 - APROVAÇÃO EM MINUTA – Todas as deliberações foram aprova-
das em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro.
Évora, Paços do Concelho, 12 setembro de 2018.
O Presidente da Câmara
Carlos Pinto de Sá
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EDITAL

Carlos Pinto de Sá, Presidente da Câmara Municipal de Évora faz saber 
a todos os interessados que, nos termos do artigo 37º do Regulamento 
Municipal para a actividade de comércio a retalho não sedentária exer-
cida por feirantes e vendedores ambulantes, se encontram abertas as 
inscrições para sorteio de atribuição dos lugares fixos de venda ambu-
lante de castanhas, aprovado em reunião pública de 18/03/2015.
O Sorteio será realizado no dia 24 de Outubro de 2018 na Secção de 
Apoio Administrativo da Divisão de Desenvolvimento Económico e Pla-
neamento sito na Praça 1º de Maio, Loja 38, pelas 10h:
As candidaturas deverão ser entregues na Secção de Apoio Administra-
tivo da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento até ao 
dia 19 de Outubro de 2018.

• Condições e documentos necessários para inscrição:
» Não se encontrar inibido por força de sanção acessória aplicável 
em processo de Contra-Ordenação
» Requerimento tipo a fornecer pelos serviços municipais
» Titulo para o exercício da atividade de vendedor ambulante 
emitido pela Direção geral das atividades Económicas (DGAE);
» Certidão de não divida à Administração Fiscal;
» Certidão de não divida à Segurança Social;
» Situação cadastral atual;
» Titulo de propriedade do equipamento a instalar ou cedência de 
exploração do mesmo, quando aplicável.
» Após a atribuição efetiva do lugar deverá juntar ao processo 
cópia da mera comunicação prévia para prestação de serviços de 
restauração ou de bebidas com carácter não sedentário.

• Lugares a sorteio, conforme assinalado em planta em anexo:
» Um lugar na Praça do Giraldo – 1m2 
» Um lugar na Praça 1º de Maio – 1m2

» Um lugar na Rua João de Deus – 1m2;
» Um Largo das Portas de Moura – 1m2;
» Um lugar na Praça Joaquim António de Aguiar – 1m2;
» Um lugar à entrada do Hospital do Espirito Santo – 1m2

• Sorteio
Os lugares serão sorteados pela seguinte ordem:
1º Um lugar na Praça do Giraldo 
2º Um lugar na Praça 1º de Maio 
3º Um lugar na Rua João de Deus 
4º Um Largo das Portas de Moura 
5º Um lugar na Praça Joaquim António de Aguiar 
6º Um lugar à entrada do Hospital do Espirito Santo 
A cada concorrente poderá corresponder apenas uma inscrição.

• Valor a pagar pelo espaço de venda
Os pagamentos serão mensais no valor de 0.40€/m2/dia € 
conforme previsto no ponto 1.2 do Art.º 69.º da Tabela de Taxas e 
Outras Receitas do Município de Évora.
Os pagamentos serão efetuados entre as 9h00/12h30 - 
14h00/16h00 na Secção de Apoio Administrativo da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, sito na Praça 1º de 
Maio – Mercado Municipal, loja38 até ao dia 10 de cada mês.
O não pagamento da taxa devida implica a perda do lugar atribuído 

• Direito de ocupação dos espaços e venda:
Os espaços serão atribuídos pelo período de 6 meses (24 de 
Outubro 2018 a 30 de Abril de 2019). 
A não ocupação efetiva dos lugares implica a perda dos mesmos.

Évora, Paços do Concelho, 17 setembro de 2018.
O Presidente da Câmara
Carlos Pinto de Sá

EDITAL

Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Évora, dá publicidade, nos termos do artigo 56º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, das seguintes deliberações tomadas na 
Reunião Pública de Câmara de 26 de setembro de 2018.
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
A)Proposta de aprovação da ata nº 18 de 01/08/2018. Aprovada por 
unanimidade. 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
1. Presidência e Vereação
Presidente da Câmara
Proposta para deliberação
1.1. Tarifários dos Serviços de Abastecimento de Águas, Saneamento 
de Águas Residuais e Gestão de Resíduos Sólidos / Atualização de Va-
lores para 2019. Aprovada por maioria com a abstenção dos senhores 
Vereadores Elsa Teigão, João Ricardo e Costa da Silva.
Para conhecimento
1.2. Tomada de posição da Junta de Freguesia da União de Freguesias 
de Bacelo e Senhora da Saúde – Comboio de Mercadorias em Évora. 
Tomado conhecimento.
1.3. CRI Alentejo Central – Agradecimento pelas 1ªs Jornadas Internas 
de Prevenção e Promoção da Saúde em Meio Laboral. Tomado conhe-
cimento.
1.4. Informação Económica e Financeira do Município. Tomado conhe-
cimento.
2. ADMINISTRAÇÃO GERAL E PESSOAL
Propostas para deliberação
2.1. Concurso Público para Empreitada de Ligação Pedonal e Clicável 
entre a Zona Norte e o Centro Histórico de Évora. Aprovada por una-
nimidade.
2.2. Concurso Público para Fornecimento Contínuo de Gasóleo em De-
pósito até ao limite de 190.000.00€. Aprovada por unanimidade.
2.3. Constituição e Atribuição de novo Fundo de Caixa para 2018. Apro-
vada por unanimidade.
2.4. Proposta de Protocolo de Cooperação a estabelecer entre a UTAD 
– Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e a Câmara Municipal 
de Évora. Aprovada por unanimidade.
Proposta para ratificação
2.5. Cedência de Transporte à Comissão Sindical do STAL/14 de setem-
bro. Aprovada por maioria com a abstenção dos senhores Vereadores 
Elsa Teigão e João Ricardo e o voto contra do senhor Vereador Costa 
da Silva.
Para conhecimento
2.6. Acumulação de Funções Privadas – José Antuim Sendas dos San-
tos. Tomado conhecimento.
2.7. Acumulação de Funções Privadas – Fábio Miguel Vieira Simões. To-
mado conhecimento.
3. CULTURA, PATRIMÓNIO E CENTRO HISTÓRICO
Propostas para deliberação
3.1. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua das Lousadas, 
27, fração A, em Évora, propriedade de José António Antunes Louro e 
outra. Processo 1.270. Aprovada por unanimidade.
3.2. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua do Calvário, 34, 
34A, fração A, em Évora, propriedade de Hélder Manuel Merendeira 
Azinheira. Processo 1.1379. Aprovada por unanimidade.
3.3. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua da Carta Velha, 
25, fração B, em Évora, propriedade de Mª. José Rogado Andrade de 
Moura. Processo 1.1792/B. Aprovada por unanimidade.
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3.4. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua da Carta velha, 
23, fração C, em Évora, propriedade de Mª. José R. Andrade de Moura. 
Processo 1.1792. Aprovada por unanimidade.
3.5. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Serpa Pinto, 94, 
fração A, em Évora, propriedade de José António Antunes Louro e ou-
tra. Processo 1.2091. Aprovada por unanimidade.
3.6. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua João de Deus, 
15 a 23 e Rua do Imaginário, 2, 4, 2º, fração D, em Évora, propriedade 
de Lino Jorge Estima Pereira Coelho. Processo 1.2296. Aprovada por 
unanimidade.
3.7. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua do Borralho, 31, 
fração B, em Évora, propriedade de César Filipe Leal Machado. Proces-
so 1.2321. Aprovada por unanimidade.
3.8. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Miguel Bombar-
da, 43 a 47 e Rua da Misericórdia, 5, 7, em Évora, propriedade de Imov-
nobre, Lda. Processo 1.2582. Aprovada por unanimidade.
3.9. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Madre de Deus, 
12, fração A, em Évora, propriedade de Rui Miguel dos Santos Vieira. 
Processo 1.11525. Aprovada por unanimidade.
3.10. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Tenente Raúl 
D’Andrade, 17B, fração B, em Évora, propriedade de Francisco Alexan-
dre Caldeta Ribeira de Almeida. Processo 1.12655. Aprovada por una-
nimidade.
3.11. Isenção de taxas referente à cedência de imagens do Arquivo Fo-
tográfico de Évora. Aprovada por unanimidade.
3.12. Programa Casa Caiada 2018. Aprovada por unanimidade.
3.13. Pedido de Isenção de Taxa referente à licença especial de ruído 
para a Fundação Eugénio de Almeida, 29 setembro. Aprovada por una-
nimidade.
3.14. Isenção de Taxa referente às licenças de ruído e de instalação de 
recinto improvisado para a Fundação Eugénio de Almeida, 27 e 29 se-
tembro. Aprovada por unanimidade.
3.15. Pedido de Isenção de Taxa referente à licença especial de ruído 
para a Fundação Eugénio de Almeida, 11 outubro. Aprovada por una-
nimidade.
3.16. Pedido de Isenção de Taxa referente à licença especial de ruído 
para a Associação Pédexumbo, 12 e 13 outubro. Aprovada por unani-
midade.
3.17. Impressão de materiais gráficos para: CENDREV e SOIR Joaquim 
António de Aguiar. Aprovada por unanimidade.
Propostas para ratificação
3.18. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua dos Touros, 
11, r/c, fração B, em Évora, propriedade de Novo Banco, SA. Processo 
1.2266. Aprovada por unanimidade.
3.19. Impressão de materiais gráficos para a Associação para o Desen-
volvimento Cultural e Desportivo da Malagueira. Aprovada por unani-
midade.
3.20. Isenção de Taxa referente à licença especial de ruído para a Asso-
ciação para o Desenvolvimento Cultural e Desportivo da Malagueira, 15 
setembro. Aprovada por unanimidade.
3.21. Isenção de Taxa referente à licença especial de ruído para a Fun-
dação Eugénio de Almeida, 14 e 15 setembro. Aprovada por unanimi-
dade.
4. EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL
Propostas para deliberação
4.1. Cartão Social do Munícipe / Revalidações para deferimento. Apro-
vada por unanimidade.
4.2. Cartão Social do Munícipe / Revalidações para indeferimento. 
Aprovada por unanimidade.

4.3. Programa Municipal “Conhecer Mais” Cedência de transporte à 
União das Freguesias de Nossa Senhora da Tourega e Nossa Senhora de 
Guadalupe, dias 18 e 25 outubro. Aprovada por unanimidade.
5. JUVENTUDE E DESPORTO
Proposta para deliberação
5.1. Associação dos Deficientes das Forças Armadas, dias 28, 29 e 30 de 
setembro/Cedência de Transporte. Aprovada por unanimidade.
Proposta para ratificação
5.2. Apoio ao 37º Campeonato Nacional de Velocidade em Queda Livre 
– Federação Portuguesa de Paraquedismo. Aprovada por unanimidade.
6. GESTÃO URBANÍSTICA
Propostas para deliberação
6.1. Pedido de aprovação dos projetos de estabilidade, de telecomuni-
cações, de gás e da ficha eletrotécnica/Rua de Aviz, n.ºs 23, 23 A e 25, 
em Évora. Req. – Hidrauviana, Hidráulicos e Acessórios, Ld.ª. Processo 
1.416. Aprovada por unanimidade.
6.2. Pedido de aprovação da ficha de segurança contra incêndios/Rua 
Chafariz D’El Rei, n.º 39 r/c Esq.º, em Évora. Req. – Fator Categórico 
Escolas de Condução, Ld.ª. Processo 1.2243/L4. Aprovada por unani-
midade.
6.3. Pedido de aprovação da ficha de segurança contra incêndios e 
isenção da apresentação do plano de acessibilidades e projeto de com-
portamento térmico/Rua António Valente, n.º 5, em Évora. Req. – Elsa 
Sofia de Almeida Martins e outro. Processo 1.2746. Aprovada por una-
nimidade.
6.4. Pedido de aprovação dos aditamentos aos projetos de arquitetura, 
estabilidade e águas e esgotos, (alterações introduzidas durante a exe-
cução da obra) /Rua do Cicioso, nº 14-A (fração A), em Évora. Req: Sofio 
& Sofio, Ldª. Processo 1.3494. Aprovada por unanimidade.
6.5. Pedido de aprovação do aditamento ao projeto de águas e esgotos 
– alterações efetuadas no decurso da obra/Rua D. Teotónio de Bragan-
ça, n.º 3, em Évora. Req. – José Paulo Pais de Brito Freire. Processo 
1.4415. Aprovada por unanimidade.
6.6. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura (alterações no de-
curso da obra) / Rua 5 de Outubro, n.º 86, em Évora. Req.: Alpendre 
D’Alegria, Lda. Processo 1.4813. Aprovada por unanimidade.
6.7. Pedido de aprovação do aditamento ao projeto de águas e esgotos/
Rua Principal, n.º 19, B.º de Santo António, em Évora. Req. – António 
Miguel Faustino Serafim. Processo 1.5657. Aprovada por unanimidade.
6.8. Pedido de aprovação do aditamento ao projeto de águas e esgo-
tos/Rua Jacome Alves, nº 15 (fração A), em Évora. Req: José Inácio Gon-
çalves Lopes Junqueira. Processo 1.11706. Aprovada por unanimidade.
6.9. Pedido de aprovação do aditamento ao projeto de arquitetura (al-
terações no decurso da obra) / Rua da Paz, n.º 56, em Évora. Req.: Ana 
Filipa Picaró Moleiro Cadete. Processo 1.16894. Aprovada por unani-
midade.
6.10. Pedido de emissão de alvará de construção especial para conclu-
são da obra por mais 12 meses/Rua Augusto Gil, nos 22 e 24, em Évora. 
Req: Pedro Miguel Mértola Serranito. Processo 1.18899. Aprovada por 
unanimidade.
6.11. Pedido de aprovação da alteração ao alvará de loteamento n.º 
2/92 – Estrada Nacional, n.º 18, Bairro do Frei Aleixo, Lote 1, em Évora. 
Req.: Possidónio Joaquim Carvalho Mendes Galinha. Processo 2.3205. 
Aprovada por unanimidade.
Propostas para deferimento c/ condições
6.12. Pedido de aprovação dos projetos de arquitetura, estabilidade, 
águas e esgotos, ficha eletrotécnica e telecomunicação e pedido de dis-
pensa de apresentação de nova ficha de segurança contra incêndios, 
para comunicação de alterações introduzidas durante a execução da 
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obra/Rua de Machede, nº 67, em Évora. Req. Ability and Experience, 
SA. Processo 1.384. Aprovada por unanimidade.
6.13. Pedido de revalidação da deliberação de 22/11/2017 (Pedido de 
aprovação do projeto de arquitetura e pedido de informação prévia) /
Praça Joaquim António de Aguiar, nos 9, 10 e 11, em Évora. Req: João 
Paulo Mira de Villas-Boas Potes. Processo 1.2137. Aprovada por una-
nimidade.
6.14. Pedido de aprovação dos projetos de arquitetura, estabilidade, 
águas e esgotos e ficha de segurança contra incêndios, e pedido de 
isenção de apresentação do plano de acessibilidades e dos projetos de 
gás, comportamento térmico e acústico/Rua das Lousadas, nº 26, em 
Évora. Req: Maria Margarida da Silveira Barbosa Neves Martins Pereira 
e outros. Processo 1.3022. Aprovada por unanimidade.
6.15. Pedido de aprovação dos projetos de arquitetura e água e esgo-
tos, termos de responsabilidade pela estabilidade e do pedido de isen-
ção do cumprimento das normas de acessibilidades/Rua Cândido dos 
Reis, nº 18 – 1º, em Évora. Req: João Paulo Vilas-Boas Sarmento. Pro-
cesso 1.3443. Aprovada por unanimidade.
6.16. Pedido de aprovação dos projetos de estabilidade, águas e esgo-
tos, comportamento térmico, acústico e telecomunicações, ficha ele-
trotécnica, ficha de segurança contra incêndios e pedido de isenção de 
apresentação do projeto de gás/Courela dos Arrifes, em Azaruja. Req: 
Courelas dos Arrifes, Ldª. Processo 1.6443. Aprovada por unanimidade.
6.17. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura/Avenida Dr. An-
tónio dos Santos Cartaxo Júnior, nº 2, Alto dos Cucos, em Évora. Req: 
Nelson Manuel Tereza Roque. Processo 1.7837. Aprovada por unani-
midade.
6.18. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura – alterações efe-
tuadas no decurso da obra/Rua de Évora, n.º 5, em S. Manços. Req: 
Francisco Joaquim Coelho da Rosa Processo 1.11007. Aprovada por 
unanimidade.
6.19. Pedido de aprovação do aditamento ao projeto de arquitetura/
legalização Local: Qt.ª do Abreu, Art.º 275, Secção M, Sr. dos Aflitos, 
em Évora. Req: Francisca Perpétua Gaiato. Processo 1.14184. Aprovada 
por unanimidade.
6.20. Projeto de arquitetura do projeto de águas e esgotos/Rua de S. 
Bento de Cástris, n.º 16, em Évora.Req. – António Manuel Torres Soa-
res. Processo 1.15024. Aprovada por unanimidade.
6.21. Licenciamento de acesso rodoviário - Herdade de Almeirim, Art.º 
112, Secção F, em Évora. Req.- Óscar Manuel Rosa Fialho. Processo 
1.17716. Aprovada por unanimidade.
6.22. Pedido de aprovação dos projetos de arquitetura, estabilidade, 
águas e esgotos, comportamento térmico, acústico, gás e telecomuni-
cações e da ficha de segurança contra incêndios/Rua 1º de Maio, nº 
75, em Évora. Req: Rui Alexandre Pereira da Costa Carqueijeiro Espiga. 
Processo 1.19397. Aprovada por unanimidade.
6.23. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura/Rua Cabeço 
do Arraial, n.º 11, em Évora. Req. – CHE Boa Vontade, CRL. Processo 
1.19425. Aprovada por unanimidade.
6.24. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura/Rua Cabeço do Ar-
raial, n.º 9, em Évora. Req. – CHE Boa Vontade, CRL. Processo 1.19426. 
Aprovada por unanimidade.
6.25. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura/Rua Cabeço do Ar-
raial, n.º 7, em Évora. Req. – CHE Boa Vontade, CRL. Processo 1.19427. 
Aprovada por unanimidade.
6.26. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura/Rua Cabeço do Ar-
raial, n.º 5, em Évora. Req. – CHE Boa Vontade, CRL. Processo 1.19428. 
Aprovada por unanimidade.
6.27. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura/Rua Cabeço do Ar-

raial, n.º 3, em Évora. Req. – CHE Boa Vontade, CRL. Processo 1.19429. 
Aprovada por unanimidade.
6.28. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura/Rua Cabeço 
do Arraial, n.º 1A, em Évora. Req. – CHE Boa Vontade, CRL. Processo 
1.19430. Aprovada por unanimidade.
6.29. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura/Travessa da Bola, 
nº 14, em Évora. Req: Paulo Jorge Neves Basílio. Processo 1.19466. 
Aprovada por unanimidade.
Propostas para ratificação
6.30. Pedido de licenciamento de obras de conservação/Rua Cândido 
dos Reis, nos 7, 9 e 11 e Travessa dos Mascarenhas, nº 1, em Évora. 
Req: Rui Ricardo Vicente Correia. Processo 1.864. Aprovada por una-
nimidade.
6.31. Pedido de aprovação da ficha de segurança contra incêndios e 
isenção da apresentação do plano de acessibilidades e projeto de com-
portamento térmico/Rua António Valente, n.º 5, em Évora. Req. – Elsa 
Sofia de Almeida Martins e outro. Processo 1.2746. Aprovada por una-
nimidade.
6.32. Pedido de aprovação dos projetos de especialidades/Largo da 
Porta de Moura, nos 27, 28 e 29, em Évora. Req: Imobiliária Imobelfo, 
Ldª. Processo 1.2778. Aprovada por unanimidade.
6.33. Pedido de aprovação do aditamento ao projeto de águas e esgo-
tos/Rua de Santo André, nº 85, em Évora. Req: Pedro Dinis Salvador 
Repolho. Processo 1.14931. Aprovada por unanimidade.
6.34. Pedido de certidão de destaque/Água de Lupe, Art.º 81 da Secção 
BB, da União das Freguesias de Nossa Senhora da Tourega e Nossa Se-
nhora de Guadalupe, em Évora. Req. – Maria do Carmo Freixial Amaral 
Damásio. Processo 1.14954. Aprovada por unanimidade.
6.35. Pedido de aprovação dos projetos de arquitetura e de especia-
lidades/Bairro da Caeira, n.º 9, em Évora. Req. – Marta Cristina Lopes 
Galhardo e outro. Processo 1.15477. Aprovada por unanimidade.
6.36. Divisão em propriedade horizontal/Ferragial do Val Bom, Bairro 
das Pites, lote 21, em Évora. Req. – Hagen Imobiliária S.A.. Processo 
1.18727. Aprovada por unanimidade.
6.37. Pedido de isenção de pagamento de taxas – Feira anual de Aza-
ruja. Req. - Junta de Freguesia de S. Bento do Mato – Refª 23911.2018. 
Aprovada por unanimidade.
7. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E PLANEAMENTO
Propostas para ratificação
7.1. Assinatura do termo de aceitação da candidatura “Requalificação 
e Modernização da EB1 Manuel Ferreira Patrício. Aprovada por unani-
midade.
7.2. Projeto “Évora – Turismo para todos”. Aprovada por unanimidade.
8. ORDENAMENTO E REABILITAÇÃO URBANA
Proposta para deliberação
8.1. Reabilitação Física e Funcional do Teatro Garcia de Resende. 2ª 
Fase / adaptação do Teatro Garcia de Resende às exigências de segu-
rança / fase prioritária de intervenção. Processo 144/DORU. Aprovada 
por unanimidade.
9. JURIDICO
Propostas para deliberação
9.1. Sepulturas Abandonadas – Inicio de Procedimento para Prescrição. 
Aprovada por unanimidade.
9.2. Exumação de Restos Mortais. Aprovada por unanimidade.
10. APROVAÇÃO EM MINUTA – Todas as deliberações foram aprovadas 
em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro. 
Évora, Paços do Concelho, 26 setembro de 2018.
O Presidente da Câmara
Carlos Pinto de Sá
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EDITAL

PROGRAMA CASA CAIADA

Carlos Pinto de Sá, Presidente da Câmara Municipal de Évora. Faz sa-
ber, em conformidade com a deliberação desta Câmara Municipal to-
mada em sua reunião ordinária realizada em 26 de Setembro do cor-
rente ano, que vai decorrer até 30 de Outubro de 2018 o Programa 
Casa Caiada, nas seguintes condições:
1. Área de Intervenção
Todo o Centro Histórico e área de proteção à muralha.
2.Imóveis Abrangidos
Prédios de habitação ou mistos dos próprios ou arrendados.
3. Candidatos
Podem candidatar-se proprietários, senhorios e inquilinos. 
4. Rendimentos
O rendimento mensal per capita do agregado familiar dos candidatos 
não poderá exceder:

Rendimento em relação ao ordenado mínimo 
nacional

Subsídio a atribuir

Até x 1,5 5,00€/m²

Entre x 1,5 e x 2 4,00€/m²

Entre x 2 e x 3 2,50/€m²
5. Execução das Obras
As obras serão por conta e risco dos candidatos.
6. Concessão do financiamento
Até 30 dias após a conclusão da caiação.
7. Inscrições
As respetivas inscrições terão início após publicação do edital, devendo 
os interessados dirigir-se à Divisão de Cultura e Património da Câmara 
Municipal de Évora.
Évora, Paços do Concelho, 28 setembro de 2018.
O Presidente da Câmara
Carlos Pinto de Sá

____________

AVISO DE ABERTURA

CONTRATAÇÃO A TERMO RESOLUTIVO DE TÉCNICOS PARA AS 
ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC) 2018/2019

Torna-se público que na sequência do despacho do Sr. Vice-Presidente 
da Câmara, datado de 09/08/2018, ratificado por deliberação de Câma-
ra, realizada no dia 16 de agosto de 2018, foi decidido abrir para o ano 
letivo de 2018/2019, procedimento concursal para contratação, por 
tempo determinado, dos Técnicos para desenvolvimento das Ativida-
des de Enriquecimento Curricular. Este preenchimento, quer quanto ao 
número dos postos de trabalho, quer quanto às áreas colocadas a con-
curso, será efetuado conforme as necessidades inerentes ao ano letivo 
e de acordo com o vertido nos termos do Decreto-Lei nº. 212/2009, 
de 3 de setembro e da Portaria nº. 644-A/2015, de 24 de agosto, e 
no estipulado no artº. 33º. do anexo da Lei 35/2014, de 20 de junho, 
conjugados com o nº. 8 do artº. 10º. Da Lei 12-A/2010, de 30 de junho, 
para a seguinte área:
1 - Atividades a concurso:
Danças do Mundo;
Tendo em conta os princípios da racionalidade e eficiência que devem 
presidir à atividade municipal, e pela impossibilidade de ocupação dos 

postos de trabalho pela aplicação do disposto no nº. 3 do artº. 30º do 
anexo da Lei 35/2014, de 20 de junho, deverá proceder-se ao recruta-
mento de trabalhadores detentores de um vínculo de emprego público 
a termo ou sem vínculo de emprego público.
O recrutamento efetua-se tendo em conta as preferências estabeleci-
das na Lei.
O presente procedimento concursal, nos termos do nº. 2 do artº. 4 do 
Decreto Lei nº. 212/2009, de 3 de setembro, na republicação introduzi-
da pelo Decreto-Lei 169/2015, de 24 de agosto, será válido para o ano 
letivo 2018/2019, sendo criada uma reserva de recrutamento até ao 
final do respetivo ano letivo, conforme resulta do referido na republica-
ção do nº. 3 do artº. 7º. do Decreto-Lei nº. 212/2009, de 3 de setembro
2 - Prazo de Candidaturas:
As candidaturas decorrem no prazo de três dias úteis, a contar da data 
da publicação deste aviso.
3 - Formalização de Candidaturas:
As candidaturas deverão ser formalizadas mediante preenchimento 
obrigatório de formulário tipo, a obter na Divisão de Gestão de Pessoal 
desta Autarquia, ou na nossa página da Internet em www.cm-evora.pt 
e entregues pessoalmente na Divisão de Gestão de Pessoal, durante o 
horário normal de funcionamento, ou enviadas pelo correio, em carta 
registada com aviso de receção, contando neste caso a data do registo, 
para: Câmara Municipal de Évora - Praça de Sertório - 7004 - 506 Évora, 
até ao último dia do prazo fixado.
Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
4 - Documentos comuns a apresentar:
-Formulário de candidatura;
-Curriculum;
-Fotocópia do certificado de habilitações;
-Fotocópia de comprovativos de formação profissional relevantes para 
a atividade a que se candidata;
5 - Devem entregar ainda o(s) seguinte(s) documento(s)comprovati-
vo(s)onde conste:
5.1 - AEC Danças do Mundo 
- Experiência de trabalho em AEC de danças do mundo ou tradicionais, 
no 1º ciclo;
- Experiência de trabalho na área das danças do mundo ou tradicionais.
6 - Método de Seleção a aplicar:
A seleção dos candidatos será feita através do método de Avaliação 
Curricular, valorada numa escala de 0 a 20 valores.
7 - Remuneração:
Licenciados - 7,92 € (sete euros e noventa e dois cêntimos), fixada nos 
termos do disposto nos artigos 144.º, 145º, 146º e 147º da LTFP, corres-
pondente, em proporção, à 2ª posição remuneratória da categoria de 
Técnico Superior e ao nível 15 da tabela remuneratória única.
Não Licenciados - 6,56 € (seis euros e cinquenta e seis cêntimos), fixada 
nos termos do disposto nos artigos 144.º, 145º, 146º e 147º da LTFP, 
correspondente, em proporção, à 6ª posição remuneratória da catego-
ria de Assistente Técnico e ao nível 11 da tabela remuneratória única.
8 - A não apresentação dos documentos solicitados determina a exclu-
são dos candidatos do procedimento concursal.
9 - O perfil dos candidatos e os critérios de seleção, constarão em anexo 
à ata elaborada pelo júri do procedimento concursal e serão divulgados 
na página de internet do Município, no dia da publicação do presente 
aviso.
10 - A escolha do horário será efetuada pela ordem decrescente da lista 
de ordenação final.
Évora, Paços do Concelho, 19 setembro de 2018.
O Presidente da Câmara
Carlos Pinto de Sá
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