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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.

EDITAL

CARLOS ALBERTO GIÃO REFORÇO, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL DE ÉVORA: Torna público, 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 26 de fevereiro de 2021, 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, deliberou aprovar, em minuta, os seguintes 
pontos da
ORDEM DO DIA:
1. 9º Relatório Semestral do plano de Saneamento Financeiro / 
dezembro de 2020 – Aprovado por maioria, com 18 votos a favor (13 
da CDU, 3 do PSD, 1 da Coligação «Afirmar Évora 2017» e 1 do MMPI) 
e 13 abstenções (do PS);
2. Aprovação do Mapa de Fluxos de Caixa e Proposta de Alteração 
Orçamental Modificativa aos Documentos Provisionais / 
integração do Saldo de Gerência – Aprovados por unanimidade;
3. Proposta de alteração ao Regulamento Municipal das Zonas de 
Estacionamento – Aprovado por maioria, com 32 votos a favor (14 
da CDU, 13 do PS, 3 do PSD, 1 do BE e 1 do MMPI) e 1 abstenção (da 
Coligação «Afirmar Évora 2017»).
À parte do acima exposto, o Sr. Presidente da CME prestou 
informações sobre os seguintes pontos:
4. Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA) – 
Envio de declarações;
5. Informação do Presidente da CME acerca da atividade do 
município, bem como da situação financeira do mesmo.
Évora, 1 de março de 2021
O Presidente da Assembleia Municipal
Carlos Albero Gião Reforço

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DESPACHO

Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá, Presidente da Câmara Muni-
cipal de Évora, órgão executivo do Município de Évora, pessoa cole-
tiva de direito público n.º 504828576, considerando:
A. A emergência de saúde pública de âmbito internacional, declara-
da pela Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020;
B. A classificação, no dia 11 de março de 2020, da doença COVID-19 
como uma pandemia;
C. A renovação do Estado de Emergência por 15 dias aprovada pelo 
Decreto do Presidente da República n.º 25-A/2021, de 11 de março;
D. A nova Regulamentação do Estado de Emergência pelo Decreto 
n.º 4/2021, de 13 de março;
REVOGO parcialmente o meu Despacho de 20 de janeiro de 2021 e 
determino a reabertura imediata dos seguintes equipamentos pú-
blicos:
- Jardim Público de Évora;
- Jardim da Palmeira.
- Todos os espaços públicos, designadamente passadeiras, calça-
dões, parques, jardins, espaços verdes, espaços de lazer, bancos 
de jardim e similares.
Évora, Paços do Concelho, 16 de março de 2021
O Presidente da Câmara
Carlos Pinto de Sá

CÂMARA MUNICIPAL
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António de Aguiar, 10, 10A, fração BO, em Évora, propriedade de 
GAM-GNCHO Asset Management, SA. Processo 1.1566. Aprovada 
por unanimidade.
3.10. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Praça Joaquim 
António de Aguiar, 10, 10A, fração CQ, em Évora, propriedade de 
GAM-GNCHO Asset Management, SA. Processo 1.1566. Aprovada 
por unanimidade.
3.11. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Praça Joaquim 
António de Aguiar, 10, 10A, fração DF, em Évora, propriedade de 
GAM-GNCHO Asset Management, SA. Processo 1.1566. Aprovada 
por unanimidade.
3.12. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Praça Joaquim 
António de Aguiar, 10, 10A, fração DG, em Évora, propriedade de 
GAM-GNCHO Asset Management, SA. Processo 1.1566. Aprovada 
por unanimidade. 
3.13. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Praça Joaquim 
António de Aguiar, 10, 10A, fração DJ, em Évora, propriedade de 
GAM-GNCHO Asset Management, SA. Processo 1.1566. Aprovada 
por unanimidade.
3.14. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Praça Joaquim 
António de Aguiar, 10, 10A, fração DJ, em Évora, propriedade de 
GAM-GNCHO Asset Management, SA. Processo 1.1566. Aprovada 
por unanimidade.
3.15. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Praça Joaquim 
António de Aguiar, 10, 10A, fração DK, em Évora, propriedade de 
GAM-GNCHO Asset Management, SA. Processo 1.1566. Aprovada 
por unanimidade.
3.16. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Praça Joaquim 
António de Aguiar, 10, 10A, fração DK, em Évora, propriedade de 
GAM-GNCHO Asset Management, SA. Processo 1.1566. Aprovada 
por unanimidade.
3.17. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Praça Joaquim 
António de Aguiar, 10, 10A, fração DL, em Évora, propriedade de 
GAM-GNCHO Asset Management, SA. Processo 1.1566. Aprovada 
por unanimidade.
3.18. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Praça Joaquim 
António de Aguiar, 10, 10A, fração DM, em Évora, propriedade de 
GAM-GNCHO Asset Management, SA. Processo 1.1566. Aprovada 
por unanimidade.
3.19. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Praça Joaquim 
António de Aguiar, 10, 10A, fração EH, em Évora, propriedade de 
GAM-GNCHO Asset Management, SA. Processo 1.1566. Aprovada 
por unanimidade.
3.20. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Praça Joaquim 
António de Aguiar, 10, 10A, fração EI, em Évora, propriedade de 
GAM-GNCHO Asset Management, SA. Processo 1.1566. Aprovada 
por unanimidade.
3.21. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Praça Joaquim 
António de Aguiar, 10, 10A, fração EK, em Évora, propriedade de 
GAM-GNCHO Asset Management, SA. Processo 1.1566. Aprovada 
por unanimidade.
3.22. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Praça Joaquim 
António de Aguiar, 10, 10A, fração GG, em Évora, propriedade de 
GAM-GNCHO Asset Management, SA. Processo 1.1566. Aprovada 
por unanimidade.
3.23. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Praça Joaquim 
António de Aguiar, 10, 10A, fração GI, em Évora, propriedade de 
GAM-GNCHO Asset Management, SA. Processo 1.1566. Aprovada 
por unanimidade.

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 10 de março de 2021.
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
A) Proposta de aprovação das atas nº24 de 02/12/2020 e nº25 de 
16/12/2020. Aprovadas por unanimidade.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
Proposta para deliberação
1.1. Projeto de Regulamento de atribuição de Habitações da Ha-
bévora E.M., em regime de arrendamento apoiado. Aprovada por 
unanimidade.
Para conhecimento
1.2. Ponto de Situação sobre a Pandemia no Concelho. Tomado co-
nhecimento.
1.3. Informação Económica e Financeira do Município. Tomado co-
nhecimento.
VEREADORA SARA FERNANDES
Para conhecimento
1.4. Clube Desportos de Combate de Évora /Agradecimento. Toma-
do conhecimento.
2. ADMINISTRAÇÃO GERAL E PESSOAL
Propostas para deliberação
2.1. Concurso Público para Remodelação da Variante entre a Ro-
tunda dos Dadores de Sangue e a Rotunda do PITÉ. Aprovada por 
unanimidade.
2.2. Anulação de Receita Incobrável. Aprovada por unanimidade.
2.3. Libertação de Garantia Bancária 1º125-02-2078840. Aprovada 
por unanimidade.
Proposta para ratificação
2.4. Concurso Público para Empreitada de Requalificação e Moder-
nização da Ludoteca. Aprovada por unanimidade.
3. CULTURA, PATRIMÓNIO E CENTRO HISTÓRICO
Propostas para deliberação
3.1. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Romão Rama-
lho, 22, fração D, em Évora, propriedade de Bernardino Garcia Fer-
nandes Páscoa. Processo 1.2018/L3. Aprovada por unanimidade.
3.2. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua do Armeiro, 8, 
em Évora, propriedade de Ana Mª. Bação Segurado Guerreiro Piçar-
ra. Processo 1.132. Aprovada por unanimidade.
3.3. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Freiria de 
Cima, 14, fração B, em Évora, propriedade de Factor Extraordinário, 
Lda. Processo 1.1838. Aprovada por unanimidade.
3.4. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Freiria de 
Cima, 14, fração A, em Évora, propriedade de Factor Extraordinário, 
Lda. Processo 1.1838. Aprovada por unanimidade.
3.5. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Travessa Diogo 
Botelho, 6, fração B, em Évora, propriedade de Monia Margarida Pi-
çarra Mendes. Processo 1.734. Aprovada por unanimidade.
3.6. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Bernardo de 
Matos, 74, em Évora, propriedade de Ricardo dos Ramos Costelas. 
Processo 1.583. Aprovada por unanimidade.
3.7. Programa Casa Caiada 2021. Aprovada por unanimidade.
3.8. Impressão de materiais gráficas para a Associação Eborae Mú-
sica. Aprovada por unanimidade.
Propostas para ratificação
3.9. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Praça Joaquim 
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3.24. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Praça Joaquim 
António de Aguiar, 10, 10A, fração GJ, em Évora, propriedade de 
GAM-GNCHO Asset Management, SA. Processo 1.1566. Aprovada 
por unanimidade.
3.25. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Praça Joaquim 
António de Aguiar, 10, 10A, fração GQ, em Évora, propriedade de 
GAM-GNCHO Asset Management, SA. Processo 1.1566. Aprovada 
por unanimidade.
3.26. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Praça Joaquim 
António de Aguiar, 10, 10A, fração GR, em Évora, propriedade de 
GAM-GNCHO Asset Management, SA. Processo 1.1566. Aprovada 
por unanimidade.
3.27. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Praça Joaquim 
António de Aguiar, 10, 10A, fração GU, em Évora, propriedade de 
GAM-GNCHO Asset Management, SA. Processo 1.1566. Aprovada 
por unanimidade.
3.28. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Praça Joaquim 
António de Aguiar, 10, 10A, fração GW, em Évora, propriedade de 
GAM-GNCHO Asset Management, SA. Processo 1.1566. Aprovada 
por unanimidade.
3.29. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Praça Joaquim 
António de Aguiar, 10, 10A, fração GX, em Évora, propriedade de 
GAM-GNCHO Asset Management, SA. Processo 1.1566. Aprovada 
por unanimidade.
4. EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL
Propostas para deliberação
4.1. Cartão Social do Munícipe – Revalidações para deferimento. 
Aprovada por unanimidade.
4.2. Contratos Interadministrativos de 2020 com as Uniões e Jun-
tas de Freguesia. Aprovada por unanimidade.
4.3. Representação da Câmara Municipal de Évora na Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens de Évora. Aprovada por unanimi-
dade.
4.4. Acordo de Colaboração para Educação Pré-Escolar 2020/2021 
– Programa de Expansão da Rede Pública Pré-Escolar do Concelho. 
Aprovada por unanimidade.
5. JUVENTUDE E DESPORTO
Propostas para deliberação
5.1. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2021. 
Aprovada por unanimidade.
5.2. Concurso “Évora em 30 Segundos”. Aprovada por unanimidade.
Propostas para ratificação
5.3. Cedência de transporte ao Juventude Sport Clube, dia 21 de fe-
vereiro de 2021. Aprovada por unanimidade.
5.4. Apoio ao Grupo Desportivo e Recreativo dos Canaviais / trans-
porte de rolos de relva sintética para fins desportivos. Aprovada 
por unanimidade.
5.5. Impressão de cartazes para a ADBSDE-Associação de Dadores 
de Sangue do Distrito de Évora. Aprovada por unanimidade.
6. GESTÃO URBANÍSTICA
Propostas para deliberação
6.1. Pedido de informação prévia/Montinho de Ferro e Quinta do Ca-
são, art. 254º e 265º, da secção H, em Évora. Req: Pedro Manuel Eu-
frásio Branco e Manuel Fradinho Branco. Processo 1.15609. Aprova-
da por unanimidade.
6.2. Pedido de informação prévia/Tapada do Matias, art. 383 da se-
ção E, em Évora. Req: Joaquim Miguel Gonçalves Potes – Cab. Casal 
de Herança. Processo 2.3567. Aprovada por unanimidade.
6.3. Pedido de aprovação das alterações executadas em obras/

Avenida Fernando Pessoa, N.º 37 Pedido de aprovação dos adita-
mentos aos projetos de arquitetura e de águas e esgotos e projetos 
de infraestruturas de telecomunicações (alterações a introduzir 
no decurso da obra: Fração B)/Rua João de Deus, nº 28, em Évora. 
Req.: Difunde Glamour, Lda., em Évora. Processo 1.449. Aprovada 
por unanimidade.
6.4. Pedido de aprovação de alterações introduzidas no decurso 
da obra - Arquitetura/Largo Manuel Carlos, N.º 29 – Bairro de San-
ta Maria, em Évora. Req: António Carlos Murteira Silva. Processo 
1.1295. Aprovada por unanimidade.
6.5. Pedido de aprovação do aditamento ao projeto de estabilida-
de/ Largo da Porta de Moura, n.ºs 27, 28 e 29, em Évora. Req: Imo-
biliária Imobelfo, Lda. Processo 1.2778. Aprovada por unanimidade.
6.6. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura/Largo das No-
gueiras, N.º 3, em Évora. Req: Manuel da Graça António. Processo 
1.3679. Aprovada por unanimidade.
6.7. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura/Rua Alexandre 
Herculano, N.º 4, em Évora. Req: Fernando Manuel Salvado Capela 
e Silva. Processo 1.5737. Aprovada por unanimidade.
6.8. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura/Rua Cosme Del-
gado, N.º 1, em Évora. Req: Maria Celeste Mourão Di Trolio. Proces-
so 1.8355. Aprovada por unanimidade.
6.9. Pedido de aprovação do aditamento ao projeto de execução, 
instalação de ventilação mecânica (alterações no decurso da obra) 
/Praceta Horta do Bispo, N.º 8-B, em Évora. Req: Inove Gene – In-
vestigação, Desenvolvimento e Serviços em Biotecnologia, Lda. 
Processo 1.11202/L2. Aprovada por unanimidade.
6.10. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura/Rua Lateral à 
Conde da Azarujinha, n.º 2 e Rua do Palacete, n.º, em Azaruja. Req: 
Rosa Maria Oliveira Ourives Ginó. Processo 1.14923. Aprovada por 
unanimidade.
6.11. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura e plano de aces-
sibilidades/Rua Eng. José de Matos Braancamp, N.º 44, em Évora. 
Req: Luís Filipe Costa Patrício Faleiro. Processo 1.18366. Aprovada 
por unanimidade.
6.12. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura e plano de 
acessibilidades/Rua de Abril e dos Cravos, N.º 1, 3 e 5, em Évora. 
Req: Torsten Stein. Processo 1.19338. Aprovada por unanimidade.
6.13. Pedido de aprovação das alterações efetuadas em obra (arqui-
tetura e plano de acessibilidades/Rua Mateus D’Aranha, N.º 9, em 
Évora. Req. J.A.M. Carrasco – Construções, Lda. Processo 1.19423. 
Aprovada por unanimidade.
6.14. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura e plano de 
acessibilidades/Rua de Vila Viçosa, N.º 30, em Évora. Req: João 
António Patinhas Lima. Processo 1.3590. Aprovada por unanimida-
de.
Propostas para deferimento c/ condições
6.15. Pedido de aprovação dos projetos de especialidades e acei-
tação dos pedidos de isenção/Rua do Têxtil, nº. 7 e 9, Parque In-
dustrial de Évora, em Évora. Req.: Átomo Imobiliária, S.A. Processo 
1.13238. Aprovada por unanimidade.
6.16. Pedido de aprovação do aditamento ao projeto de arquitetura 
e do projeto de águas e esgotos/Rua Gabriel Vítor do Monte Pereira, 
N.º 30 e 32, Fração A e C, em Évora. Req: Palpite Possível, Lda. Pro-
cesso 1.158. Aprovada por unanimidade.
6.17. Pedido de aprovação dos projetos das especialidades entre-
gues/Travessa Beatriz Vilhena, N.º 9A, em Évora. Req: Vera Chaves 
Baptista. Processo 1.672. Aprovada por unanimidade.
6.18. Pedido de aprovação do aditamento ao projeto de arquitetura 
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e projetos de especialidades/Rua 5 de Outubro, N.º 45 a 49 e Beco 
da Espinhosa, N.º 1, em Évora. Req: Agarrarmérito, SA. Processo 
1.947. Aprovada por unanimidade.
6.19. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura/Páteo de São 
Miguel, em Évora. Req. Fundação Eugénio de Almeida. Processo 
1.1709. Aprovada por unanimidade.
6.20. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura/ Rua Miguel 
Bombarda, n.º 39 e n.º 41, em Évora. Req: Joaquim Manuel Neno 
Aleixo. Processo 1.1763. Aprovada por unanimidade.
6.21. Pedido de aprovação do aditamento ao projeto de arquitetu-
ra, projeto de água e esgotos e ficha segurança contra incêndios/
Rua Serpa Pinto, n.º 105, em Évora. Req: Filipa Murteira dos Santos 
Silvestre Macedo. Processo 1.2178/A. Aprovada por unanimidade.
6.22. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura/Rua Conde 
Monsaraz, n.º 56 e 58, em Évora. Req: Maria José Vieira Calhau Mal-
ta Vacas. Processo 1.3519. Aprovada por unanimidade.
6.23. Pedido de aprovação de obras de conservação/Rua Serpa 
Pinto, N.º 143, em Évora. Req: Jonh Dunn. Processo 1.3851. Aprova-
da por unanimidade.
6.24. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura e águas e es-
gotos/Rua das Flores, N.º 25 – fração C, em Évora. Req: Delfina Go-
mes Antunes. Processo 1.4040. Aprovada por unanimidade.
6.25. Pedido de aprovação do aditamento ao projeto de arquitetu-
ra e especialidades entregues/Rua José de Almeida, N.º 9 e Rua S. 
Sebastião da Giesteira, N.º 32 e 34, em Évora. Req: Manuel Fradinho 
Branco, Farmácia Unipessoal, Lda. Processo 1.7583. Aprovada por 
unanimidade.
6.26. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura e dos projetos 
de especialidades/Qt.ª n.ª Sr.ª da Conceição, Art.º 232, Secção K, 
em Évora. Req.- Valbom do Rouxinol, Ld.ª. Processo 1.11410. Apro-
vada por unanimidade.
6.27. Pedido de licenciamento para instalação de abastecimento 
de gás/Rua Artur da Silva Barreiros, nº.1, em Évora. Req.: Prosegur 
– Transportes de Segurança, S.A. Processo 1.13174. Aprovada por 
unanimidade.
6.28. Pedido de aprovação do projeto de águas e esgotos/Quinta 
do Moniz, em Évora. Req: Modelo Continente Hipermercados, SA. 
1.13179. Aprovada por unanimidade.
6.29. Pedido de aprovação projeto de arquitetura, projeto de águas 
e esgotos, ficha de segurança contra incêndio e o termo de res-
ponsabilidade pela estabilidade e segurança do edifício/Rua Brito 
Camacho, N.º 11, em Évora. Req: Vítor Alberto de Mira. Processo 
1.13340. Aprovada por unanimidade.
6.30. Pedido de aprovação do aditamento ao projeto de arquitetura 
(alterações em obra) / Rua Conde Serra da Tourega, N.º 3, em Évo-
ra. Req: José António Leite Mendes Rodrigues. Processo 1.14092. 
Aprovada por unanimidade.
6.31. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura e plano de 
acessibilidades/Quinta do Estoril – Bairro Chafariz D’El Rei, EN 18, 
Lote 1, em Évora. Req: Manuel Fradinho Branco. Processo 1.14398. 
Aprovada por unanimidade.
6.32. Pedido de aprovação do aditamento ao projeto de arquitetu-
ra (legalização) /Ferragial da Herdade de Bussalfão, em N. Srª de 
Machede. Req. Patrícia Sofia Ferreira Castilho. Processo 1.18371. 
Aprovada por unanimidade.
6.33. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura e plano de 
acessibilidades/Rua da Juventude, Lote 79, em Évora. Req: Asso-
ciação das Testemunhas de Jeová da Congregação de Serpa. Pro-
cesso 1.18811. Aprovada por unanimidade.

Propostas para ratificação
6.34. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura e estabilidade/
Largo de São Miguel, N.º 7, em Évora. Req: Sociedade do Castelo 
Geraldo, Lda. Processo 1.808. Aprovada por unanimidade.
6.35. Pedido de emissão de licença especial (art. 88º), por 12 me-
ses (acabamentos) /Rua das Fontes, N.º 16, em Évora. Req: Engo-
be – Arquelogia e Património Cultural, Unipessoal, Lda. Processo 
1.4242. Aprovada por unanimidade.
6.36. Pedido de aprovação do aditamento ao projeto de águas e 
esgotos/Rua 5 de Outubro, nº 8, em São Miguel de Machede. Req.: 
Fernando Manuel Rico Pardal. Processo 1.6102. Aprovada por una-
nimidade.
Propostas para indeferimento
6.37. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura/Rua do Cicio-
so, N.º 17 e 19, em Évora. Req: Henrique Miguel Martins Alves Mitter-
mayer Madureira. Processo 1.881. Aprovada por unanimidade.
6.38. Pedido de aprovação do aditamento ao projeto de arquitetu-
ra/Rua Maria Auxiliadora, N.º 109 – Bairro de Almeirim, em Évora. 
Req: Luís Manuel Urbano Caeiro Chicau. Processo 1.5518. Aprovada 
por unanimidade.
6.39. Pedido de aprovação de comunicação prévia de alterações no 
decorrer da obra/Rua Padre Francisco José Assis, N.º 7, em Évo-
ra. Req: Rui Paulo Correia Martins. Processo 1.6954. Aprovada por 
unanimidade.
Propostas para homologação
6.40. Divisão em Propriedade Horizontal/Rua 2 de Abril, N.º 2, em 
Évora. Req: J.A.M Carrasco – Construções, Lda. Processo 1.7228. 
Aprovada por unanimidade.
6.41. Divisão em Propriedade Horizontal/Rua 2 de Abril, N.º 20, 22 e 
22A, em Évora. Req: Alentejo Rústico, Ld.ª. Processo 1.7510. Apro-
vada por unanimidade.
6.42. Divisão em Propriedade Horizontal/Rua 2 de Abril, N.º 4, em 
Évora. Req: J.A.M. Carrasco, Construções, Lda. Processo 1.19507. 
Aprovada por unanimidade.
7. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
Propostas para deliberação
7.1. Cedência a ZJ Carrageta, Unipessoal Lda., do lote nº7, sito na 
Rua Circular do Parque Industrial, 83 – PITÉ. Aprovada por unani-
midade.
7.2. Cedência a Hugo Manuel Neto Constantino (ENI), do lote nº86, 
sito na Rua do Fresador, 16 – PITÉ. Aprovada por unanimidade.
7.3. Cedência a Noites Reciclagem Matérias Primas e Secundárias, 
Lda. dos lotes, sitos na Rua da Agricultura, nºs 8, 10 e 12 – PITÉ. 
Aprovada por unanimidade.
7.4. Cedência a PRAPRA Sociedade Agropecuária Lda., do lote 
nº145, sito na Rua do Desenhador,19 na Zona de Expansão do PITÉ. 
Aprovada por unanimidade.
7.5. Cedência a Pedro Miguel Pires Letras do lote nº144, sito na Rua 
do Desenhador,21 na Zona de Expansão do PITÉ. Aprovada por una-
nimidade.
7.6. Cessação do título de licença de uso de domínio aeroportuário 
emitido a Planelook – amphibious flight. Aprovada por unanimida-
de.
7.7. Zona Industrial de S. Sebastião da Giesteira – Reinício de proce-
dimentos após resolução de problemas de projeto técnicos. Apro-
vada por unanimidade.
8. ORDENAMENTO E REABILITAÇÃO URBANA
Propostas para deliberação
8.1. Projeto de requalificação do espaço de recreio exterior do Jar-
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dim de Infância da Escola Básica Manuel Ferreira Patrício. Processo 
97/DORU. Aprovada por unanimidade.
8.2. Projeto de ampliação do Cemitério de São Vicente do Pigeiro. 
Processo 24/DORU. Aprovada por unanimidade.
8.3. Projeto de Execução para a consolidação e reabilitação es-
trutural do edifício dos ex-Celeiros da EPAC. Processo 433/DORU. 
Aprovada por unanimidade.
9. SERVIÇOS OPERACIONAIS
Proposta para deliberação
9.1. Empreitada “Construção do Centro de Convívio de São Miguel 
de Machede”. Aprovada por unanimidade.
10. AMBIENTE E MOBILIDADE
Proposta para deliberação
10.1. Proposta de aquisição por ocupação de veículo em estaciona-
mento indevido ou abusivo e o seu envio para abate e desmantela-
mento - matrícula 45-ER-43. Aprovada por unanimidade.
Proposta para ratificação
10.2. Concurso Público para a Concessão de Serviço de Transpor-
tes Públicos de Passageiros / Erros e Omissões e Prorrogação de 
Prazo. Aprovada por unanimidade.
11. PROTEÇÃO CIVIL
Proposta para deliberação
11.1. Relatório Final do Concurso Público para atribuição de licença 
de utilização do domínio público aeroportuário para o exercício de 
atividade de formação de pilotos e similares no Aeródromo Munici-
pal de Évora. Aprovada por unanimidade.
12. 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, 10 de março de 2021
O Presidente da Câmara
Carlos Pinto de Sá

EDITAL 

PROGRAMA CASA CAIADA

Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá, Presidente da Câmara Muni-
cipal de Évora.
Faz saber, em conformidade com a deliberação desta Câmara Mu-
nicipal tomada em sua reunião ordinária realizada em 10 de Março 
do corrente ano, que vai decorrer até 30 de Junho de 2021 o Pro-
grama Casa Caiada, nas seguintes condições:
1. Área de Intervenção
Todo o Centro Histórico e área de protecção 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 candida-
tos 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

As caiações concluídas até 31 de Maio serão bonificadas com o 
acréscimo de 20% do valor do subsídio 
definido.
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 respectivas inscrições terão início após publicação do edital, 
devendo os interessados dirigir-se á Divisão de Cultura e Patrimó-
nio da Câmara Municipal de Évora.
Évora, Paços do Concelho, 11 de março de 2021
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 24 de março de 2021.
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
Para conhecimento
1.1. Ponto de Situação sobre a Pandemia no Concelho. Tomado co-
nhecimento.
1.2. Informação Económica e Financeira do Município. Tomado co-
nhecimento.
2. ADMINISTRAÇÃO GERAL E PESSOAL
Propostas para deliberação
2.1. Proposta de Protocolo a estabelecer entre a Escola Superior 
de Educação do Instituto Politecnico de Setúbal e o Municipio de 
Évora. Aprovada por unanimidade.
2.2. Anulação de Receita Incobrável – Processo Insolvência Maria 
de Lurdes Correia Santos. Aprovada por unanimidade.
Para conhecimento
2.3. Acumulação de Funções Privadas - Paulo Jorge Pires Roque. 
Tomado conhecimento.
3. CULTURA, PATRIMÓNIO E CENTRO HISTÓRICO
Propostas para deliberação
3.1. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua do Armeiro, 
8, em Évora, propriedade de Factor Extraordinário, Lda. Processo 
1.132. Aprovada por unanimidade.
3.2. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Travessa Beatriz 
Vilhena, 2, em Évora, propriedade de Miguel Ângelo da Costa Faria 
Monteiro. Processo 1.1003. Aprovada por unanimidade.
3.3. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua dos Apósto-
los, 13, em Évora, propriedade de Decalques e Esquadrias Unipes-
soal, Lda a. Processo 1.14626. Aprovada por unanimidade.
3.4. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Travessa do Me-
gué, 14, 16, em Évora, propriedade de Jorge Manuel Martins da SIlva. 
Processo 1.1488. Aprovada por unanimidade.
3.5. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Travessa do Me-
gué, 10, 12, em Évora, propriedade de Jorge Manuel Martins da SIl-
va. Processo 1.1488. Aprovada por unanimidade.
3.6. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Praça Joaquim 
António de Aguiar, 10, fração AR, em Évora, propriedade de Ponte 
S. José Promoção Imobiliária, Lda. Processo 1.1566. Aprovada por 
unanimidade.
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3.7. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Travessa do Sabu-
gueiro, 15, fração A, em Évora, propriedade de Rui Manuel Machado 
Lopes.Processo 1.1683. Aprovada por unanimidade.
3.8. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Miguel Bom-
barda, 43 a 47 e Rua da Misericórdia, 5, 7, em Évora, propriedade 
de Ventos Rurais – Soc. Agropecuária, SA e outra. Processo 1.2582. 
Aprovada por unanimidade.
3.9. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Travessa dos Me-
nezes, 1, fração E, em Évora, propriedade de José Manuel dos Reis 
Peixe e outra. Processo 1.2923. Aprovada por unanimidade.
3.10. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua do Calvário, 
38, fração A, em Évora, propriedade de Tânia de Jesus da Silva Fia-
lho. Processo 1.3596. Aprovada por unanimidade.
3.11. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Travessa do Barão, 
26, fração D, em Évora, propriedade de Bruno Rodrigo C. Pereira de 
Magalhães e outra. Processo 1.4130. Aprovada por unanimidade.
3.12. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua das Fontes, 
14, 2º, fração J, em Évora, propriedade de Castelo Seguro, Lda. Pro-
cesso 1.4242. Aprovada por unanimidade.
3.13. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua dos Mercado-
res, 64A, fração C, em Évora, propriedade de Sérgio Paulo Mendes 
Bandeira. Processo 1.8529. Aprovada por unanimidade.
3.14. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Praça Joaquim 
António de Aguiar, 10, 10A, fração EC, em Évora, propriedade de 
GAM-GNCHO Asset Management, SA.Processo 1.1566. Aprovada 
por unanimidade.
3.15. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Praça Joaquim 
António de Aguiar, 10, 10A, fração GP, em Évora, propriedade de 
GAM-GNCHO Asset Management, SA. Processo 1.1566. Aprovada 
por unanimidade.
3.16. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Praça Joaquim 
António de Aguiar, 10, 10A, fração GO, em Évora, propriedade de 
GAM-GNCHO Asset Management, SA. Processo 1.1566. Aprovada 
por unanimidade.
3.17. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Praça Joaquim 
António de Aguiar, 10, 10A, fração HH, em Évora, propriedade de 
GAM-GNCHO Asset Management, SA. Processo 1.1566. Aprovada 
por unanimidade.
3.18. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Praça Joaquim 
António de Aguiar, 10, 10A, fração HG, em Évora, propriedade de 
GAM-GNCHO Asset Management, SA. Processo 1.1566. Aprovada 
por unanimidade.
Proposta para ratificação
3.19. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Travessa dos La-
gares, 3, em Évora, propriedade de Saniebora – Investimentos Tu-
risticos, Lda. Processo 1.2387. Aprovada por unanimidade.
4. EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL
Propostas para deliberação
4.1. Cartão Social do Munícipe – Novos Processos. Aprovada por 
unanimidade.
4.2. Cartão Social do Munícipe – Revalidações para deferimento. 
Aprovada por unanimidade.
4.3. Contratos Interadministrativos de 2020 com as Uniões e Jun-
tas de Freguesia. Aprovada por unanimidade.
4.4. Acordos de Colaboração com os Agrupamentos de Escola, em 
matéria de refeições. Aprovada por unanimidade.
4.5. Apoio às Associações da Área da Terceira Idade. Aprovada por 
unanimidade.
5. JUVENTUDE E DESPORTO

Propostas para deliberação
5.1. Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2001. 
Aprovada por unanimidade.
5.2. Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2001 – 
Évora Ginásio Clube EGYM. Aprovada por unanimidade.
5.3. Isenção de taxas municipais por ocupação de hangar ao Aero-
clube de Évora. Aprovada por unanimidade.
5.4. Apoio financeiro aos Clube e Associações Desportivas sem fins 
lucrativos do Concelho de Évora. Aprovada por unanimidade.
Propostas para ratificação
5.5. Cedência de transporte ao Lusitano Ginásio Clube, SAD - dia 27 
de fevereiro de 2021. Aprovada por unanimidade.
5.6. Cedência de transporte ao Juventude Sport Clube, - dia 21 de 
março de 2021. Aprovada por unanimidade.
6. GESTÃO URBANÍSTICA
Propostas para deliberação
6.1. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura/Rua Barbosa 
Bocage, Nossa Sr.ªde Machede, em Évora. Req: Pedro Miguel Cala-
do Mestre. Processo 1.19654. Aprovada por unanimidade.
6.2. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura e plano de aces-
sibilidades/Rua do Frei Aleixo, em Évora. Req.: Alentejo Rustico, 
Lda. Processo 1.19644. Aprovada por unanimidade.
6.3. Pedido de aprovação das alterações ao projeto de arquitetura 
e do aditamento ao projeto de águas e esgotos/Estrada Nacional, 
N18, lote 1, em Évora. Req: Liliana Isabel Bernardo Galinha e outro. 
Processo 1.19471. Aprovada por unanimidade.
6.4. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura e águas e esgo-
tos (alterações no decorrer da obra) /Rua Jaime Mendes, Lote 7 – 
Horta dos Malhões, em Évora. Req: Tiago Ramos Albergaria Seixas. 
Processo 1.19436. Aprovada por unanimidade.
6.5. Pedido de aprovação das obras de reabilitação de caixilhos de 
vãos do Palácio do Vimioso /Rua Diogo Cão, N.º 21, em Évora. Req: 
Universidade de Évora. Processo 1.9167. Aprovada por unanimidade.
6.6. Pedido de aprovação da aceitação da isenção dos projetos das 
especialidades de estabilidade, comportamento térmico, acústico, 
ITED e gás natural/Rua das Flores, N.º 25 – fração C, em Évora. Req: 
Delfina Gomes Antunes. Processo 1.4040. Aprovada por unanimi-
dade.
6.7. Pedido de renovação de alvará de obras/Rua das Fontes, N.º 
34A, em Évora. Req: Rui Jorge Parreira Lourinho Graciano. Proces-
so 1.3997. Aprovada por unanimidade.
6.8. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura (legalização) /
Rua Dr. Celestino David, N.º 42, em Évora. Req: André Miguel Gon-
çalves de Oliveira Sérgio António. Processo 1.2125. Aprovada por 
unanimidade.
6.9. Pedido de aprovação do projeto de gás/Travessa do Pão Bola-
rento, N.º 8 e 12, em Évora. Req: Maria de Fátima Amaral Caixeiro 
Grachinha. Processo 1.1417. Aprovada por unanimidade.
6.10. Pedido de aprovação das alterações efetuadas no decorrer da 
obra, apresentadas em telas finais /Travessa das Damas, N.º 5 e 5A, 
em Évora. Req: Maria Margarida Baltazar Alegre Carvalho da Silva. 
Processo 1.346. Aprovada por unanimidade.
6.11. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura e especialida-
des/Quinta da Nossa Sr.ª da Conceição, em Évora. Req: Pedro Mi-
guel Alves Val-de-Ovelha Celestino. Processo 1.19040. Aprovada 
por unanimidade.
6.12. Pedido de certidão de destaque/Bairro da Comendinha ao 
Xarrama, em Évora. Req: Memorydraf, Lda. Processo 1.9794. Apro-
vada por unanimidade.
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Propostas para deferimento c/ condições
6.13. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura e dos projetos 
de especialidades/Rua do Bate Chapa, n.º10, Parque Industrial e 
Tecnologico de Évora. Req. – Electricidade Automóvel de Manuel 
Rui e Luis Maximino, Ld.ª. Processo 1.19182. Aprovada por unani-
midade.
6.14. Pedido de aprovação dos projetos das especialidades/Rua 
Nossa Sr.ª de Fátima, N.º 23, Bairro da Torregela, em Évora. Req: 
Luís Nobre Bento e outra. Processo 1.18674. Aprovada por unani-
midade.
6.15. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura (alterações em 
obra) /Urbanização Tapada do Matias, Rua A, Lote 1, em Évora. Req: 
Tempo Sem Compasso, Lda. Processo 1.17987. Aprovada por una-
nimidade.
6.16. Pedido de aprovação das alterações em obra apresentadas 
em telas finais/Herdade da Fonte Coberta, N. Sr.ª Machede, em 
Évora. Req: Sociedade Agrícola da Fonte Coberta, Lda. Processo 
1.13738. Aprovada por unanimidade.
6.17. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura e plano de 
acessibilidades/Av. Eng. Eugénio de Almeida Conde de Vilalva, N.º 8 
e 8A e Praça da Liberdade, N.º 12, em São Manços. Req: Associação 
– Os Amigos de São Manços - IPSS. Processo 1.11989. Aprovada por 
unanimidade.
6.18. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura, plano de aces-
sibilidades e projeto de águas e esgotos/Herdade da Mitra - Colégio 
dos Regentes Agrícolas, em Valverde. Req: Universidade de Évora. 
Processo 1.11547/ER. Aprovada por unanimidade.
6.19. Pedido de aprovação do projeto arquitetura (alterações no 
decorrer da obra) / Quinta das Flores – Bairro dos Leões, art. 1483. 
Req: Bruno José Pinheiro Carocho. Processo 1.10424. Aprovada 
por unanimidade.
6.20. Pedido de aprovação do projeto de alterações e aditamento 
ao projeto de águas e esgotos/Avenida Túlio Esperança – Hotel Vila 
Galé, em Évora. Req: Vila Galé Hoteis. Processo 1.9795. Aprovada 
por unanimidade.
6.21. Pedido de aprovação do pedido de demolição/Bairro da Co-
mendinha ao Xarrama, em Évora. Req: Memorydraf, Lda. Processo 
1.9794. Aprovada por unanimidade.
6.22. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura, plano de aces-
sibilidades e ficha de segurança contra incêndios/Bairro da Co-
mendinha ao Xarrama, em Évora. Req: Memorydraf, Lda. Processo 
1.9794. Aprovada por unanimidade.
6.23. Pedido de aprovação do projeto de águas e esgotos e a ficha 
eletrotécnica/Rua do Calvário, N.º 18, em Évora. Req. Lucília Alice 
Arranhado. Processo 1.6169. Aprovada por unanimidade.
6.24. Propõe-se a aprovação do projeto de águas e esgotos/Beco 
José Estevão, N.º 1 – 1º (fração B), em Évora. Req: Jacírio de Olivei-
ra. Processo 1.5971/B. Aprovada por unanimidade.
6.25. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura e dos projetos 
das especialidades – estabilidade, segurança contra incêndios e 
águas e esgotos/Rua da Boavista; n.º 8, em Évora. Req: José An-
tónio dos Santos Teijão Lancinha. Processo 1.5813. Aprovada por 
unanimidade.
6.26. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura e plano de 
acessibilidades/Rua 1 de Dezembro, N.º 29, em Évora. Req: Rui 
Eduardo Shirley Pereira Batista. 1.5811. Aprovada por unanimidade.
6.27. Pedido de aprovação do aditamento ao projeto de águas e 
esgotos (alterações em obra) / Rua Geraldo Fernando Pinto, N.º 14, 
em Évora. Req: Páteo dos Coguminhos, Sociedade Imobiliária, SA. 

Processo 1.4683. Aprovada por unanimidade.
6.28. Pedido de aprovação das alterações (legalização) /Rua do Alto 
das Vinhas, N.º 9, em São Manços. Req: Herdeiros de Eurico Men-
des Coelho. Processo 1.4448. Aprovada por unanimidade.
6.29. Pedido de aprovação do aditamento ao projeto de arquitetu-
ra, dos projetos de águas e esgotos, ficha eletrotécnica, ficha de 
segurança contra incendio e pedido de isenção de apresentação 
de projeto de telecomunicações/Rua da Moeda, N.º 113, em Évora. 
Req: Ana Sofia Abreu Pasadas. Processo 1.3136. Aprovada por una-
nimidade.
6.30. Pedido de aprovação de obras de conservação/Largo 13 de 
Outubro, N.º 9-A, em Évora. Req: Maria Perpétua Carronha Termo-
ceiro. Processo 1.2837. Aprovada por unanimidade. 
6.31. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura/Rua João de 
Deus, N.º 10, fração C, em Évora. Req: Patrick Sydney Byrne. Pro-
cesso 1.2636/C. Aprovada por unanimidade.
6.32. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura/Largo dos Co-
legiais, N.º 6, em Évora. Req: Seminário Maior de Évora. Processo 
1.1956. Aprovada por unanimidade.
6.33. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura/Rua Pedro Co-
laço, N.º 12, em Évora. Req: Barreiros Godinho, SA. Processo 1.1935. 
Aprovada por unanimidade.
6.34. Pedido de aprovação dos projetos das especialidades entre-
gues/Rua do Raimundo, N.º 61 e 63, em Évora. Req: Maria Helena 
Piteira Almeida Gonçalves Caeiro. Processo 1.1281. Aprovada por 
unanimidade.
6.35. Pedido de aprovação de obras de conservação/Rua de Santa 
Maria, N.º 4, em Évora. Req: Rupert Peter Van Der Merwe. Processo 
1.350. Aprovada por unanimidade.
6.36. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura de obras de 
ampliação (legalização)/Rua Circular Nascente, N.º 14 e 16, PITE - 
Parque Industrial e Tecnológico de Évora, em Évora. Req: J. Sara-
goça, Lda. Processo 1.18975. Aprovada por unanimidade.
Propostas para ratificação
6.37. Pedido receção provisória das obras de urbanização/Horta da 
Ribeira, Bairro da Casinha, em Évora. Req: Wallroof, Lda. Processo 
2.3508. Aprovada por unanimidade.
6.38. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura/Zona Indus-
trial da Azaruja, em Azaruja. Req: Almenor, Lda. Processo 1.19274. 
Aprovada por unanimidade.
Proposta para indeferimento
6.39. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura/Rua das Cinco 
Cepas, N.º 44 – Canaviais, em Évora. Req: Luiza Mariana Rabasquei-
ra Fernandes. Processo 1.6338. Aprovada por unanimidade.
Proposta para homologação
6.40. Auto de divisão em propriedade horizontal/Travessa do Tavo-
lante, nºs 18 e 20, em Évora. Req.: António Manuel Espingardeiro da 
Conceição. Processo 1.3088. Aprovada por unanimidade.
7. JURIDICO
Propostas para deliberação
7.1. Alteração de área de declaração de utilidade pública da expro-
priação para construção da variante ramo norte à EN – Ramo Nor-
te – António Joaquim Projeto, Joaquina, Alexandra e Joaquim dos 
Santos Faneca. Aprovada por unanimidade.
7.2. Aprovação dos Recursos a Transferir para as Freguesias que 
acompanham as Competências Transferidas por Lei. Aprovada por 
unanimidade.
8. ORDENAMENTO E REABILITAÇÃO URBANA
Proposta para deliberação
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8.1. Projeto de execução para instalação de plataforma de carga de 
palco no Teatro Garcia de Resende. Processo 144/DORU. Aprovada 
por unanimidade.
9. SERVIÇOS OPERACIONAIS
Propostas para deliberação
9.1. Protocolo entre a Câmara Municipal de Évora e a Associação de 
Moradores da Garraia”. Aprovada por unanimidade.
9.2. LIFE Água de Prata – Cessão de Posição Contratual da Emprei-
tada adjudicada à Firma Hubel. Aprovada por unanimidade.
9.3. Empreitada “Construção do Centro de Convívio de São Miguel 
de Machede”. Aprovada por unanimidade.
9.4. Empreitada “Construção do Centro de Convívio do Bairro de 
Santo António”. Aprovada por unanimidade.
9.5. Minuta de Contrato de entrega de Resíduos Urbanos na GE-
SAMB. Aprovada por unanimidade.
10. AMBIENTE E MOBILIDADE
Propostas para deliberação
10.1. Proposta de aquisição por ocupação de veículo em estaciona-
mento indevido ou abusivo e o seu envio para abate e desmantela-
mento - matrícula 36-95-RZ. Aprovada por unanimidade.
10.2. Prorrogação do Serviço de Transporte Público de Passageiros 
Regular na Cidade de Évora / Parecer da AMT e Minuta de Contrato, 
autorização de envio à Assembleia Municipal, do nº de compromis-
so e cabimento orçamental:
a)- Para conhecimento da decisão favorável da Autoridade da Mobi-
lidade e dos Transportes, conforme documento em anexo; Tomado 
conhecimento.
b)- Para deliberação da Minuta de Contrato, para nova modificação 
objetiva ao Contrato de Gestão do Serviço Público de Transporte 
de Passageiros de Évora, no período de abril a dezembro de 2021; 
Aprovada por unanimidade.
c)- Envio à Assembleia Municipal para assunção de Cabimento nº 
997/2021, bem como o Compromisso nº 3104/2021. Aprovada por 
unanimidade.
Para conhecimento
10.3. Relatório de Progresso – Veículos Abandonados. Tomado co-
nhecimento.
11. PROTEÇÃO CIVIL
Proposta para deliberação
11.1. Protocolo de colaboração com a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Évora (AHBVE). Aprovada por unanimi-
dade.
12. 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, 24 de março de 2021
O Presidente da Câmara
Carlos Pinto de Sá

______

AVISO

Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá, Presidente da Câmara Muni-
cipal de Évora, faz saber  publicamente, no uso das competências 
que lhe são atribuídas pela alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º  conjuga-
do com o artigo 56.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
Setembro, redação atual, que foi deliberado pela Câmara Municipal 
em Reunião Ordinária de 24 de fevereiro de 2021, autorizar o  início 

do procedimento para alteração do Regulamento e Tabela de Taxas 
e Outras Receitas do  Município de Évora, a forma de publicitação, 
de constituição de interessado e de apresentação de  contributos, 
de acordo com o disposto no artigo 98º n.º 1 do Código do Procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de 
janeiro. 
Assim, durante os 10 dias úteis seguintes à publicação do presente 
aviso qualquer interessado pode manifestar, por escrito, a inten-
ção de se constituir como interessado no procedimento, podendo 
os seus contributos ser apresentados por requerimento escrito no 
Balcão Único do Município de Évora, sito na Praça do Sertório, ou 
por correio eletrónico para o endereço cmevora@cm-evora.pt, no 
modelo de requerimento em anexo.
Évora, Paços do Concelho, 8 de março de 2021
O Presidente da Câmara
Carlos Pinto de Sá

AVISO

Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá, presidente da Câmara Mu-
nicipal de Évora, torna pública a Alteração ao Regu-lamento Mu-
nicipal das Zonas de Estacionamento, aprovada pela Assembleia 
Municipal, na sessão realizada no dia 26 de fevereiro de 2021, na 
sequência da proposta da Câmara Municipal em reunião ordinária 
realizada a 10 de feve-reiro do mesmo ano.
O referido Regulamento, com as alterações agora introduzidas, en-
tra em vigor no primeiro dia útil seguinte à sua publicação, o seu 
conteúdo encontra-se disponível página da Internet www.cm-evo-
ra.pt.
Évora, Paços do Concelho, 9 de março de 2021
O Presidente da Câmara
Carlos Pinto de Sá

Alteração do Regulamento Municipal das Zonas de 
Estacionamento

Preâmbulo
De acordo com o n.º 2 do artigo 70.º do Código da Estrada, aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 de Maio, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 265-A/2002, de 28 de Setembro, os parques e 
zonas de estacionamento podem ser afetos a veículos de determi-
nada categoria e ter utilização limitada no tempo, bem como sujeita 
ao pagamento de uma taxa, nos termos fixados em regulamento
Neste contexto, foi publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 
264, de 14 de novembro de 2003, o Regulamento Municipal das Zo-
nas de Estacionamento.
Considerando que o atual Regulamento Geral das Zonas de Estacio-
namento se encontra desatualizado e que existe a necessidade de 
simplificar as exigências e procedimentos regulamentares e admi-
nistrativos relativos aos residentes e comerciantes.
Considerando que a evolução da atividade e diversidade de esta-
belecimentos comerciais e de prestação de serviços instalados no 
Centro Histórico de Évora, acarreta uma necessidade inerente à 
disciplina estacionamento nesta zona.
É alterado o Regulamento Municipal das Zonas de Estacionamento, 
nos termos do disposto no artigo 241.º da Constituição da Repúbli-
ca Portuguesa, nos artigos 70.º, 71.º, 169º e seguintes do Código da 
Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 de maio, revisto 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 44/2005 de 23 de fevereiro, e ul-
teriores alterações.
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CAPÍTULO I
Princípios gerais

Artigo 1.º
Âmbito de aplicação

O presente Regulamento estabelece o regime de estacionamento 
de duração limitada — tarifado na cidade de Évora, nos termos do 
artigo 70.º do Código da Estrada e artigo 12.º do Regulamento do 
Código da Estrada.

Artigo 2.º
Definições

Para efeitos do presente Regulamento, convenciona-se que as pa-
lavras abaixo designadas têm o seguinte significado:
Veículo — todo o meio de transporte com locomoção autónoma;
Condutor — todo o indivíduo conduzindo um veículo ou responsável 
pela sua guarda;
Estacionamento — imobilização de um veículo que não constitua 
paragem e que não seja motivada por circunstâncias próprias da 
circulação;
Parquímetro ou parcómetro — aparelho que serve para medir o 
tempo durante o qual um veículo está estacionado e cujo mecanis-
mo é acionado por moedas ou cartão;
Lugar de estacionamento limitado — parte da via que se destina ao 
estacionamento, que se encontra delimitada nos termos do Regu-
lamento do Código da Estrada e está sujeito ao pagamento de taxa 
de estacionamento;
Veículo comercial — todo o veículo registado para transpor-te de 
pessoas ou mercadorias;
Estabelecimento residente — prédio urbano ou fração autónoma, 
próprio ou arrendado, em que seja exercida a atividade de indús-
tria, comércio e serviços ou o exercício de profissão liberal;
Instituição residente — pessoa coletiva, sem fins lucrativos, que 
possui no Centro Histórico prédio urbano próprio, arrendado ou 
cedido, no todo ou em parte, e que se destina exclusivamente às 
funções prosseguidas por essa associação.
Unidade habitacional — prédio urbano ou parte de prédio urbano 
que constitua uma unidade habitacional independentemente ou 
fração autónoma, próprio ou arrendado, que desempenha funções 
de habitação.
Pessoa residente — pessoa singular que reside habitualmente 
numa unidade habitacional no Centro Histórico.

Artigo 3.º
Zonas de estacionamento de duração limitada

1 — No Centro Histórico de Évora são definidas as seguintes VIII zo-
nas de estacionamento de duração limitada, delas fazendo parte 
integrante as ruas que as delimitam, à exceção da circular às mu-
ralhas:
a) Zona I — delimitada pela Rua de João de Deus, Praça do Giraldo, 
Rua da República entre os n.os 1/6 e n.os 36/65, Largo de São Vi-
cente, Rua de Miguel Bombarda entre os n.os 1/2 e os n.os 27/36, 
Largo de Álvaro Velho, Largo da Misericórdia, Rua da Misericórdia, 
Porta de Moura, Rua do Conde da Serra da Tourega, Rua do Colégio, 
Largo dos Duques de Cadaval, Rua do Menino Jesus e Largo de Luís 
de Camões;
b) Zona II — delimitada pela Rua do Menino Jesus, Largo dos Duques 
de Cadaval, Rua de José Estevão Cordovil, Avenida de Manuel Trin-
dade Salgueiro, Portas de Aviz, Rua de Aviz;
c) Zona III — delimitada pela Rua de João de Deus, dos n.os 47/112 
aos n.os 71/152, Largo de Luís de Camões, Rua de Aviz, Rua do Muro, 
Portas da Lagoa, Avenida de Lisboa, Portas de Alconchel, Rua dos 

Penedos, Largo dos Penedos, Rua de São Cristóvão, Largo de São 
Domingos, Rua de Gabriel Vítor do Monte Pereira;
d) Zona IV — delimitada pela Praça do Giraldo, Rua de João de Deus 
a partir dos n.os 112/47, Rua de Gabriel Vítor do Monte Pereira, Largo 
de São Domingos, Rua de São Cristóvão, Largo dos Penedos, Rua 
dos Penedos, Portas de Alconchel, Avenida de D. Nuno Álvares Pe-
reira e Rua do Raimundo;
e) Zona V — delimitada pelo Largo da Misericórdia, Largo de Álvaro 
Velho, Rua de Miguel Bombarda dos n.os 27/36 aos n.os 1/2, Largo 
de São Vicente, Rua da República dos n.os 36/ 65 aos n.os 6/1, Pra-
ça do Giraldo, Rua do Raimundo, Por- tas do Raimundo, Avenida de 
Dinis Miranda, Avenida do General Humberto Delgado, Avenida da 
Gulbenkian, Rua da Rampa, Largo do Dr. Alves Branco, Travessa das 
Pêras;
f) Zona VI — delimitada pela Porta de Moura, Rua da Misericórdia, 
Travessa das Pêras, Rua da Rampa, Avenida da Gulbenkian, Avenida 
dos Bombeiros Voluntários, Avenida de João de Deus, Rua da Oli-
veira, Largo da Porta de Moura;
g) Zona VII — delimitada pela Rua do Colégio, Rua do Conde Serra da 
Tourega, Largo da Porta de Moura, Rua da Oliveira, Avenida de João 
de Deus, Portas de Machede, Avenida da Universidade, Rua de José 
Estevão Cordovil;
h) Zona VIII — delimitada pala Horta de São Domingos.

Artigo 4.º
Bolsas de estacionamento

1 — Poderão ser estabelecidas bolsas ou áreas de estacionamento, 
dentro ou fora do Centro Histórico, com características de explora-
ção diferenciadas nomeadamente reservadas a residentes.
2 — Os limites máximos de permanência e as taxas em cada uma 
das bolsas ou área, serão fixados de acordo com os objetivos espe-
cíficos a prosseguir.
3 — São considerados objetivos específicos de cada bolsa ou área 
os que como tais, forem aprovados pela Câmara Municipal de Évora.

Artigo 5.º
Duração do estacionamento por utentes não detentores de selo 

de residente
O período de duração máxima de estacionamento que cada veículo 
pode utilizar nas diferentes zonas é fixado da seguinte forma:
a) Zonas I a VII — quatro horas;
h) Zona VIII — onze horas.

Artigo 6.º
Classe de veículos

1 — Poderão estacionar nas zonas de estacionamento:
a) Os veículos automóveis ligeiros sem reboque, com exceção das 
autocaravanas;
b) Os motociclos, os ciclomotores e os velocípedes, nas áreas que 
lhe sejam reservadas.

Artigo 7.º
Taxas

1 — O estacionamento em cada uma das zonas de estacionamento 
de duração limitada fica sujeito ao pagamento de taxas constantes 
do Regulamento Municipal de Taxas, Tarifas e Preços da Câmara 
Municipal de Évora, que podem ser progressivas.
2 — O período mínimo de cobrança será de quinze minutos, de acor-
do com a taxa aprovada para a zona.
3 — Será devida a taxa máxima diária quando o veículo estacionado 
não cumpra o presente Regulamento, nomeadamente por falta de 
título, título inválido ou caducado, sem prejuízo da aplicação das 
coimas previstas no capítulo VII do presente Regulamento.
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4 — Os lugares de estacionamento reservados nos termos do arti-
go 10.º serão pagos mensalmente à Câmara Municipal de Évora ou 
empresa a quem tenha sido delegada a gestão do estacionamento.
5 — A emissão de selo de residente está sujeita ao pagamento das 
taxas fixadas no Regulamento Municipal de Taxas, Tarifas e Preços 
da Câmara Municipal de Évora e que serão progressivas.

Artigo 8.º
Limites horários

1 — Os parquímetros instalados nas zonas de estacionamento de 
duração limitada, funcionarão de segunda-feira a sexta-feira, das 
8 horas e 30 minutos às 19 horas e 30 minutos, e aos sábados das 
9 às 14 horas.
2 — Fora dos períodos definidos no número anterior o estaciona-
mento é gratuito e não está condicionado a qualquer limitação de 
permanência, com exceção do estacionamento nos lugares reser-
vados a cargas e descargas, cujas limitações específicas são defi-
nidas no n.º 7 do artigo 10.º e na zona I onde o estacionamento está 
reservado a veículos com selo de residente válido para a zona.

CAPÍTULO II
Isenções e reservas

Artigo 9.º
Isenção do pagamento de taxa

1 — São constituídas áreas reservadas para:
a) Estacionamento de deficientes motores;
b) Estacionamento de motociclos, ciclomotores e velocípedes;
c) Operações de cargas e descargas durante o horário previsto no 
n.º 7 do artigo 10.º;
d) Estacionamento de residentes.
2 — Estão isentos do pagamento da taxa referida no artigo 7.º, nos 
termos previstos no presente Regulamento, os seguintes veículos:
a) Os veículos de residentes quando estacionados na sua zona de 
residência e possuidores do selo azul, vermelho ou amarelo;
b) Os veículos de residentes quando possuidores do selo azul, ver-
melho ou amarelo válido para as zonas I, III e IV e estacionados na 
zona VIII;
c) Os veículos em atividade de socorro, de forças de segurança e de 
serviços municipais.

Artigo 10.º
Lugares reservados

1 — As unidades hoteleiras do centro histórico têm direito à reser-
va de um lugar de estacionamento por cada quatro quartos, até ao 
limite de três lugares, a marcar em locais a definir próximo dos res-
petivos edifícios mediante requerimento dos interessados.
2 — As escolas de condução do centro histórico têm direito à re-
serva de um lugar de estacionamento por cada quatro viaturas de 
instrução, até ao limite de dois lugares, a marcar em locais a definir 
próximo dos respetivos edifícios mediante requerimento dos inte-
ressados.
3 — Os órgãos de comunicação social sediados no centro histórico 
têm direito à reserva de um lugar de estacionamento por cada veí-
culo propriedade desse órgão, até ao limite de três lugares, a de-
finir próximo dos respetivos edifícios, mediante requerimento dos 
interessados.
4 — a) As entidades e órgãos da administração pública sediados no 
centro histórico têm direito à reserva de um lugar de estaciona-
mento por cada veículo propriedade dessa entidade ou órgão, até 
ao limite de três lugares, a definir próximo dos respetivos edifícios, 
mediante requerimento dos interessados.
b) O disposto na alínea anterior, não se aplica às forças de seguran-

ça, bombeiros e serviços municipais.
5 - Revogado.
6 — As empresas sediadas no centro histórico de Évora que neces-
sitarem de estacionar na via pública com viaturas que constituam 
objeto da sua atividade, têm direito à reserva de um lugar, a definir 
próximo dos respetivos edifícios, mediante requerimento dos inte-
ressados.
7 — As operações de carga e descarga só poderão ocorrer das 10 
horas às 11 horas e 30 minutos, das 15 horas às 16 horas e 30 mi-
nutos, para viaturas até 3500 kg e das 20 às 8 horas, para todas as 
viaturas. 
8 - Os requerimentos dos interessados serão apresentados à Câ-
mara Municipal de Évora ou à entidade a quem delegue a gestão 
do estacionamento de duração limitada, acompanhados dos docu-
mentos que justifiquem a concessão da zona reservada.

CAPÍTULO III
SECÇÃO I
Artigo 11.º

Título de estacionamento
1 — Para estacionar no interior das zonas definidas no artigo 3.º, de-
verão cumprir-se as seguintes formalidades:
a) Adquirir o título de estacionamento nos equipamentos destina-
dos a esse efeito, com exceção dos casos previstos no artigo 9.º;
b) Colocar na parte interior do para-brisas o título de estaciona-
mento, onde conste o seu período de validade, de forma visível e 
legível;
c) Quando o equipamento que pretende utilizar estiver fora de ser-
viço, deverá adquirir o seu título de estacionamento em equipa-
mento semelhante.
d) No caso de adquirir permissão de estacionamento pela via de 
uma aplicação informática não são aplicadas as alíneas a), b) e c) 
deste número. 
2 - Revogado
3 — Do título de estacionamento fornecido pelo parquímetro cons-
tará o período de validade máximo.
4 - Revogado

SECÇÃO II
Artigo 12.º

Selo de residente
1 — Para cada uma das zonas de estacionamento de duração limita-
da haverá sete tipos de selo de residente:
a) O selo branco que permite a circulação e o estacionamento aos 
veículos das pessoas residentes, exclusivamente nas áreas reser-
vadas a estacionamento de residentes sitas na respetiva zona para 
a qual é válido;
b) O selo azul que permite a circulação e o estacionamento aos veí-
culos das pessoas residentes na respetiva zona para a qual é válido;
c) O selo rosa que permite a circulação e o estacionamento aos veí-
culos dos estabelecimentos residentes, exclusivamente nas áreas 
reservadas a estacionamento de residentes sitas na respetiva zona 
para a qual é válido;
d) O selo vermelho que permite a circulação e o estacionamento 
aos veículos dos estabelecimentos residentes na respetiva zona 
para a qual é válido;
e) O selo laranja que permite a circulação e o estacionamento aos 
veículos das instituições residentes, exclusivamente nas áreas re-
servadas a estacionamento de residentes sitas na respetiva zona 
para a qual é válido;
f) O selo amarelo que permite a circulação e o estacionamento aos 
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veículos das instituições residentes na respetiva zona para a qual 
é válido;
g) O selo verde que permite a circulação aos veículos de pessoas 
residentes, das instituições residentes e dos estabelecimentos re-
sidentes.
2 — Deverão constar dos selos branco, azul, rosa, vermelho, laranja 
e amarelo:
a) O respetivo prazo de validade;
b) A matrícula do veículo;
c) A zona para que é válido.
3 — Deverá constar do selo verde:
a) O respetivo prazo de validade;
b) A matrícula do veículo.
4 — O selo amarelo poderá abranger a totalidade das zonas quando 
requerido por IPSS que promovam serviço domiciliário demorado 
no Centro Histórico de Évora.
5 — O selo de residente tem a validade de um ano a contar da data 
da sua atribuição/renovação.
6 — O selo deverá ser afixado no vidro para-brisas de forma visível 
e legível.

Artigo 13.º
Titulares

1 — a) Terão direito aos selos branco e ou azul as pessoas residentes 
que residam habitualmente em prédio urbano ou fração autónoma 
situados no Centro Histórico de Évora, sendo que, caso disponham 
de estacionamento no imóvel em que habitam, os selos serão 
atribuídos nos termos da alínea b) do n.º 8 do presente artigo. As 
pessoas residentes temporárias são consideradas como pessoas 
residentes para efeitos de acesso a selo de estacionamento, tendo 
de apresentar documentação distinta e de acordo com o artigo 14º.
b) Terão direito aos selos rosa, vermelho, laranja ou amarelo, con-
soante o caso, os estabelecimentos residentes e as instituições 
residentes que se encontrem sediados e em atividade em prédio 
urbano ou fração autónoma situados no Centro Histórico de Évora, 
desde que não disponham de estacionamento no imóvel que utili-
zem na sua atividade.
c) Os profissionais liberais residentes e os empresários individuais 
residentes são equiparados a empresas residentes para efeitos de 
acesso ao selo estacionamento, todavia com necessidade de apre-
sentação de documentação distinta e de acordo com artigo 14º.
2 — Terão direito ao selo verde as pessoas residentes, as institui-
ções residentes e os estabelecimentos residentes, que residam 
habitualmente ou se encontrem sediados e em atividade em prédio 
urbano ou fração autónoma situados no Centro Histórico de Évora 
e que por motivos das limitações do presente Regulamento não te-
nham direito aos selos branco, azul, rosa, vermelho, laranja ou ama-
relo, ou que pelo seu interesse não o desejam requerer.
3 — A cada uma das instituições residentes, dos estabelecimentos 
residentes e das unidades habitacionais serão atribuídos no máxi-
mo dois selos. Este limite poderá ser ultrapassado para as institui-
ções residentes, em casos especiais devidamente fundamentados.
4 — O segundo selo a atribuir às instituições residentes, aos esta-
belecimentos residentes e às unidades habitacionais será amarelo, 
vermelho ou azul, respetivamente.
5 — O direito à obtenção dos selos de residente implica que os seus 
titulares:
a) Sejam proprietários de um veículo automóvel; ou
b) Sejam adquirentes com reserva de propriedade de um veículo 
automóvel; ou

c) Sejam locatários em regime de locação financeira de um veículo 
automóvel; ou
d) Sejam utilizadores de veículo cedido pelo respetivo proprietá-
rio, adquirente ou locatário ou por empresa a que documentem ter 
vínculo mediante sua declaração específica, no caso de pessoas 
residentes.
6 — No caso de a mesma fração autónoma ou prédio urbano cor-
responder, em termos factuais a um estabelecimento residente e, 
simultaneamente, a uma unidade habitacional, só deverá ser consi-
derada, para efeitos deste Regulamento, nomeadamente para atri-
buição de selo de residente, a função para a qual a fração autónoma 
ou o prédio possui a respetiva licença de utilização.
7 — Os titulares são inteiramente responsáveis pela correta utiliza-
ção do selo de residente.
8 — a) Os interessados na obtenção do selo de residente terão de 
declarar, sob compromisso de honra, se possuem ou não estacio-
namento no imóvel em que habitam ou utilizam na sua atividade.
b) Os possuidores de estacionamento no imóvel que habitam têm 
acesso ao selo azul e a um segundo selo nas condições gerais.
9 — Em caso de falsificação de selo de residente, para além da res-
ponsabilidade criminal do infrator, serão anulados os selos emi-
tidos relativamente à respetiva residência e não haverá direito à 
emissão de novos selos pelo período de cinco anos quanto à mes-
ma.
10 - Cada residente temporário está limitado à atribuição de um 
selo e de uma renovação.

Artigo 14.º
Documentos necessários à obtenção de selo de residente

1 — A emissão do selo de residente para pessoas residentes será 
passada pela Câmara Municipal de Évora ou à entidade a quem de-
legue a gestão do estacionamento de duração limitada, mediante 
requerimento, que deverá ser acompanhado da apresentação dos 
seguintes documentos, donde deverá resultar que o requerente re-
side efetivamente no centro histórico de Évora:
a) Bilhete de identidade;
b) Carta de condução;
c) Atestado de residência emitido pela Junta de Freguesia compro-
vando que o requerente reside habitualmente no Centro Histórico 
de Évora;
d) Documento comprovativo da residência fiscal;
e) Recibo, contrato de arrendamento ou caderneta predial compro-
vativa da propriedade do fogo;
f) Título de registo de propriedade do veículo, ou documento refe-
rido nas situações descritas nas alíneas b), c) e d) do n.º 5 do artigo 
anterior, sendo obrigatório que a residência inscrita no título de 
propriedade se localize no Centro Histórico de Évora.
2 — No caso de parte do prédio urbano que constitua unidade ha-
bitacional independente para a qual não haja recibo ou contrato de 
arrendamento, terá o interessado na obtenção do selo de residente 
de solicitar aos serviços técnicos da área urbanística da Câmara 
Municipal de Évora, vistoria comprovativa da independência dessa 
unidade a fim de que, e sem prejuízo da comprovação dos demais 
requisitos regulamentares exigidos, o selo de residente pretendido 
possa ser atribuído.
3 — No caso de a pessoa residir temporariamente no Centro His-
tórico, o pedido de emissão de selo de residente deve ser acom-
panhado de recibo de renda ou contrato de arrendamento ou ca-
derneta predial comprovativa da propriedade do fogo, ou, no caso 
de o requerente residir gratuitamente com familiares, documento 
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comprovativo da propriedade do fogo por esse familiar ou contra-
to de arrendamento celebrado por esse familiar acompanhado de 
declaração, sob compromisso de honra, passada por esse familiar, 
da qual conste a indicação da relação familiar com o interessado na 
obtenção do selo e de documentos comprovativos dessa relação 
familiar com o interessado na obtenção do selo e de documentos 
comprovativos dessa relação familiar. Em todos os casos, é ainda 
sempre necessária a apresentação de prova específica do vínculo 
do interessado ao respetivo estabelecimento de ensino em caso de 
estudante, ou documento justificativo do motivo e período da resi-
dência temporária, nos demais casos.
4 — Para os casos descritos no número anterior dispensam-se os 
documentos referidos na alíneas c) e d) do n.º 1 do presente artigo, 
bem como a obrigatoriedade da residência inscrita no título de re-
gisto de propriedade corresponder ao Centro Histórico de Évora.
5 — A emissão do selo de residente para estabelecimentos residen-
tes será passada pela Câmara Municipal de Évora ou à entidade a 
quem delegue a gestão do estacionamento de duração limitada, 
mediante requerimento que deverá ser acompanhado da apresen-
tação dos seguintes documentos, de onde deverá resultar que o 
requerente exerce efetivamente a atividade no Centro Histórico de 
Évora:
a) Cartão de identificação fiscal;
b) Cópia do modelo 22 do IRC ou certidão da conservatória do regis-
to comercial, comprovativa do exercício de atividade de indústria, 
comércio, serviço ou profissão liberal;
c) Cópia do anexo do modelo 3 do IRS, comprovativo do exercício da 
atividade no caso de empresário em nome individual;
d) Os documentos indicados na alínea f) do n.º 1 do presente artigo, 
sendo obrigatório que a residência inscrita no título de propriedade 
se localize no Centro Histórico de Évora.
6 — A emissão do selo de residente para instituições residentes 
será passada pela Câmara Municipal de Évora ou à entidade a quem 
delegue a gestão do estacionamento de duração limitada mediante 
requerimento que deverá ser acompanhado da apresentação dos 
seguintes documentos, de onde deverá resultar que o requerente 
tem efetivamente a atividade no Centro Histórico de Évora:
a) Cartão de identificação fiscal;
b) Documento emitido pelo órgão da administração pública que au-
torize a atividade da instituição;
c) Documento comprovativo do direito de utilização do prédio;
d) Os documentos indicados na alínea f) do n.º 1 do presente artigo, 
sendo obrigatório que a residência inscrita no título de propriedade 
se localize no Centro Histórico de Évora.

Artigo 15.º
Mudança de domicílio ou de veículo

1 — O selo de residente de pessoa, instituição ou estabelecimento 
residente deverá ser imediatamente devolvido à entidade emissora 
sempre que o titular deixe de ter residência no prédio urbano ou 
fração autónoma para qual foi atribuído o selo ou aliene o seu veí-
culo.
2 — O beneficiário do selo de residente deverá ainda comunicar a 
substituição do veículo.
3 — A inobservância do preceituado neste artigo determina a anu-
lação do selo de residente e a perda do direito a novo selo quanto à 
respetiva residência durante um período de três anos.
4 – Poderá ser atribuído um selo provisório para uma outra viatura 
por um período máximo de um mês, mediante apresentação da do-
cumentação deste veículo e a contraentrega do selo titular. A atri-

buição do selo provisório com as mesmas condições do selo titular 
está limitada à sua validade.

Artigo 16.º
Furto ou extravio do selo de residente

1 — Em caso de furto ou extravio do selo de residente referido no 
artigo 12.º, deverá o seu titular comunicar de imediato o facto, sob 
pena de responsabilidade solidária pelos prejuízos resultantes da 
sua má utilização.
2 — A emissão de selo devido a causas descritas no número anterior 
está sujeita ao pagamento da respectiva taxa prevista no Regula-
mento Municipal de Taxas, Tarifas e Preços da Câmara Municipal 
de Évora.

CAPÍTULO IV
Sinalização
Artigo 17.º

Sinalização da zona
As entradas e saídas das zonas de estacionamento de duração limi-
tada serão devidamente sinalizadas, nos termos do Decreto Regu-
lamentar n.º 6/2019, de 22 de Outubro.

CAPÍTULO V
Fiscalização

Artigo 18.º
Fiscalização

A fiscalização do cumprimento das disposições do presente Regu-
lamento e das disposições do Código da Estrada e legislação com-
plementar, incumbe à Câmara Municipal e à PSP, sem prejuízo do 
disposto no artigo seguinte.

Artigo 19.º
Atribuições

1 — Competirá à Câmara Municipal de Évora ou à entidade a quem 
delegue os poderes inerentes às funções de fiscalização, nos ter-
mos do Decreto-Lei n.º 327/98, de 2 de Novembro, e à PSP, o exer-
cício das seguintes funções, dentro das zonas de estacionamento 
de duração limitada:
a) Fiscalizar o cumprimento do Regulamento por parte dos utentes 
das zonas de estacionamento;
b) Registar as infrações verificadas ao presente Regulamento, ao 
Código da Estrada e legislação complementar;
c) Comunicar às autoridades policiais, nos termos do n.º 5 do artigo 
170.º do Código da Estrada, as infrações registadas nos termos da 
alínea b);
d) Avisar os infratores do teor da infração verificada, advertindo 
da apresentação da respetiva comunicação junto das autoridades 
competentes;
e) Proceder ao levantamento de autos de notícia.
f) Proceder às notificações previstas nos artigos 171.º, 175.º e 176º 
do Código da Estrada.
2 — Os fiscais terão ainda as seguintes competências:
a) Esclarecer os utentes sobre as normas estabelecidas no presen-
te Regulamento, bem como acerca do funcionamento dos equipa-
mentos instalados;
b) Promover o correto estacionamento;
c) Zelar pelo cumprimento dos regulamentos específicos em vigor 
em cada zona;
d) Desencadear as ações necessárias ao eventual bloqueamento e 
remoção dos veículos em estacionamento abusivo;
e) Colaborar com os agentes da Polícia de Segurança Pública e com 
os serviços da Câmara Municipal de Évora no cumprimento do pre-
sente Regulamento.
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CAPÍTULO VI
Infrações

Artigo 20.º
Estacionamento proibido

É proibido o estacionamento nos casos previstos no artigo 71.º do 
Código da Estrada, nomeadamente:
a) Veículos destinados à venda de quaisquer artigos ou a publicida-
de de qualquer natureza;
b) Veículos utilizados para transportes públicos, quando não aluga-
dos, salvas as exceções previstas em regulamentos locais;
c) Veículos de categorias diferentes daquelas a que o parque ou 
zona de estacionamento tenha sido exclusivamente afeto;
d) Por tempo superior ao estabelecido ou sem o pagamento das 
taxas devidas.

Artigo 21.º
Estacionamento abusivo

1 — Considera-se estacionamento abusivo os casos previstos no 
artigo 163.º do Código da Estrada, nomeadamente:
a) O de veículo, durante 30 dias ininterruptos, em local da via públi-
ca ou em parque ou zona de estacionamento isentos de pagamento 
de qualquer taxa;
b) O de veículo, em parque, quando as taxas correspondentes a cin-
co dias de utilização não tiverem sido pagas;
c) O de veículo, em zona de estacionamento condicionado ao pa-
gamento de taxa, quando estas não tiverem sido pagas ou tiverem 
decorrido duas horas para além do período de tempo pago;
d) O de veículo que permanecer em local de estacionamento limi-
tado mais de duas horas para além do período de tempo permitido;
e) O de veículos agrícolas, máquinas industriais, reboques e semir-
reboques não atrelados ao veículo trator e o de veículos publicitá-
rios que permaneçam no mesmo local por tempo superior a qua-
renta e oito horas, ou a 30 dias, se estacionarem em parques a esse 
fim destinados;
f) O que se verifique por tempo superior a quarenta e oito horas, 
quando se tratar de veículos que apresentem sinais exteriores evi-
dentes de abandono ou de impossibilidade de se deslocarem com 
segurança pelos seus próprios meios.
2 — Em caso de estacionamento abusivo serão aplicáveis com as 
devidas adaptações as disposições previstas na Portaria n.º 1424/ 
2001, de 13 de Dezembro, com as demais atualizações

Artigo 22.º
Bloqueio e remoção

Verificando-se estacionamento abusivo pode, sem prejuízo das 
coimas aplicáveis, proceder-se ao bloqueio e remoção do veículo 
nos termos previstos no artigo 164.º do Código da Estrada.

Artigo 23.º
Atos ilícitos praticados sobre equipamentos

Quem abrir, encravar, destruir, danificar, apropriar ou tornar não 
utilizável os equipamentos instalados incorre em responsabilidade 
criminal nos termos da lei.

CAPÍTULO VII
Sanções

Artigo 24.º
Regime aplicável

Sem prejuízo da responsabilidade civil e ou penal que ao caso cou-
ber, as infrações ao disposto no presente Regulamento são sancio-
nadas nos termos do presente capítulo.

Artigo 25.º
Competência contra-ordenacional

1 — A competência para determinar a instauração de processos de 
contra-ordenação e para aplicar as respetivas coimas pertence ao 
presidente da Câmara, podendo ser delegadas e subdelegadas nos 
termos legais, sem prejuízo no disposto na alínea e) do n.º 1 do ar-
tigo 19.
2 — A tramitação processual obedece ao disposto no regime geral 
das contra-ordenações.

Artigo 26.º
Punibilidade da tentativa e da negligência

A tentativa e a negligência são puníveis, nos termos da legislação 
em vigor.

Artigo 27.º
Coimas

1 — Será punido com coima graduada entre 30 euros e 150 euros 
quem:
a) Utilizar indevidamente os títulos de estacionamento, os selos de 
residente, o cartão cidade ou os parcómetros.
b) Se encontrar em estacionamento proibido, nos termos do artigo 
20.º do presente Regulamento.
2 — O veículo abusivamente estacionado poderá ser bloqueado e 
removido, e será punido com as coimas previstas na Portaria n.º 
1424/2001, de 13 de Dezembro, que são atualmente as seguintes:
a) Pelo bloqueamento de veículos ligeiros — 30  euros;
b) Pelo bloqueamento de veículos pesados — 60  euros;
c) Pelo bloqueamento de ciclomotores, motociclos e outros veícu-
los a motor não previstos nas alíneas a) e b) do presente número 
— 15 euros;
d) Pela remoção de veículos ligeiros — 50 euros;
e) Pela remoção de veículos pesados — 100 euros;
f)  Pela remoção de ciclomotores e outros veículos a motor não pre-
vistos nas alíneas d) e e) do presente número — 20 euros;
g) Pelo depósito de um veículo à guarda da entidade competente 
para a fiscalização são devidas, por cada período de vinte e quatro 
horas, ou parte deste período, se ele não chegar a completar-se:
i) Veículos ligeiros — 10 euros;
ii) Veículos pesados — 20 euros;
iii) Ciclomotores, motociclos e outros veículos a motor não previs-
tos nas alíneas i) e ii) do presente número — 5 euros.

CAPÍTULO VIII
Disposições finais e transitórias

Artigo 28.º
Isenção da responsabilidade

O pagamento de tarifas e taxas por ocupação de lugares de esta-
cionamento não constitui a Câmara Municipal de Évora nem a em-
presa a quem tenha sido delegada a gestão do estacionamento de 
duração limitada em qualquer tipo de responsabilidade perante o 
utilizador e não serão, em caso algum, responsáveis por eventuais 
furtos, perdas ou deteriorações dos veículos estacionados em zo-
nas de estacionamento pago, ou de pessoas e bens que se encon-
trem no seu interior.

 Artigo 29.º
Empresa gestora do estacionamento de duração limitada

(Revogado) 
Artigo 30.º

Norma revogatória
São revogadas todas as disposições regulamentares incompatíveis 
com o presente Regulamento.

Artigo 31.º
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Dúvidas e omissões
Os casos e as dúvidas relativas à aplicação do presente Regula-
mento serão resolvidos pela lei geral em vigor sobre a matéria a 
que este se refere e, na falta desta, por deliberação da Câmara Mu-
nicipal.

Artigo 32.º
Entrada em vigor

1 — O presente Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publi-
cação em Diário da República.
2  — Os selos de residente já emitidos são válidos até ao fim dos 
respetivos prazos de validade.

AVISO

Projeto de Regulamento de Atribuição de Habitações da 
Habévora, E. M.,em Regime de Arrendamento Apoiado

Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá, Presidente da Câmara Muni-
cipal de Évora, torna público, ao abrigo das disposições conjugadas 
previstas nas alíneas b) e t) do n.º 1 do artigo 35.º  e no artigo 56.º, 
ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, 
nos termos para os efeitos previstos no artigo 101.º do Código de 
Procedimento Administrativo que a Câmara Municipal de Évora, em 
reunião ordinária de 10 de março de 2021, deliberou aprovar o «Pro-
jeto de Regulamento de Atribuição de Habitações da Habévora, E. 
M., em Regime de Arrendamento Apoiado» e dar início ao período 
de consulta pública pelo período de trinta dias úteis, a contar da 
data da publicação do presente Aviso no Diário da República.
Durante o período de consulta pública, qualquer interessado po-
derá consultar o presente projeto de regulamento junto do Balcão 
Único desta Autarquia, e na internet, no sítio institucional da Câ-
mara Municipal de Évora e, se assim o entender, formular as recla-
mações, observações ou sugestões que entenda por convenientes, 
as quais devem ser apresentadas por escrito, dirigidas ao Sr. Pre-
sidente da Câmara Municipal de Évora, podendo ser remetidas por 
via postal, correio eletrónico, para o endereço www.cm-evora.pt, 
ou entregues no Balcão Único da Câmara Municipal de Évora, du-
rante o período normal de expediente.
E, para que conste, mandei publicar este Aviso no Diário da Repú-
blica e outro de igual teor, que será publicitado na internet, no sítio 
institucional da Câmara Municipal de Évora.
Évora, Paços do Concelho, 16 de março de 2021
O Presidente da Câmara
Carlos Pinto de Sá


