
ATA QA VIG~SIMA QUARTA R E ~ O  
DA chwu MUNICIPAL DE IEVORA, E\/GT;,\ A h  B e f i W A  NO DU NO- DE 

CIimara nunicipsl BEZEMBRO DE MlIS MIL E VINTE E UM 1 
QUINTA R E W O  DE CW 
MUNICIPAL DQ) MANDATO 2021/2025. 

Aos nove dias do m6s de dezembro de dois mil e vinte e um pelas quinze horas, na Sala dos 
Le6es dos Paps  do Municipio, reuniu a C h a  Municipal de hvora. 

Estiveram presentes: 
Presidente: Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sa 

- Vereadores: Jost? Gabriel PaixPio Calixto 
Henrique Eva Ferreira Cwalho Sim-Sim 
Alexandre Manuel Rosa Varela 
Lurdes Judite Dionisio Pratas Nico 
Florbela da Luz Descalqo Femandes 
Patricia Josi? Correia Raposinho. 

A reuniito foi presidida por Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sh, Presidente da C h a r a  
Municipal de ~vora ,  e secretariada por Elisabete Matos Neves, Coordenadora de Unidade de 
AdministraqPio Geral. 

I - PER~ODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Ao iniciar a reunik o senhor Presidente cumprimentou os senhores Vereadores, funciontirios, e 
public0 presente. De seguida perguntou se havia alguma quest% sobre a Ordem do Dia, tendo 
solicitado que os pontos 7.1,7.2 e 7 3  fossem retirados, o que foi aceite por consenso de todos os 
Eleitos. NPio havendo mais sugestaes deu continuidade a reunih. 

A). - Escola Secundhria And& de Gouveia. 

0 senhor Presidente, sobre a quest& da ESAG, deixou a informaqk que foram enviados 
oficios ao senhor Ministro da EduwHo e a CIMAC, conforme acordado. Disse ainda que foi 
realizada uma visita ti escola e reuniu-se com o senhor Secrettirio de Estado da EducqPio, na 
semana passada, onde teve oportunidade de o sensibilizar para a possibilidade de uma resposta o 
mais ripido possivel Bquilo que colocaram. Neste sentido, eseo agora a aguardar uma resposta 
por parte do Ministbrio da Educa+. 

0 senhor Vereador Jos6 Calixto, relativamente ir requalificq80 da Escola Secundbia Andrt? de 
Gouveia, reforpu que foi um process0 liderado pelos eleitos do Partido Socialista, e deixou o 
seu protest0 frontal pelo incumprimento por parte do Presidente da C h a r a  Municipal, do 
acordado na reuniZLo publica anterior, pois ntio receberam qualquer pedido ao Mist6rio da 
Educqgo, que supostamente ja teri sido enviado pela C h a r a  Municipal. A partilha desta 1 
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informaqio teria sido, obviamente, muito importante para poderem desempenhar a sua missio 
politica junto do Govemo. 

0 senhor Presidente disse que os eleitos pela CDU tiveram oportunidade de fazer um historic0 
do processo da ESAG que mostrou o processo nio comeqou agora e que informou que os oficios 
foram enviadas no imediato, tal como combinado, mas de facto, por falha sua parte, nio foram 
enviadas copias para conhecimento dos senhores Vereadores. 

0 senhor Vereador Henrique Sim-Sim interveio para reiterar exatamente o que o senhor 
Vereador Jose Calixto disse. Efetivamente tinham acordado que seria enviada essa informaqio, e 
por isso tambem ficaram a aguardar, mas depois viram urna comunicaqio publica de urna 
iniciativa politica junto a escola, e a documentaqio que esperavam nZo a receberam. Portanto, 
solicitou novamente que lhes seja enviada a documentaqio para que todos possam acompanhar o 
processo de urna forma mais precisa, conforme tinha sido acordado. 

B). - Comemorayio dos 100 anos da Escola Gabriel Pereira. 

0 senhor Presidente referiu-se a comemoraqZo dos 100 anos da Escola Gabriel Pereira, que 
ocorreu ha poucos dias, tendo saudado a iniciativa dos responsaveis do Agrupamento e da Escola 
que deu visibilidade ao papel daquela escola publica e dos que, ao longo dos anos, a construiram 
e asseguraram o processo educativo bem como todos os que por ela passaram. Em representaqio 
do Municipio teve oportunidade de participar em virios eventos do programa e transmitir o 
reconhecimento e disponibilidade do Municipio para reforqo da colaboraqio existente. 

C). - Dia Internacional das Cidades Educadoras. 

0 senhor Presidente, relativamente ao Dia intemacional das Cidades Educadoras, recordou que 
o Municipio foi dos primeiros a aderir a rede intemacional e a contribuir para o movimento que 
necessita de urna nova dinimica, mas que 6 muito importante para a construqio de cidades mais 
abertas, inclusivas e democraticas. 

D). - Projecto "Miss50 Cifncia e Arte". 

0 senhor Presidente abordou, de seguida, o projeto Missio Ciincia e Arte, urna parceria que 
existe deste 2016 com a Universidade de ~ v o r a .  Revelou-se m a  parceria de grande impact0 e 
importhcia na sensibilizaqio para a cicncia e na divulgaqiio das suas vfirias fireas, na ligaqio 
com as escolas bem como com as questdes ligadas a arte. 
A ultima sessio, que teve lugar ha poucos dias, foi para o relanqamento do programa para este 
ano e para o proximo com urna sessio dedicada as questdes da historia e da resistincia no 
imperio portuguis nos dculos XVI e XVII. Esta sessio contou com a presenqa de urna 
professora da Universidade de ~ v o r a ,  especialista na materia, e com um grupo de professores 
europeus, que tim tratado estas questdes. Considerou o tema e a sessZo muito interessantes 
porque trata um lado da historia que habitualmente fica escondido e nio aquele que e o mais 
divulgado. Sio  sem duvida projetos de grande importincia pelo que deixa a informaqio para que 
fique registada. 

E). - Realizaqio da Meia Maratona. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela referiu-se realizaqio da meia maratona de ~ v o r a ,  que 
decorreu de forma extraordinaria, e realqou o facto de grande parte do trabalho ter sido 
assegurado pelos serviqos camarfirios. Houve urna participaqio acima das expectativas nas tris 
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valencias da meia maratona com um grande envolvimento da populqib e dos patrocinadores, a 
quem deixou o seu agradecimento, num desafio com muito pouco tempo para decidir coisas e 
para as colocar no terreno e, portanto, parece-lhe que e s tk  todos de paraMns, comqando pelas 
equipas da C h a r a  que todas contribuiram para isso, deixando assim o seu reconhecimento aos 
trabalhadores. 

F). - SaudagHo a Atletas Eboreuses 

Ainda em context0 desportivo, o senhor Vereador Alexandre Varela deixou urna saudagiio d 
corredora amadora Eborense Ana Lourido por ter terminado uma prova em ValBncia, uma meia 
maratona, culminando na verdade corn urn recorde regional do Alentejo. 

Para terminar, deixou igualmente uma saudqZLo i Eborense Maria Gomes pela sua participa@o 
na selegZio portuguesa de Badminton e o feito alcanqado, p is  conquistou o terceiro lugar no 
campeonato do mundo. 

D). - Diiersos Assuntos I Vereador Josh Calito. 

0 senhor Vereador Josd Calixto relativamente ao processo de negociqb do Orgamento 
Municipal e Grandes Opges para 2022, comepu por deixar a sua conteswo pela infomqib 
veiculada pela wmunicqiIo social, segundo a qua1 o processo de negociagio do oqamento jft 
estaria a decorrer, supostamente de acordo com as declaraqc3es prestadas pelo Presidente da 
C h a m  Municipal, facto que os deixou de certa forma surpreendidos, porque efetivamente tal 
d o  corresponde d verdade e aguardam a marcqiio da primeira reuni& para o efeito. 
Por outro lado, gostariam tambkm de obter o maxim0 de informacb ~ a r a  comecarem a . . 
trabalhar, porque o primeiro gesto de alguma forma tkcnico-politico que fizeram nesse process0 
foi agora a abordagem que tiveram B fiscalidade municipal e que te& a oportunidade de seguida 
de tratar. Era importante terem alguma base de trabaho, nomeadamen& aquela que pediu na 
primeira reuniiio, que tem a ver com as IS1timas p r e s w e s  de contas e com algum outro elernento 
que entenda adequado para poderem trabalhar, porque obviamente, para serem responshveis e 
apresentarem propostas, e m  que ter o quadro geral macroecon6mico da autarquia Portanto, 
pretendiam iniciar o mais rapidamente esse processo para bem do concelho de ~ v o r a  e dos 
eborenses porque t8m que ter esse documento o mais raipido possivel. 

Referiu-se novamente ao processo de requalific+ da Escola Secundhia An& de Gouveia, 
pela nota referida pelo senhor Vereador Henrique Sim-Sim, para dizer que em sua opiniiio todos 
devem fazer urn esforgo para que nestes processes as estruturas partidkrias deixem de uma vez 
por todas de impregnar o processo de algo que na 6ltima reunib de C h a r a  niio houve, porque 
efetivamente houve um consenso generalizado de todos para resolver urn problem que tem uma 
dkada em que todos s8o culpados e, portanto, foi corn algum desagrado que ouviram alguns 
adjetivos sobre a intmengb do Partido Socialists no processo, mas perceberam que faz parte da 
politica e as pessoas sabe& avaliar, tam&, e era uma nota que pretendia deixar em nome da 
pr6pria consci&ncia 

Uma terceira questh tem a ver com o Rossio de SZLo Brk, e corn um ssivel evento que 
tam&m era apontado como um evento que poderia marcar a posigib de I!? vom em termos de 
medidas que siio compativeis com as preocupq8es ambientais que devem ter. 
Refere-se exatamente ao Encontro Nacional de Viaturas Elktricas, aue junta milhares de viaturas, 
e ao facto de a AssociaqZio de Utilizadores de Viaturas El6tricas ter feito um pedido de reuniiio 
M mais de urn mBs para tratar da possivel organiza@o deste evento que consideram muito 
relevante para a cidade e Concelho de fivora. Nesse sentido, questionou o porquB de o pedido 
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ainda nio ter tido qualquer resposta porque este atraso pode colocar em risco essa intenqio de 
trazer o evento vara ~ v o r a .  
Assim, intercedia aqui no sentido do senhor Presidente ou o senhor Vereador reunirem com a 
Associaqtio em questio, para se poder tentar trazer o evento para ~ v o r a  e simultaneamente servir 
de mais um motivo para fazer alguma requalificaqtio do Rossio de Sio Bras. Salientou que os 
eleitos do Partido Socialista tem ideias muito concretas em relaqtio ao assunto, e naturalmente se 
forem chamados a esse processo, com certeza que dartio contrihutos e poderiam ter urna primeira 
utilizaqio desse novo Rossio de S2o Bras, novo e urna palavra exagerada, mas do Rossio de Stio 
Bras requalificado com urn grande evento de carater national, ou seja, o Encontro Nacional de 
Viaturas Eletricas. 

0 senhor Presidente, em resposta ao senhor Vereador Jose Calixto, referiu, sobre a elaboraqgo 
das Opqdes do Plano e do Orqamento Municipal para 2022, que nio conhece o que tera dito a 
comunicaqio social salientando que logo na primeira reunitio foram convidadas as varias forqas 
politicas a preparar propostas para as 0 ~ 6 e s  do Plano e do Orqamento que estso em elaboraqtio. 
Ainda assim, propbs que no final da presente reuniio se pudesse acertar com cada urna das 
forqas politicas, urna reunitio para poderem falar sobre as OpqBes do Plano e do Orqamento. 
Acrescentou que as Prestaqdes de Contas bem como as Opqdes do Plano e Orqamento em vigor 
estio disponiveis a todos no "sitio internet" da Cimara Municipal. 

Relativamente as iniciativas e posiqdes da CDU disse que ntio iria fazer comentftrios sobre a 
materia. 

Quanto ao pedido de reuniio para urn eventual Encontro Nacional de Viaturas Elitricas, disse 
nio se lembrar de nenhum pedido formal mas ira verificar. Lembra-se sim de um contact0 
pessoal de um cidadio que, no h h i t o  de uma outra iniciativa, lhe falou naquela possihilidade. 
Ira agendar a reuniio com quem fez o pedido, para perceber em que condiqdes e o que prop6em 
para o evento no sentido de se poder avaliar a situaqio. 

E). - Virios Assuntos I Vereador Henrique Sim Sim. 

0 senhor Vereador Henrique Sim Sim iniciou a sua intervenqio para frisar a representaqio 
dos vereadores em iniciativas do municipio, referindo-se por exemplo a urna iniciativa que 
gostariam de se terem associado, que foi o reconhecimento ao senhor seguranqa do Hospital de 
~ v o r a  que salvou a vida a urna crianqa e que so tiveram conhecimento pelas redes sociais. 
Houve tambem a entrega de premios da meia maratona que foi apenas, ou quase exclusivamente, 
entregues pelo senhor Presidente e pelo senhor Alexandre Varela e pensa que essas 
representaqdes institucionais devem ser transversais a todos os vereadores, portanto, todos 
devem ser convidados e obviamente quem puder esta, mas acha que deve existir urna melhoria 
no protocolo institutional. 

Sobre as saudaqdes, o senhor Vereador Henrique Sim Sim disse que obviamente se associa as 
que foram referidas pelo senhor Vereador Alexandre Varela, designadamente a atleta Maria Jose 
Gomes, do Clube de Badminton de ~ v o r a ,  que, juntamente com Fernando Silva, no passado do 3 
dezemhro, conquistaram a Medalha de Bronze em pares mistos, categoria seniores, no 
Campeonato do Mundo de Badminton que decorreu em Huelva, Espanha. 

Deixou ainda a sua Congratulaqio ao Grupo de Forcados Amadores de ~ v o r a ,  que recebeu este 
m&s duas distinqdes enquanto melhor Grupo de Forcados, pela Gala da Tauromaquia e tambem 
pela Tertulia da Nazare. Questionou ainda sohre qua1 o ponto de situaq2o da atribuiqio de 
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toponimia ao Grupo de Forcados Amadores e Evora, conforme poi apresentado pelo PSD em 
202 1, tendo a informa@o que foi nessa data enviado para Comissfio Municipal de Toponimia. 

Uma Congratulaqb a Vitor Carvalho, estudante do mestrado em Paleontologia da Universidade 
de hvora, pel0 p rh io  Lanzendorf - National Geographic, com a ilustraqb de um dinossauro 
d v o r o  do museu da Lourinhg. Curiosamente o trabalho feito na L O W  6 tambem 
desenvolvido por ex-alunos da universidade de ~vora,  por colegas seus do curso de Zootecnia. 

CongratulaqaO pela instalqb da Delegaqb da Sociedade Portuguesa de Esclerose Midtipla em 
fivora, urn importante passo para apoio aos doentes da nossa regifio com esta doenqa invisivel. E 
sem dhvida um importante avango nesta hea, e sabe que foi um espqo cedido pela Hab6vora 
pel0 que felicitou tambem o municipio por isso, lamentando, no entanto, que as condiqiks da 
atribuiqfio, no seu entender, n b  foram as mais adequadas ainda assim deixa o registo. 

Congratulqb pela realizqk do Conselho Nacional do PSD em fivora, no passado dia 7 de 
dezembro, sendo que ha mais de 40 anos tal d o  ocorria na nossa cidade. 

Para terminar, deixou tamMm uma Congratulaqtio ao Instituto Cultural de Evora, organizqfio 
sem fins lucrativos, que foi distinguido no hb i to  dos "Mmios de Boas praticas de 
Voluntariado 2021" do Instituto Portugues do Desporto e Juventude. 
Referiu ainda que dia 5 de dezembro foi o Dia Internacional dos Voluntsrios e hvora tem de 
facto uma tradiqb grande de voluntariado, e 6 importante valorizar todo esse trabalho que 6 feito 
pelas pessoas de forma ti30 abnegada 

0 senhor Vereador Henrique Sim Sim em nome dos Eleitos pel0 Mudar Com Confian~ 
apresentou a seguinte proposta: 

"RECONHECIMENTO AOS VOLUNTARIOS EM ]EVORA I DIA INTERNACIONAL 
DOS VOLUNT~IOS.  
Celebrou-se no passado dia 5 de dezembro o Dia Internacional dos Volunthios, data 
estabelecida em 2001 pelas Nq6es Unidades, tendo como tema, em 2021, 'Volunthio para um 
hturo inclusive'. 
Sem conhecer niuneros exatos, sabe-se que em Portugal &I mais de 600.000 pessoas as que 
pratioam voluntariado com regularidade, existindo tambem milhares de organimfles, de 
diferente natureza, que promovem atividades voluntzbias. 

~vo ra  tem tamb6m uma forte tradiqgo de prhtica de voluntariado, no apoio social, apoio 
dimentar, apoio As atividades culturais, educativas, desportivas, recreativas, no apoio aos 
cuidados de sacde, na hea do ambiente, entre outras. 
SaO pessoas que, genuinamente, apoiam outras pessoas, dinamizam atividades com diferentes 
pcblicos, colaboram com organ@6es de distinta natureza, enfim, fazem a diferenqa, de forma 
muitas vezes invisivel, na nossa vida quotidians, particulmente quando mais precisamos 
A participagfio em atividades de voluntariado proporciona tambem beneficios na formqZo 
individual, contribuindo para o desenvolvimento de compethcias pessoais e sociais, 
empoderando cada individuo, potenciando o exercicio da cidadania e contribuindo para o 
desenvolvimento mais coeso das comunidades. 
0 Voluntariado 6 o conjunto de q ik s  de interesse social e comunithio, realizadas de forma 
desinteressada, no hb i to  de projetos, programas e outras formas de intervenqio, de servigo dos 
individuos, familias e comunidade, desenvolvidos sem fins lucrativos, por entidades phblicas ou 
privadas, por forma a fazer face As necessidades e preocupafles humanas, sociais e ambientais. 
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0 valor e importincia do voluntariado reside na sua caracteristica essential de ser urna das 
expressties mais visiveis da solidariedade que promove e facilita a inclus2o social, cria capital 
social e produz um efeito transformador na sociedade, contribuindo para o desenvolvimento de 
urna sociedade civil d inh ica ,  capaz de oferecer soluqties criativas e inovadoras para desatios 
comuns ou excecionais, como a que recentemente estamos a enfrentar no imbito do combate a 
pandemia de Covid-19. 
Considerando o atras exposto, a C8mara Municipal de ~ v o r a  delibera reconhecer o trabalho 
voluntirio realizado por tantos jovens e adultos da nossa comunidade, expressando o seu 
agradecimento pelo seu contributo em 2021 em favor de diferentes causas, assim como a todas 
as organizaqBes promotoras de atividades voluntarias do nosso concelho que, pela sua aqio, 
contribuiram para que a nossa sociedade seja um pouco mais justa". 
A proposta de Reconhecimento aos Voluntirios de ~ v o r a  (Dia International dos 
Voluntaries) foi aprovada por unanimidade. 

Dando continuidade, o senhor Vereador Henrique Sim Sim questionou o senhor Presidente, 
sobre a continua ausencia de resposta a municipes, ou seja, ha virias pessoas que se queixam que 
colocam questties atraves dos mails proprios para o municipio e nio so nio sio cumpridos os 10 
dias uteis como, muitas vezes, demoram meses ou n2o t6m sequer resposta. Portanto, pensa que e 
fundamental que os procedimentos sejam melhorados e que todo o municipe tenha a sua 
resposta, ainda que compreende muitas vezes nio ser possivel responder nos 10 dias uteis, mas 
deve ser acautelada a resposta ao municipe dentro do prazo legal sempre que possivel. 

Uma outra quest20 que pretendia ver esclarecida, tem a ver com urna reuniio que teve durante a 
manhi com os moradores do Bairro da Caeira que fizeram chegar a todos os senhores 
Vereadores e ao municipio urn conjunto de questties nomeadamente a quest20 dos acessos, neste 
tempo de intervenqiio ferroviiria, que continua sem existir resposta para eles. Ha tambem 
problemas de trhsito no acesso de carros de grandes dimensBes, a sinalizaqio no pavimento das 
vias, enfim, um conjunto de questties concretas naquele bairro que 6 importante dar resposta e 
que pensa que o municipio ja tem informaq20 para poder atuar, em pelo menos algumas. 

Referiu tambkm algo que pensa que se tem que trabalhar e que tentar20 apresentar urna proposta 
em breve, que tem a ver com os estaleiros de obra no Centro Historico e nio pode deixar de 
referir o estaleiro que esta a frente do municipio, que e um estaleiro completamente 
desqualificado para aquilo que e urna cidade historica, Patrimonio da Humanidade e candidata a 
Capital Europeia da Cultura. Todas essas obras que decorrem no centro historico, os estaleiros 
devem ser cuidados e deve ser salvaguardada urna boa imagem para o exterior e, portanto, acha 
que o municipio deve dar o exemplo e deve ser o primeiro a interpelar o empreiteiro que esta a 
realizar obra para que tenha cuidado na apresentaqzo do estaleiro. Existem outras obras neste 
momento a decorrer, por exemplo junto a Pastelaria Violeta, onde o estaleiro de obra tambem 
esta completamente desqualificado e acha que os serviqos municipais devem fazer essa 
fiscalizaqio e ter cuidado com a apresentaq2o com que s2o realizados esses estaleiros. 

Colocou urna outra questgo, que tem a ver com o espaqo publico, junto aos predios da Cruz da 
Picada, onde cada vez que chove se transforma num lamaqal de acesso aquelas pessoas que ali 
vivem e, portanto, deve existir urna intervenqio de conservaqio daquele espaqo atempadamente, 
porque se esta a entrar na epoca de maiores chuvas. 
De igual modo reitera a questio que ja colocou sobre a Ermida de S2o Bras, urna vez que a rua 
esta completamente cheia de lama junto a urna Instituiqio de Solidariedade Social, e o pavimento 
daquele parque de estacionamento n2o esta condignamente para que as pessoas o possam utilizar 
e, portanto, deve ser tido em atenqio. 
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Prosseguindo, o senhor Vereador Henrique Sim Sim questionou sobre a execugh da obra da 
Rua de Santo An&, junto ao Bairro do Moinho, assunto esse que j& tinha colocado na liltima 
reuniZLo, e na altura o senhor Vereador Alexandre Varela tinha algumas dhvidas sobre o 
cornpromisso que o municipio tinha assumido de executar em 2021, onde isso foi clarificado e, 
portanto, perguntou para quando essa intewengk. 
De igual forma a rampa de S b  Miguel continua sem ilumina@ naquela pequena obra que foi 
realizada para acesso ti Porta da Traiggo, 

Uma outra quest50 que tem a ver com o abastecimento de &gua ao lugar de Castelos na fieguesia 
de SZLo Sebastih de Giestek Recordou que sensivelmente hi um ano surgiu uma noticia no 
~ v o r a  Noticias a dizer que o Pai Natal tinha chegado e que ia levar &pa ao lugar de Castelos. 
Passou o Natal, passou a Phcoa, passou o veriSo de S h  Martinho e o que 6 facto C que I& 
existe tigm no lugar de Castelos e sqreendentemente aparece uma nova noticia desta vez da 
CDU, novamente a prometer dgua As pessoas de Castelos e, portanto, a sua pergunta e para 
quando 6 que efetivamente aquelas pessoas t&m direito a ter acesso A &pa, que 6 um direito 
bbico e que ainda por cima 6 um investimento relativamente baixo, 50 mil euros, segundo foi 
anunciado hh um ano a&, supondo que agora o valor j& seja superior, mas de qualquer forma 6 
um investimento que o municipio deve fazer para g m t i r  dgua iiquelas pessoas. 

Lamentou algo que vem acontecendo no centro hist6ric0, que foi a destruiqh de uma escultura 
de madeira com a insignia gvora junto ao Jardim Eblico, que de alguma forma vai de encontro 
iiquilo que se tem referido em vivias reuniiies de Chara ,  que tem a ver com algum sentimento 
de inseguranga e alguma impunidade a alguns p p o s  no Centro Hist6rico. S h  atos de 
vandalismo, de &tagem, e tamb6m de alguma falta de higiene nos espaps phblicos e, por 
isso, 6 importante que se volte a ter maior cuidado tamb6m com a ilumh$ZLo, com a presenp 
das forrps de seguranqa e, por isso C fundamental que o municipio faga tamb6m sentir essa 
quest50, que efetivamente se possa de alguma forma minimizar esses comportamentos pouco 
civicos que est5o a acontecer. 

Por atimo, apresentou uma proposta de recomendqtlo para intervengao no parque das Portas da 
Rua de Avis. Aquele 6 um espago simb6lico e 6 um espaqo que t a entrada da cidade para quem 
vem do Norte. E um espaqo que se encontra completamente desqualificado, 6 um espago 
monumental, e que possui uma muralha hist~jrica, o aqueduto e os fortes. Bem sabe que C um 
espago que d o  6 propriedade do municipio, que 6 um espqo que 6 das Estradas de Portugal, 
mas t um espqo que sobre a qua1 o municipio tem tido a gestao e, portanto, acha que devia ter 
uma intewengh de mod0 que coloque alguma dignidade e que retire de 18. 0s cmos 
abandonados, que l i p e  as zonas junto A muralha, que eventualmente interdite o estacionamento 
junto a mesma e que desenvolva tamb6m um tratamento minim0 de arquitetura paisagista, 
mesmo que seja preczkio, mas que d8 uma dignidade Aquele espaqo que 6 de todos os Eborenses 
e que de facto qualquer um se sente de alguma maneira triste com a forma como aquele espaqo 
esta tratado. Assim sendo, coloca ti considerag2lo a votaqb da recomendaqb para que de facto 
exista uma intewengh imediata de uma operagb de limpeza, conservqZLo, proteqZLo e 
salvaguarda da muralha e do aqueduto, melhoria do aspeto visual sobre os ediflcios devolutos, 
requalific* paisagistica e a melhoria tamb6m da ilurninqh, para que realmente o mesmo 
tenha uma dignidade e uma qualidade de utiliqZLo que toda essa h a  merece. 

RecomendaqHo dos Eleitos do Mudar Com Confi inp 

n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A ~  NO PARQUE DA PORTA DE AVIS 
A cidade de ~ v o r a  destaca-se no panorama nacional e international pelas suas caracteristicas 
morfol6gicas e patrimoniais. Passados sete sdculos da construqb da Muralha Fernandina, 
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podemos ainda hoje contempli-la, conjuntamente com um legado historic0 impar fora de portas. 
Exemplo disso e o conjunto formado pelo Aqueduto da Agua da Prata, o Forte de Santo Antonio 
e o Baluarte de S. Bartolomeu. 
Contudo, o espaqo central que reune o intersticio deste conjunto monumental (Porta de Avis- 
Porta da Lagoa) encontra-se nurn estado deploravel. O parque de estacionamento da Porta de 
Avis e atualmente um local sujo, desconsolado e sem brio, que n2o dignifica a presenca 
patrimonial que o envolve, nem serve condignamente os eborenses. 
0 s  carros abandonados e vandalizados que transmitem um sentimento de inseguranqa, aos quais 
se soma a quase inexistencia de iluminaqfio publica, o pavimento em terra que facilmente 
enlameia, o lixo que se encontra amontoado junto das oliveiras e a falta de soluqdes para este 
lugar, tomam-no um mau exemplo de gest2o do espaqo publico com o qua1 n2o nos podemos 
rever. 
Toda esta zona da Muralha, assim como a zona junto ao Aqueduto, perde, assim, a sua 
monumentalidade, n20 se coadunando com uma cidade historica, classificada de patrimonio 
mundial pela UNESCO e candidata a Capital Europeia da Cultura em 2027. 
Este e um terreno propriedade da Estradas de Portugal, mas cujo uso e intervenqdes de 
conservae20, desde que ngo sejam tirados dividendos, est2o autorizados pelo Municipio de 
~ v o r a .  Este 6, tambem, um espaco que necessita de uma requalificaq20 profunda, a qua1 t e d  de 
estar integrada, naturalmente, com outros projetos de intervenq20 nas zonas envolventes. 
Considerando o atrhs exposto, propde-se que, de imediato, o Municipio de ~ v o r a  proceda a 
realizaqgo das necessarias operaqces de limpeza, consewaq2o, proteq20 e salvaguarda da 
Muralha e Aqueduto, melhoria do aspeto visual sobre os edificios devolutos e requalifica~io 
paisagistica, ainda que forma preciria, do atual parque de estacionamento da Porta de Avis, 
dotando o mesmo da dignidade e qualidade de utilizaq20 que toda esta k e a  merece." 

0 senhor Presidente referiu-se aos assuntos apresentados pelo senhor Vereador Henrique Sim 
Sim, comeqando desde logo pela representaggo dos Vereadores em iniciativas do Municipio, 
salientando que tem sempre procurado fa&-lo, atraves de convites, mas de facto considerou que 
tem havido algumas falhas pelo que ira junto dos serviqos procurar, naturalmente, melhorar esta 
situaqio no futuro. 

Relativamente aos Forcados Amadores de ~ v o r a ,  disse que as propostas que existem para 
toponimia, esta ou outra qualquer, s20 sempre remetidas A Comiss2o de Toponimia, a quem cabe 
dar parecer. Recordou que as reunides das Comissdes e Conselhos Municipais v2o recomeqar em 
breve, aguardando-se a indicaq2o de novos membros pela Assembleia Municipal, pelo que 
admite que a quest20 seja avaliada numa proxima reunizo da Corniss5.o de Toponimia. 

Relativamente a quest20 da resposta aos municipes, o senhor Presidente salientou que gostava e 
agradecia que sempre que tivessem indicaqgo que de facto houve municipes que n2o tiveram 
resposta atempada, lhe faqam chegar essa informaqgo e quem s2o esses municipes, porque aquilo 
que procuram fazer e dar sempre resposta, podendo eventualmente em certas situaqdes demorar 
algum tempo, mas por vezes n2o e a resposta que desejariam ter e normalmente nestes casos 
interpetam como n2o havendo resposta. 

Quanto ao assunto dos moradores do Bairro da Caeira, referiu que ja reuniram com as 
lnfraestruturas de Portugal e ttm estado a procurar ver como e que podem minimizar a situaq20, 
naquilo que decorre das competencias da Csmara Municipal. Como sabe, disse, e uma obra 
publica da responsabilidade das Infraestruturas de Portugal, e por isso 6 a entidade que tem 
obrigaqgo de dar resposta. Naturalmente, a C h a r a  tudo fara para ajudar a resolver o problema, 
porque logo que foi detetado alertaram para a situaq20, nomeadamente, aquando do estudo de 
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impact0 ambiental, havendo vfias questiks colocadas pel0 Municipio que do t&m sido tidas em 
conta. 

Relativamente aos estaleiros de obras no Centro Hist6rico, comeqou por destacar que continua a 
d i i c a  de recuperaqiio e requalificaeo de edificios no Centro Hist6rico. Considerou que 
podem ter uma melhor imagem, mas tanto quanto sabe, a fiscaliza@o verifica se as normas 
estabelecidas e s tb  a ser cumpridas, nomeadamente aquelas que referem que as coberturas 
devem ser brancas e que os elementos que as constituem devem de facto ter algurn cuidado. 

Sobre o espaqo publico cia Cruz da Picada niio est& de momento, aver exatamente o que se trata, 
mas certamente o senhor Vereador dirB para ver qual C a situqiio. 

Sobre o abastecimento de &a aos Castelos, o senhor Presidente disse que ele pr6prio foi aos 
Castelos, em determinado momento, informar que a obra de abastecimento de Bgua ia iniciar. 
Infelizmente, o empreiteiro, a quem a obra foi adjudicada, niio avanpu com a obra naquela 
altura, ao conkkio do que estava previsto, e houve tambkm problemas com falta de materiais o 
que obrigou a que a obra fosse repensada, nomeadamente em termos de orpmento uma vez que 
o inicial teve que ser aumentado para garantir que fosse encontrado um empreiteiro que 
resolvesse a situa~iio. Salientou ainda, que ?I data deslocou-se aos Castelos para justificar aos 
moradores o porqu& de a obra niio ter avanqado. 
Ainda assim, a obra jB esth adjudicada e pronta para iniciar, alih pensa que jh tinha dado esta 
informa~iio numa outra reunih, bem como relativamente ii ETAR das Carvalhas que C uma 
outra obra que ficaram a aguardar tambkm alguns desenvolvimentos. 

Quanto hs quest6es de seguranqa, voltou a repetir que efetivamente 1150 tem um problema grave 
de seguranqa na cidade, nem no concelho. Existem de facto situq6es de inseguranqa que 
ocorrem de forma pontual, mas n5o de urna forma sistematica e nem existem situa@es graves 
em termos de seguranqa como hh noutros pontos do pais, embora o pais em termos globais 
tambdm do tenha um problema grave de seguranqa. 
Salientou ainda que sempre que identiticam alguma situaqb, procuram com a Policia de 
Seguranqa fiblica ver qual 6 a melhor soluqiio por forma a dar resposta ii questilo. Sabem que a 
PSP tem falta de efetiws para dar resposta a tudo, e verificararn tambkm que h i  de facto um 
conjunto de vandalismo variado, dificil de controlar, lembrando por exemplo o puro vandalismo 
que aparece por todo o lado repetidamente no Centro Hist6ric0, mas que tambdm tem kpocas. De 
quando em vez, M destruiqb de sinais de t r h i t o  e de papeleiras e de outro mobilihrio urbano. 
Tem tamMm havido alguns roubos, na sua maioria praticados por pessoas que v&m de outros 
pontos do pais. Neste sentido, tem havido uma colaboraqb da PSP e com outras foqas de 
seguran~a, para tentar responder a estas sitmq6es e t6m conseguido identificar algumas dessas 
pessoas e situaq6es e, em geral, resolver os problemas. 

Relativamente a intervenqb no parque da Porta de Avis, o senhor Presidente disse que 
subscrevia de um modo geral aquilo que o senhor Vereador Henrique Sim-Sim colocou. Ainda 
assim, chamou a atetlqiio para o facto destas propostas deverem ser apresentadas para 
deliberaqiio na Ordem do Dia, e deverem ter em conta ou ser inseridas nas Opq6es do Plano e no 
Orqarnento porque s b  obras que tem custos significativos. No entanto, esclareceu que a limpeza 
6 feita recorrentemente, como 6 visivel, mas como 6 normal as ervas voltam a crescer e nem 
sempre k possivel uma limpeza irnediata. 

Quanto hs obras junto a muralha e ii iluminaqiio, disse que, obviamente, exigem projetos, exigem 
a identific~iio dos custos e a detiniqb lo prioridades de intervengiIo, as quais s b  feitas no 
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Ambito das Opqdes do Plano e do Orqamento Municipal. 0 mesmo e valido para a questgo da 
obra no estacionamento junto a Ermida de Sgo Bras como ja foi referido. 

Prosseguindo, o senhor Presidente lembrou que existem um conjunto de areas de 
estacionamento que ja referenciou, por exernplo, junto a Escola Gabriel Pereira, na Rua de 
Machede, na rotunda do Raimundo, ou seja, ha sem duvida um conjunto de espaqos que deviam 
ser zonas de estacionamento que deviam ter uma requalificaqgo urbana que nunca tiveram, 
sendo, de facto, problemas muito antigos. Estas intervenqdes de requalificag20 exigem verbas 
muito elevadas pelo que, dada a impossibilidade de o fazerem em simultheo pelos custos que 
acarretam, t@m de ser analisadas e priorizadas nas Opqiies do Plano e no Orqamento Municipal. 
Recordou que, recentemente, foi requalificado o estacionamento do Teatro Garcia de Resende, 
no Centro Historico, claramente prioritirio pela sua localizaqSio e utilizagilo e que custou € 
350.000 euros. 
No seu entender, na elaboraqio das Opqdes do Plano e do Orqamento para 2022, v8o ter, em 
conjunto, que fazer escolhas e definir prioridades pois, naturalmente, nzo sera possivel responder 
a tudo. Na Porta de Avis, o espago e propriedade das Infraestruturas de Portugal com a qua1 
fizeram um contacto, na altura em que tiveram a perspetiva de poder candidatar a requalificaqgo 
daquela zona a um programa comunitirio. A data conseguiram obter uma autorizaqgo para 
intervengiio no espaqo, desde que nil0 fosse alterado o seu uso e obviamente e exatamente o que 
se pretende. Naturalmente, quando se pretender intervir sera necessario informar as 
Infraestruturas de Portugal. 
Neste sentido, sugeriu que a quest20 colocada pel0 senhor Vereador Henrique Sim-Sim, caso 
concordasse, fosse incluida no imbito das Opqdes do Plano e do Orgamento para o proximo ano, 
em termos de analise para poderem decidir o que fazer relativamente a essa matiria. 

0 senhor Vereador Henrique Sim-Sim disse que efetivamente aquele espago precisa de uma 
intewengZo de requalificaqzo a serio e, isso sim, pode ser considerado no Ambito das grandes 
Opqdes do Plano, ate porque aquele espaqo esta ligado a outras intervenqdes que possam 
acontecer, nomeadamente a execugfto de um pavilhio multiusos. 
Outra questgo, diferente, 6 dar dignidade a zona e isso ngo pode esperar, e ja devia ter sido feito 
ha quatro anos, o espaqo tem de estar limpo, as fachadas daqueles predios devolutos t@m que ser 
tapados, com lonas, como se faz noutros locais pois a muralha tem que ser conservada. Tem 
necessariamente que existir uma intervenqzo minima, com custos minimos, que sergo certamente 
inferiores a aquisiqzo dos blocos de mimore que se encontram no Rossio de SXo BBds, mas 
efetivamente wna requalificaqzo minima daquele espago tem que acontecer, para permitir depois 
nas Grandes Opqdes dos Planos, em projetos futuros, desenvolver urn projeto para aquele espago 
a drio, porque de facto em nada dignifica a cidade e os Eborense. Por isso, ngo retira a proposta 
uma vez que diz isso mesmo, uma intervenqgo de requalificaqilo preciria e a iluminaq50 daquele 
espaqo. 

A questgo do Aqueduto, nomeadamente a noite quando se passa naquela zona e tudo escuro, as 
pessoas que tim acesso aqueles parques de estacionamento nilo t@m condiqdes de seguranqa e e 
por isso que tambem ocorrem os roubos dos catalisadores e tudo mais. Assim, e importante que 
se faqa uma intervenggo mesmo que ligeira, mas que d2 dignidade aquele espaqo. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela relativamente a questgo do parque, disse que 
obviamente concorda com a necessidade de limpeza, o que ate lhe parece de facil resoluqilo, 
quanto a dignificaqgo do espaqo ngo sera t2o facil solucionar. Em todo o caso, lembrou que e um 
assunto que traz preocupaqgo e por isso mesmo sempre que ha a possibilidade de financiamento 
de algumas obras ou de algumas intewengdes, como foi o caso no tardoz do Teatro Garcia de 
Resende, ngo hesitam em fa&-lo. 
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De qualquer forma 6 importante refletir sobre aquele espaCo porque, independentemente das 
intervenms, vai ter que ser pensado de uma forma global deixando desde jh o convite a todos 
bem como aos senhores Vereadores e eleitos da Assembleia Municipal para assistir a 
apresenta* da versk preliminar do Plano de Mobilidade Urbana SustentBvel, no pr6ximo dia 
15, porque eventualmente pode estar presente uma situaq& em que v b  ter que tomar decisks 
relativamente A fWura u t i l i i qb  daquele espwo na medida em que o Executivo e a cidade, como 
um todo, vHo ter que pensar e repensar as quest6es da mobilidade e a utiliza@o dos transportes 
particulares, mas tam& fazer o convite aos municipes no sentido de evitarem a utilizaqgo dos 
autom6veis. 

Quanto Bs questks de seguranqa, e ngo as desvalorizando, e apesar do senhor Presidente jh ter 
respondido de uma forma bastante alargada, n&o resiste a d i i r  que n8o se deve tomar a parte 
pel0 todo e nHo se pode pensar que uma sittqHo de vandalismo ou de graffitis pode degenerar 
numa sittqHo generalizada de inseguranqa. Ainda assim, nHo se deve pensar que estas s iW6es  
siio g e n e r a l i i ,  porque de facto os indicadores que tern das forqas de seguranqa v b  
exatamente no sentido conbkio. Por outro lado, tern que confiar no trabalho que 6 feito pelas 
foqas seguranqa, seja a GNR ou a PSP, por isso, acha que aquilo que se tem de fazer 6 olhar e 
trabalhar corn as forqas de seguranqa no sentido de perceber at6 que ponto 6 que existe ou n&o 
inseguranqa e at6 que ponto t que existe ou n k  um sentimento generalizado de inseguranqa. 

Relativamente Bs felicitaq6es referidas anteriormente, o senhor Vereador Alexandre Varela 
deixou expresso que se associava Bs felicitag6es relacionadas com o Grupo de Forcados e com os 
pr6mios ganhos pelo estudante de Paleontologia. 

Em r e l w  A instalqb da Sociedade Portuguesa de Esclerose Mdtipla, referiu tratar-se de uma 
habitack que foi cedida ~ e l a  Habevora corn aauelas condicks e aue foram aceites. A Habkvora . 
eski seguramente a tentar-resolver a s i t t q k  4 medida em que e is te  uma idltm$o que afeta, 
n b  s6 a Sociedade Portuguesa de Esclerose Mdtipla que tem h b i t o  regional, e d o  local, pelo 
menos este nucleo com quem jh teve oportunidade de reunir, mas tam& a associaqb 
ExQuonun que partilha as mesmas instalqks. 

Quanto ao Bairro da Caeira referiu que jh tinha tido a oportunidade de responder a algumas 
questks, os servips tamMm th respondido a outro conjunto de moradores, quer do Bairro da 
Caeira, quer tarnb6m na mna do Bairro da Senhora da Saude, onde um conjunto de moradores 
WbRm o interpelou sobre o mesmo tema. A Infraestruturas de Portugal tem informado com 
pouca antecedhcia os trabalhos que vHo r e a l i i ,  e quando os tem em desenvolvimento 6 diAcil 
pad-10s e depois quem fica seriamente prejudicado, para al6m dos moradores, 6 o pr6prio 
municipio uma vez que n&o tem tido condiq6es para resolver estes problemas. 

Relativamente B Rua de Santo Andre pediu desculpa, pois na dtima ou na penidtima reuniHo em 
que o assunto foi falado, ficou corn dfividas em relaqHo ao prazo, ou seja, se tinha sido dado 
prazo ou d o ,  porque tem a certeza que foi assumido a sua interngo na planitica@o das 
intervenfles. 
Corn efeito a informag80 refere o ano de 2021, mas 6 diflcil garantir prazos exatos quando hh 
muitas solicitagdes e atrasos que resultarn da insuficitincia de recursos. Exemplificou que foi 
iniciada a pavimenta@o na Avenida Tdio Espanca, mas por diversos motivos houve atrasos, 
nomeadamente problemas relacionados corn o fornecimento das massas, porque n k  tinham 
qualidade e essa avaliaqk foi con£irmada n b  ss6 pelos serviqos camarhrios, mas tamb6m pela 
prbpria empresa fomecedora, que acabou por deixar de os fornecer por problemas com a central 
de fabrics* de massas betuminosas. Por outro lado, houve ainda uma quest50 adicional 
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relacionada com problemas mechicos com a pavimentadora, o que naturalmente vai atrasar 
ainda mais todo o processo. 
A Rua de Santo Andre vai, certamente, ser pavimentada conforme foi assegurado aos moradores, 
mas infelizmente niio nos tempos que os moradores gostariam de ter e que naturalmente tambim 
o Executivo gostaria de cumprir. 

Neste momento, o senhor Presidente interveio para chamar a atenqio de que ja foi ultrapassada 
a hora para o Periodo de Antes da Ordem do Dia. Assim, de modo a ir de encontro ao 
Regimento, solicitou que fosse acrescentado mais tempo como e a norma. 

A senhora Vereadora Florbela Pernandes sobre tudo o que foi dito, salientou que, para alem 
da questgo da Andre de Gouveia que fica a aguardar porque e essencial perceber o que a C2mara 
diligenciou sobre o assunto. Acha tambem muito importante o processo negocial do Or~amento 
Municipal, onde o senhor Presidente ja abordou essa situaqio, mas de facto pretendia urna 
reuniio, porque ha assuntos que tem que perguntar e tem que procurar respostas antes de fazer 
propostas que niio sejam, ou exequiveis, ou que exijam depois da parte da Cimara priorizar umas 
e deixar cair outras, porque ha propostas e propostas, nomeadamente a proposta da Porta de Avis 
se, se optar por esta ser urna prioridade provavelmente a do Rossio vai cair, ou o senhor 
Presidente tem que informar se ha capacidade financeira para avangar com as duas propostas ao 
mesmo tempo. Acha muito importante essas materias e ai sim a Cimara tem capacidade para 
isso, e pode comeqar a planear e a programar, ou seja, fazer a parte tecnica, nomeadamente o que 
e que se pensa para aqueles espaqos, construir o projeto, or~amentar, quanto e que custa, qua1 e o 
cademo de encargos, enfim todo este trabalho tecnico ate de pensamento, onde todos podem dar 
contributos. lsso e fundamental e pode fazer-se sem custos, porque os custos aqui sio os recursos 
humanos do municipio, e isso tambem os salvaguarda se tiverem esse trabalho de casa feito, 
porque caso surja a oportunidade de urna candidatura, nio andarem a pressa a fazer candidaturas 
que normalmente d io  mau resultado, porque por vezes sio esquecidas coisas importantes. 
Portanto, a orientaqiio e planificaqio para os serviqos niio tem nada a ver com orqamentos, mas 
sim com decisdes. 

Sobre as questdes de seguranqa, de iluminaqio e de limpeza julga que o Centro Historico de 
facto merece urna atenqio particular e concorda com o senhor Vereador Alexandre Varela 
quando diz que niio querem generalizar a questio da seguranGa, mas de facto ha muita gente que 
comeqa a ter esse sentimento de inseguran~a e o sentimento as vezes nio tem nada a ver com os 
indicadores da PSP. Mas tambem t&m que ter cuidado com os indicadores da PSP, porque muitas 
vezes as pessoas nio apresentam queixa, o facto 6 que ha o sentimento na comunidade e isso 
comeqa a surgir. Todos os Vereadores vio ouvindo essa situaqio, pois ela propria ouviu coisas 
durante a campanha que duvida, mas que ficou espantada quando lhe disseram, ate coisas bem 
mais graves do que assaltos, e nio quer acreditar que isso seja possivel. No h b i t o  do Conselho 
Municipal de Seguranqa, acha que podia ser de facto urna prioridade para este mandato ou pelo 
menos para os primeiros dois anos, pensarem seriamente numa intervenqiio no Centro Historico 
nessas materias, que cruzam com a iluminaqiio, com a questiio do trinsito e da seguranqa. 

Em relaqio aos grupos de forcados, a senhora Vereadora Florbela Fernandes disse que e 
lamentavel que um grupo que existe ha decadas na cidade de ~ v o r a ,  nio tenha instalaqdes e 
pensa que a Arena podia acolher este grupo em termos de instalaqdes de sede, julgando mesmo 
que era o local indicado, embora nio sabendo se eles estio recetivos a isso no entanto deixa o 
desafio ao senhor Presidente. 

Referiu tambem que o grupo de forcados lhe fez esse pedido e que gostariam de ter urna sede, 
onde se aflorou a possibilidade da zona do restaurante, sem ter a certeza se esta disponivel. 
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Tamb6m se falou numa loja, mas pensa que e s m  todas ocupadas, por isso acha que era o local 
indicado e tamb6m acha que 6 provavelmente t?o importante como a rua, atribuir-se uma sede ao 
grupo de forcados pois entende que merecem, independentemente dos gostos de cada um e das 
opqbes de cada um, culturais e civicas, mas o facto 6 que o grupo existe, 6 uma tradiq* e ha 
muitos Eborenses que a seguem. 

0 senhor Presidente, sobre a quest20 do grupo de forcados, informou que n5o conhece nenhum 
pedido formal nesse sentido, admitindo que possa existir. Chamou a aten* para a necessidade 
da atribuiqgo de espaqos municipais dar tratamento igual e ser transparente para todas as 
Associqks sem fins lucrativos interessadas. 

Relativamente A proposta de intewenqgo no parque da Porta de Avis, o senhor Presidente 
colocou & considerqtio de todos se este t i p  de propostas pode ser apresentado no Periodo de 
Antes da Ordem do Dia, porque, como colocou logo na primeira reunitio de C b a ,  esse 
Periodo deve ser usado para propostas simples que n& exigem uma distribuiqh com 
antecedbcia e cuja aprovqgo 6 natural para todos. Esta proposta incide sobre mat6rias incluidas 
e aprovadas nas O~i3es  do Plano e Orqamento em vigor, e o que lhe parece, ao contnbio do que 
o senhor Vereador Henrique Sim-Sim disse, 6 que quando se fala nZLo apenas de liipeza, mas de 
consewq&, de proteqgo e salvaguarda da muralha e do aqueduto, de requalificqgo paisagistica, 
de intewenqgo em edificios devolutos que s& privados, nZLo se esth propriamente a falar de uma 
intewengo pequena e de pequeno wlto, mas de uma intervene0 de custos elevados, com 
recursos significativos incluindo edificios privados, ou ent& o que esta a ler tem outra 
interpretaqk e ai o senhor Vereador Henrique Sim-Sim pode esclarecer melhor o assunto. 
Percebe que 6 uma recornen&&, mas uma recomendqk com implicaqks significativas que 
propbe alterar as O m e s  do Plano e Orwento em vigor, por isso 6 que deixou essa nota para 
poderem avaliar e ver o que 6 que se entende sobre essa matbria. Notou que o que agora se diz e 
se propbe relativamente 6 Porta de Avis, tamb6m se pode colocar relativamente a zona junto A 
Escola Gabriel Pereira ou A Rotunda do Raimundo ou i Rua de Machede, isto 6, ha de facto um 
conjunto de si tu~6es onde t precis0 i n t e ~ r ,  mas no seu entender, deverh encontrar-se a forma 
de definir prioridades para se ter a intewengo comta. 

Ha uma outra situqtio que es* a procurar resolver, e a trabalhar nesse sentido, que tem a ver 
uma instale0 municipal que acolhe carros de recolha de lixo e que pretendem retirar da Rua 
Jog0 de Deus porque 6 um espqo onde podera ser colocado um novo estacionamento e, tambirn, 
libertar aquela zona da muralha. Portanto, hi um conjunto de questaes desse g6nero que julga 
que todos t6m interesse em encontrar uma solu@o, mas claramente n& 6 possivel responder a 
todas. Assim, o apelo que deixa 6 que se definam prioridades sobre esta matrfria nas Opq6es do 
Plano e Orqamento para 2022 e que a recomenda@o seja alterada de forma a incidir apenas 
numa intewenqgo pontual e niio estrutural, referindo necessariamente a Porta de Avis. 

0 senhor Vereador Jos6 Cakto, relativamente ii recornen@& apresentada, disse que votam 
favoravelmente com uma declarqk de voto que pretende estender esta recomendqgo a todos os 
restantes espaqos da cidade e do concelho que apresentem iguais estados de degrada@o. 
Consideram que as intewenq6es neceskias no curto pram correspondem a uma limpeza 
profimda e regular consewqb que possa transmitir uma outra imagem da nossa cidade 
Patrim6nio da Humanidade. 

Sobre a quest& da limpeza e da conserva@o do espqo p~iblico, o que 6 dito poded de facto ser 
aplicado a todos os outros espqos e se o PSD tiver de acordo, poderi haver uma aq& de limpeza 
concertada, planeada, que desse rapidamente diferenqas claras a quem por ali passa, quer aos 
Eborenses, em primeiro lugar, quer quem visita a cidade e isso passa por questks que tern a ver 
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com a retirada de tudo que s50 cobertos verdes. A terraplanagem com inertes que possam ser 
compactados, nio sejam lama e po, para que tenha uma melhor utilizaqgo. Disse ainda, que ngo 
silo aqdes de investimentos, s io aqdes de manutenqio, de conservaq50 e nessa medida estgo 
obviamente de acordo, porque percebem a imensidgo de espaqos publicos que necessitam, e t&m 
consciencia das dificuldades, mas tem que haver de facto um planeamento e o inicio por algum 
lado. Porque ir as Portas de Avis e estar um pouco ao lado dos vendedores ambulantes que ali 
estio, percebe-se logo o tip0 de mobiliirio urbano que eles t&m a volta dos espaqos e tudo isso 
tem que passar a ter um olhar diferente para uma cidade que todos querem diferente. 

0 senhor Vereador Henrique Sim-Sim referiu que efetivamente existem muitos espaqos que 
necessitam de intervenqgo e, portanto, preocupa-se que seja necesskio constata-lo aqui. Sobre 
aquilo que se propde e efetivamente o que o senhor Vereador Jose Calixto referiu, e os 
pavimentos, e a limpeza, a retirada de carros que est5o estacionados, abandonados e 
vandalizados e melhoria da recolha dos depositos de lixo. Quando fala na quest50 das muralhas, 
no Centro Historico, considera que deviam ter uma zona de proteqgo e da forma como esta o 
estacionamento obviamente que n50 protege as muralhas. 

Sobre a intervenqgo dos predios devolutos que referiu, aquilo que disse aqui, e a melhoria do 
aspeto visual sobre os edificios devolutos e n io  e obviamente intervir na propriedade privada, 
independente da forma como ela esta, pois tambem existem instrumentos para isso. E criar 
alguma infraestrutura, como por exemplo tapurnes que possam de alguma forma, como se fez 
noutros locais e como se v@ em outras cidades, melhorar o aspeto visual e pensa que isso sera 
perfeitamente possivel. Portanto, e isso que se propde, mas esta de acordo com a proposta do 
senhor Vereador J o d  Calixto de se alargar a outros espaqos, sendo que essa deve ser a 
prioridade, porque esta mesmo as portas do Centro Historico, onde ainda recentemente foi 
celebrado mais um aniversirio da sua classificaqio e de facto e completamente indignificante a 
forma como aquele espaqo esta tratado. 

0 senhor Presidente comeqou por dizer que subscrevia o que foi dito, e referiu que aquele 
espaqo como muitos outros, e de uma forma absolutamente indignificante que estio ha muitos 
anos, mas n8o queria aprofundar a discussgo A volta disso. 
Por outro lado, o que se tem de definir no ponto de vista do Executivo sgo as prioridades e nio se 
v io  opor, porque essa e obviamente uma das prioridades que t&m, mas ha outras e, portanto, em 
conjunto t&m que as definir tendo em conta que os recursos nio dio para responder a tudo. 

Esclareceu ainda, que recentemente houve uma intervenqgo de salvaguarda, manutenqio e 
conserva@o da muralha, onde um conjunto de troqos da muralha de ~ v o r a  teve urna intervenqso 
tecnica muito especializada tal como a que fizeram no Aqueduto. Alias em relaqio ao aqueduto, 
foi feito um levantamento completo da situaq50 para identificar as suas patologias e o que e que 
ha para intervir ao nivel do Aqueduto. T&m toda essa informaqgo e o diagnostic0 feito, e como e 
sabido, a Cimara esta a recupera-lo, n5o apenas do ponto de vista patrimonial, mas tambem do 
ponto de vista funcional, pois pretende-se que o Aqueduto volte a trazer agua para ~ v o r a ,  agora 
para novas funqdes. 

Quando se referiu aos edificios devolutos, foi para dizer que quando se pretende colocar ou 
pendurar alguma coisa num edificio privado, a Cimara ngo pode la chegar e executar sem 
autorizaqgo p rh ia  dos proprietaries ou autorizaqio judicial, portanto, foi apenas nesse sentido 
que referiu a situaq50. 
Da parte da CDU, propdem que na recomenda@o apenas se considere a limpeza e intervenqdes 
simples e ngo as que implicam obras e custos elevados nzo previstos no Orqamento em vigor e 
fario tambem uma declaraqio de voto relativamente a essa materia, porque compreendendo o 
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que se prop&, n k  6 aceitavel nem wrrecto, at6 questionbvel, tratar esta questao fora das Opqaes 
do Plano e Orqamento Municipal, tendo impactos naqueles. 
A recomendagiio apresentada foi apmvada por unanimidade com as seguintes declaraq6es 
de voto; 

Declarado de Voto do Presidente da C h a m  e Vice-Presidente, Eleitos pela CDU: 
"A Recomenda@o apresentada enquadra-se no hb i to  das Opq&s do Pfano e Ormento 
Municipal pelo que, a ser apresentada, deveria $-lo num ponto da Ordem de Trabalhos, 
distribuida nos termos do Regimento e propondo alterqHo tts O@es do Plano e ao Oqamento, 
explicitando os valores, de onde se transferem as verbas e que outra ou outras prioridades se 
substituem. Assim, s6 acompanhamos a Rewmenda@o no que diz respeito limpeza e outras 
interven~6es wrrentes que, alias, t8m vindo a ser feitas. No que se refere a obras estruturais ou 
outras intervenfles de custos elevados, devem ser ponderadas nas OpqBes do Plano e mamento 
para 2022, tendo em wnta, tamGm, outras zonas de estacionamento junto ao Centro Hist6ricoW 

Declarado de Voto dos Vereadores Jose Cabto e Lurdes Nieo, Eleitos do PS: 
"Votam favoravelmente a recomendack. com uma declaracgo de voto aue ~retende estender . . 
esta recomenda@o a todos os restante's eipws da cicIa.de e do concelho que apresentem iguais 
estados de degradwilo. Consideramos clue as intervencties necessirrias no curto prazo 
correspondem a-um; limpeza profunda e regular conserv&Ho que possa transrnitir umaoutra 
imagem da nossa cidade, patrimbnio da humanidade". 

Declaragiio de Voto da Vereadora Florbela Fernandes Eleita pelo MCE: 
"Concordando com a necessidade de se proceder ao arranjo paisagistico e de estacionamento 
deste espaqo, o assunto deve ser remetido para sede de Plano de Atividades e Orgamento, para se 
definir a intervenqk. Existem virios locais que necessitam de interven* (por exemplo o 
Rossio) e devem ser definidas prioridades e niveis de attm$o. Considerar tamMm as 
possibilidades de candidaturas a financiamentos. Concordamos com uma intervenqk urgente, 
mais simples, jb uma intervenqilo mais profunda, tem de ser avaliada em fungilo das virias 
prioridades nesta &ea" 

F). - V4rios Assuntos 1 Vereadora Lurdes Nico. 

A senhora Vereadora Lurdes Nico comqou por apresentar uma Rewmendaqk em nome dos 
Eleitos do Partido Socialista. 

"Medidas por uma maior &eplizag&o e cumprimento do c6digo da estrada na cidade e 
concelho de lhora, fundamental para a seguranga de pessoas e bens. 

CONSIDERANDO QUE: 
A.o Centro Hist6rico de &vora 6 Patrim6nio Mundial pela UNESCO, desde 1986, portanto 

importa preservar essa riqueza patrimonial e hist6rica; 
B. a C h a m  Municipal de kvora se encontra a elaborar o Plano de Mobilidade Urbana 

Sustentavel da Cidade (PMUsh), em linha com a Estratkgia Nacional de Adap- & 
Altewaes Climiiticas e com o Relatbrio para a Neutralidade CarMnica 2050; 

C. Cidades e Comunidades sustent4veis traduz o Objetivo de Desenvolvimento Sustentavel 1 1; 
D.uma mobilidade sustent4vel associada a questks ambientais, tambkm 6 elemento de 

melhoria da qualidade de vida e de fhiqHo plena do espaqo por parte dos cidadfios; 
E. o ordenamento do territ6rio (politicas direcionadas para a garantia do equilibria das 

condigBes de vida nas diferentes partes de um temt6rio) no centro hist6rico de hvora 6 
deficihirio: 
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F. a qualidade do traqado das vias traduz urna importante aqio na fase de conceqio de um plano 
urbano sustentavel: 
1. inexistkncia de passeios (e.g. ,  na Circular de ~ v o r a ,  para deslocaqfio ao PITE); 
2. baixa qualidade dos passeios existentes; 
3.ciclovias residuais; 
4. baixa qualidade da pavimentagio; 
5. marcas rodoviarias ausentes ou sumidas; 
6. auskncia frequente de sinalizaqgo; 
7.problemas nas passagens para pe6es (e.g., sem rebaixamento do passeio, ma 

pavimentaqio); 
8.inexistkncia de passagem para pe6es (e.g. ,  Circular de ~vora ) ;  
9. problemas na definigio das vias de circulaggo (e.g. ,  PITE, . . .); 
10. baixa qualidade dos parques de estacionamento automovel; 
11. locais insuficientes para estacionamento de bicicletas, ciclomotores e motociclos; 
12. vias para circulaqgo ou com autorizaqgo para ciclomotores e motociclos; 
13. passagem do IP2 nas vias principais da cidade (e.g. ,  Av. da Universidade ou Av. Sio 

Joio de Deus). 
G.  a circulagiio rodoviaria apresenta problemas diversos: 

1.estacionamento em cima de passeios; 
2. estacionamento em cima de passagens para pe6es; 
3. estacionamento a menos de 5 metros das passagens para pe6es; 
4.estacionamento a menos de 5 metros dos entroncamentos e cruzamentos; 
5. estacionamento em zonas de proibigio de estacionamento por sinalizagio vertical; 
6.estacionamento nas paragens e no espaqo legal de paragem dos transportes publicos; 
7. estacionamento em zonas de proibiqso de paragem por sinaliza$io vertical 
8. Estacionamento em zonas de proibiqio de estacionamento por linha de ziguezague; 
9.estacionamento em zonas de proibiqso de estacionamento por linha continua junto ao 

limite da faixa de rodagem; 
10. estacionamento em zona de cargas e descargas; 
11. estacionamento nas rotundas; 
12. estacionamento em raias obliquas (e.g. ,  Hospital da Misericordia); 
13. estacionarnento em zonas destinadas a taxis (e.g., Estaqgo ferroviiria, R. Cindido dos 

Reis); 
14. estacionamento em 2" fila ou na via (e.g. ,  Praqa Joaquim Antonio de Aguiar); 
15. estacionamento a menos de 5 m da rotunda; 
16. estacionamento em zona destinada a bicicletas elou motociclos (e.g. ,  Largo Luis de 

Cam6es); 
17. desrespeito frequente pelo sinal de paragem obrigatoria (e.g. ,  Entroncamento do C M  

1088 com a antiga estrada N 18, entroncamento do CM 1088 com a Rua Nossa Senhora 
de Fatima); 

18. desrespeito pelo sinal de cedcncia de passagem (e.g. ,  rotundas, entroncamento da Rua 
Duarte de Meneses com a Rua Alberto Matos Fernandes); 

19. desrespeito pela regra de circulaqio nas rotundas. 
H. a fiscalizagiio parece ser residual e discricionaria na aqio; 
1. os efeitos dos problemas identificados sio significativos e tkm impacto sobre: 

1.a mobilidade de automoveis, gerando baixa eficikncia; 
2.a mobilidade de motociclos e ciclomotores, gerando baixa eficikncia; 
3.a mobilidade de ciclistas, gerando baixa eficikncia; 
4.a mobilidade pedonal, que fica fragilizada; 
5.0 risco de acidente, que aumenta; 
6.a qualidade do ar, que diminui; 
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7. o &do, que aumenta; 
8.0 sentimento de discricionariedade por parte da fiscalizaqb; 
9.0 sentimento de injustiqa e a necessidade de informagi40 hs populaqks. 

J. todos estes factos que resultam de observqBes frequentes e reiteradas, disponiveis peh 
observa@o quotidiana de qualquer cidadb (ver documento anexo presente re~0mendWa0). 

RECOMENDA-SE A CAMARA MUNICIPAL DE EVORA A IMPLEMENTACAO 
IMEDIATA DAS SEGUINTES IMEDIDAS: 
1. A identificagHo e aplicagiio de medidas preventivas (e.g., requalificar a sinaliz.a@o 

rodovikia, sempre que possivel, com a substituiqao da sinal6tica vertical por horizontal, 
respeitando, assim, a imagem do patrimbnio construido; elevar as passadeiras; colocar 
estruturas que i m p e m  o estacionamento em locais onde ele 6 proibido; desenvolver 
projetos educativos que envolvam a autarquia, as Uni6es e Juntas de Freguesia, as escolas e 
as associqks locais com e responsabilidade nestas mat6rias; qualificar a rede de 
ecopistas e ciclovias municipais, eliminando os pontos negros nas rodovias, atualizando o 
plano de trafego no Centro Histbrico e identificando novas hreas de estacionamento por 
refuncionalizaqk de edificios. 

2. A identificagllo e aplica~llo de medidas de fscalizagHo corn base em crit6rios e 
procedimentos claros e transparentes para todos e promovam o cumprimento das regras do 
Cbdigo da Estrada; 

3. A articulagllo destas medidas com os instrnmentos estrat6gicos que estHo em curso: o 
Plano de Mobilidade Urbana Sustenthvel da Cidade (PMUSE), o Projeto Educative Local 
(PEL) e a R e v i a  do Plano de UrbanizqKo de &VO~~IPUE (cf. Aviso n." 2230412021, de 28 
de novembro) e um futuro Plano Municipal para Seguranqa Rodovikia; 

A discussPo destas mat6rias no Conselho Municipal de Seguranga. 
Em anexo, registos fotognificos de diagn6stico e suporte B presente recomenda$Po, 
efetuado na cidade de Evora." 

A senhora Vereadora Lurdes Nico referiu-se a recomendaqk que acabou de apresentar para 
dizer que se trata de um assunto que, de alguma forma, jB foi abordado na atima reunik e que 
esth relacionado corn a necessidade de haver medidas para uma maior fiscalizaqiio e 
cumprimento do ddigo da estrada na cidade, em particular no Centro Histbrico, porque lhes 
parece que 6 fundamental para a sepanga de pessoas e bens. 
Neste sentido, deixam uma serie de considerandos que n b  s b  novos e todos os conhecem, a 
mobilidade sustenthvel, o centro histbrico de ~vora, os planos de mobilidade urbana, que estfio a 
ser elaborados, entre outras coisas, mas no fundo apontam um conjunto de sitwgBes que 
parecem relevantes em algumas matkrias. Uma delas 6 o Plano Urbano Sustenthvel, 
apresentando evidencias atraves de fotografias retiradas do espqo da cidade, maioritariamente 
no Centro Histbrico, porque a recomendaqk apresentada tem um anexo constitul'do por 28 
paginas contendo fotografias que ilustram aquilo que estir no texto. 
Outra dimensilo preocupante 6 a f i s c a l i i  que consideram ser residual e discricionhria na 
w, ou seja, de que forma e que 6 feita essa f i s c a l i i  porque, por vezes, parece que hB 
crit6rios que n k  S o  iguais em sitm@es semelhantes. Por outro lado, todos esses problemas 
identificados do significativos e e m  impactos a vkias dimensks, nomeadamente a quest& da 
mobilidade de autombveis, de motociclos, dos ciclistas, de todas as pessoas enquanto peBes, o 
risco de acidente aumenta de forma considertivel, a l h  do ruido, e tambem o sentimento de 
alguma injustip e a necessidade que tern tambkrn de prestar rnais informqb is pessoas 
relativamente a estas materias. Todos esses factos resultam de observq8es que foram frequentes 
e reiteradas num determinado perfodo e confirmadas pela observq50 quotidiana de qualquer 
pessoa, d o  k necesskio ser um especialista ou um investigador para fazer esse trabalho, porque 
qualquer cidadk observa isso, diariamente e, portanto, anexam esse diagnbstico. 

I 
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Consideram tambem importante que sejam desenvolvidos projetos educativos, por exemplo, que 
envolvam as varias instituiqbes, as escolas e associaqbes locais, e por outro lado as medidas de 
fiscalizaqiio, que tenham criterios e procedimentos claros e transparentes, no fundo para que 
todos possam cumprir aquilo que silo as regras do codigo da estrada. Propbem tambem que quer 
as medidas preventivas, quer de fiscalizaqiio que separaram na proposta, possam estar vertidas 
nos instrumentos estrategicos que estiio em curso. Por outro lado, ficaram agora a saber pelo 
senhor Vereador Alexandre Varela que vai ser apresentado no dia 15, o Plano de Mobilidade 
Urbana Sustentavel da cidade. Tambem a articulaqiio com o projeto educativo local e a revido 
do Plano de Urbanizaqiio, tambem ja esta em curso urna vez que ja foi publicado o aviso em 
Diario da Republics. Por ultimo, tambem em articulaqiio com aquilo que o senhor Vereador 
Henrique Sim-Sim e a senhora Vereadora Patricia Raposinho propuseram, ou seja, um futuro 
Plano Municipal para a Seguranqa Rodoviaria e que tudo seja discutido no Conselho Municipal 
de Seguranqa. 

0 senhor Presidente lembrou que ja tinha abordado esta questiio, relativamente a uma proposta 
da senhora Vereadora Florbela Femandes, sobre as questdes de seguranqa rodoviaria. Ainda 
assim, relativamente a Recomendaqiio apresentada disse que a mesma trata de varias questdes 
diferenciadas, e urna delas tem a ver com algo que esta em curso, que e o Plano de Mobilidade 
Urbana Sustentavel de ~ v o r a ,  cuja elaboraqiio se iniciou no anterior mandato. 0 s  senhores 
Vereadores viio ser convidados a participar de urna reuniilo para apresentaqiio do plano, 
nomeadamente sobre o trabalho que foi feito ate ao momento e o que e que se prev? fazer para o 
futuro. Portanto, este e um Piano de cariz estrutural que esta em curso e que trata um conjunto de 
questdes que aqui estiio colocadas. 
Deixou ainda a informaqiio de que, nos ultimos dois mandatos, foram feitos varios estudos para 
futura requalificaqgo do espaqo publico no Centro Historico. Nesses estudos foram analisadas e 
tratadas diversas situaqbes, como a sinaletica, os pavimentos, os passeios que nil0 correspondem 
as necessidades dos pebes. Naquela base, t&m vindo a fazer um conjunto de intervenqbes 
significativas. Recordou, por exemplo, a intervenqilo que foi feita no Largo das Portas de Moura, 
que retirou trinsito da zona junto a fonte e que, naturalmente, niio e isenta de criticas, sobretudo, 
quando afeta o estacionamento. Aquelas silo questbes estruturais que devem e estiio a ter 
tratamento estrutural. 

Outras questbes t6m a ver com intervenqdes de manutenqiio ou correcqiio de situaqbes ou com o 
incumprimento ou mesmo incivilidades por parte de alguns cidadiios. Siio situaqdes conhecidas e 
o problema, a seu ver, e que a fiscalizaq50 6 insuficiente porque nio consegue resolver todas as 
questbes. Nos primeiros casos, esta em curso urn programa de manutenqilo que niio consegue dar 
urna resposta a todas as situaqbes porque, durante anos e anos, n5.o se interveio nesta Area, mas 
que esta, a pouco a pouco, a resolver situaqdes. Quanto aos incumprimentos generalizados, para 
alem de urn problema de comportamento quando niio siio sancionados, deve procurar-se soluqdes 
fisicas, esteticamente desconfortaveis, unica forma de evitar os abusos. Ainda assim, deixou a 
informaqiio que, urna das transfersncias de competincia, e o levantamento de coimas que 
antigamente tinham em media 300 coimas por ano na C h a r a  e atualmente ttm 300 por mss, 
porque as coimas da PSP, da GNR e de outras entidades fiscalizadoras, sgo reencaminhadas para 
a C h a r a  para processamento. Portanto, niio 6 por falta de coimas que a situaqiio niio se resolve. 
Esta e urna Area que deve ter urna perspectiva de medio e longo prazo, que implica campanhas de 
sensibilizaqilo e educaqiio civica e que deve ter no curto prazo definidas as intervenqbes a 
executar, conforme os recursos disponiveis. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela referiu que se revem nesta problematica e tem vindo ja a 
ser debatida ha alguns anos. Inicialmente com a avaliaqiio permanente do espaqo publico e com 
trabalho realizado com associaqbes como a APCE (Associaqiio de Paralisia Cerebral de ~ v o r a )  e 
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a APPACDM (Associqh Portuguesa de Pais e Arnigos do Cidadao Deficiente Mental) no 
sentido de elirninar barreiras arquitet6nicas, e at6 comgir algumas situa@es que j6 estavam 
identificadas, como a pr6pria sinaliza@o de &hito que tem sido comgida nomeadamente no 
Centro Hist6rico. k claro que hii um conjunto muito alargado, e C justamente identificado nas 
fotografias, de situages relacionadas com diversos incumprimentos de pessoas que estao 
habilitadas com a licenp de condug& e isso leva-os a questces de natureza civica. 
Por outro lado, existe um superpovoamento de autom6veis, muitas vezes a r a m  de mais de 2 ou 
3 por familia, o que coloca problemas relativamente a ocup@o do espaqo p~blico e a forma 
como todos se mobilizam, e C por isso mesmo que tem em curso o Plano de Mobilidade Urbana 
Sustentiivel, que C um dos primeiros do Pais a ser elaborado. 
A equipa que coordena o plano tamMm estii a ultimar os trabalhos daquilo que C um dCfice no 
planeamento da cidade e no Centro Kist6ric0, que d o  as quest6es mais genbricas da mobilidade 
para p m s ,  ciclistas, deficientes, pessoas com carrinhos de beMs entre outros. Foram t a m m  
colocados elementos acesdrios, inibidores de parqueamento indevido, nomeadamente os 
pilaretes. Naturalmente que ningdm gosta do aspeto visual, mas a verdade d o  os imicos que 
ainda assim tern dado garantias de que alguns automobilistas n b  estacionam em lugares corno, 
por exemplo, nos passeios na Praga Joaquirn Antbnio de Aguiar. 

Quanto Bs quest6es da fiscaliza@o, disse que na pdtica sao mais complexas do que aquilo que 
parecem ser na realidade, e s& questks que por vezes atingem algurna subjetividade, nfio 
expecGveis, no cumprimento do &dig0 da estrada. Concluiu-se tamMm que nem sempre a 
fiscalizqk consegue mudm os comportamentos. 
Assim, e em relqlio a esta matCria parece-lhe que o caminho tem que ser no sentido da 
sensibiliza@, da a l te rqk  de rotinas, de comportamentos e adequa* 6 legalidade no 
cumprimento do principio da Legalidade. 

A senhora Vereadora Florbela Fernandes inteweio para dizer que o Movimento Cuidar de 
kvora subscreve a recomendaq& apresentada, a qual6 muito similar ti que apresentou na 6ltima 
reuni& com algum complemento de outras b a s  de informa@o, mas obviamente todas 
pertinentes. Naturalmente que M muita responsabilidade da PSP, e o senhor Presidente e esta 
C h a m  n h  manda na PSP, mas tamMm M muita responsabiiidade do municipio e dos cidadaos 
que infelimente ni[o cumprem. Ainda assim, M responsabilidades especificas desta autarquia 
que provavelrnente tem que comeqar a atuar ainda com mais veembcia do que aquela que tem 
vindo a acontecer. TamMm jii owiu vtuias pessoas fazer essas reflexaes de que M anos que 
andam a debater esses assuntos, e se de facto os debatem hB anos entilo C porque continuam a 
existir e por isso estii na altura de comqarem a serum pouco mais pragmaticos. 
Entende que estas recomenda@es stio irnportantes, mas em sede de Orpmento e Plano de 
Atividades tem que haver a capacidade de escolher as que devem constar para se avaliar se 
depois acontecem ou niio no terreno. Sobre a quest% do plano, ficou muito contente pelo facto 
de ja existir um, embora ainda nfio o conhqa, porque a press50 do t r k i t o  e do ambiente, 
comeqa a ser uma quest& vivida por todas as cidades, mas tamMm todos sabem que C muito 
dificil de controlar e intervir nessas materias. Existe um plano, mas C preciso decidir o que C que 
se vai fazer em cada urn dos anos do mandato para conseguirem atingir uma determinada meta, 
porque de facto a questao que acha que se sente na cidade, e n& querendo ser injusta porque 
sabe que na C h a r a  hB muitos trabalhadores que trabalham e que cumprem, C que as coisas 
debatem-se repetidamente e depois niio acontecem e de facto e m  que comeqar a acontecer. 
Por exemplo, a pintura de passadeiras compete a C b a r a ,  tern que se definir um plano de como C 
que se vai resolver esse assunto e n& se esth a falar s6 do Centro Hist6ric0, apesar de ser uma 
hea muito sensivel para todos, 6 na cidade toda e at6 provavelmente nas aldeias p i s  tamMm C 
preciso olhar para elas. Tem que se definir essa estratigia, uma metodologia e tem que se 
acompanhar se ela de facto C concretizada, porque Bs vezes n& depende dos politicos que 
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tomam decisaes e recomendaqdes muito bonitas, mas na verdade depois nada acontece. Porque 
muita das questdes que se esta aqui a discutir, ou se resolvem em sede de Orgamento e Plano de 
Atividades, ou elas niio v2o ter consequ2ncia e daqui a uns meses estar2o aqui todos a discutir 
outra recomendag2o e estariio mais duas horas a discutir o assunto. Concorda e subscreve, mas 
s5o coisas gerais e o concreto 6 muito importante, e gostaria muito que existisse essa capacidade 
em sede dos instrumentos proprios e depois de controlar efetivamente se as coisas se 
concretizam ou niio porque e isso que acha que falha. 

0 senhor Presidente relativamente a quest20 da fiscalizagiio esclareceu que tem sido feita uma 
orientaq20 sistematica, onde ha crit6ios e articulag20 corn a PSP, e os resultados sio claramente 
insuficientes, mas de facto existe fiscalizag20 considerando incorreto dizer-se que 6 feita 
pontualmente e sem criterios. 
Salientou que discorda da senhora Vereadora Florbela Femandes, porque t2m muita coisa feita 
em concreto, coma por exemplo no Largo das Portas de Moura e na Rua de Serpa Pinto onde 
havia um conjunto de situagdes complicadas e que de facto as multas ntio estavam a resolver, 
raz2o porque colocaram pilaretes naquela zona e assim conseguiram solucionar o problema do 
estacionamento indevido. Houve tambem urn trabalho significative de elevagiio de passadeiras, 
a l ib  um trabalho em conjunto cam uma associagiio que trata com pessoas com deficihcia, no 
sentido de elas proprias ajudarem a identificar a melhor maneira de intervir. 
Portanto, existe muito trabalho feito, mas depois a perceqgo desse trabalho e uma outra situaqio, 
e de facto esta de acordo quando disse que as planos t2m de ter concretiza$io, como esta a 
acontecer ainda que de forma mais lenta do que o desejado. 
Assim, salientou que da parte do Executivo v20 apoiar a recomendag20, mas com uma 
declaraggo de voto para clarificar algumas das suas posigaes relativamente a esta materia. 
Deixou uma nota em relag20 ao ponto 2, porque dar a entender que n2o ha criterios ou que n2o 
ha procedimentos, o que nio corresponde a verdade e por isso apelou a que fosse usada uma 
terminologia diferente. Existe inclusivamente uma base de dados onde tudo esta devidamente 
identificado, por isso seria injusto para a Divis2o de Fiscalizaqiio dizer que n2o ha criteria ou que 
nio ha procedimentos transparentes. 

A senhora Vereadora Lurdes Nico esclareceu que quando falam sobre procedimentos claros e 
transparentes, n2o est2o a referir-se ao funcionamento e a quest20 dos funcionarios, mas as 
proprias forqas de seguranqa. Aquilo que esta aqui feito ngo e um trabalho vago, e um trabalho 
que e complementado com 28 paginas de situaqaes em infragso, algumas delas repetidas, um 
trabalho analisado, o que significa que ha pessoas que de forma repetida, t2m aquele 
comportamento e, portanto, pensa que os procedimentos devem ser claros no sentido de que a 
mesma infraqiio deva ter a mesma consequ2ncia e, portanto, gostariam de manter, porque niio 
estio a referir-se para os trabalhadores do municipio. 

Por tiltimo, sobre o que o senhor Vereador Alexandre Varela disse relativamente a quest50 da 
fiscalizag20, que por si so n2o e suficiente, recordou que o educador e brasileiro Paulo Freire 
uma vez disse "que se a educaqrio sozinha, trio pouco muda o mundo, sern ela o mundo nunca 
mudarci". Com a fiscalizaq50 e a mesma coisa, se ela sozinha n20 muda o comportamento das 
pessoas, sem ela ent2o ainda pior. Por isso, apresentaram medidas que t&m a ver com a 
prevenqio, educa~2o e a sensibiliza~20, apelando tambem a Cknara para fazer um trabalho com 
as escolas, ou seja, evidenciam e acrescentam a dimensgo educativa sempre a par da 
sensibilizag20 com a fiscalizag20, niio se sobrepondo uma a outra. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela esclareceu que a Cimara de ~ v o r a  tem feito um trabalho 
cam as escolas, precisamente para resolver alguns problemas que foram ja identificados ha muito 
tempo. Recorda-se da Escola de Santa Clara, da Escola Andre de Resende, da Escola de SEo 
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Mamede, entre outras, no sentido de trabalhar nib s6 as questges relacionadas com a u t i l i  
do espaqo phblico, a seguranga e as questaes da mobilidade, mas tamb6m trabalhar com os pais e 
apresentar um conjunto de propostas alternativas. Uma delas aconteceu na Escola Andd de 
Resende com a implementaqilo & uma pequena ciclovia numa rua, que em principio esta vedada 
a circulqilo autom6ve1, exceto cargas e descargas e residentes, ainda assim todos os dias se 
podem ver as filas que ali se formam, porque os pais levam os mihdos at6 a entrada da escola. Na 
Escola de Santa Clara, comegaram pela instalaqfio de pilaretes, no entanto ha uma intewen@o 
pensada M muito tempo e o projeto ja existe e est%o apenas ii espera das liltimas definiqges para 
preparar o programa de concurso e cademo de encargos. No fundo, o que se pretende 6 melhorar 
as acessibiidades na Rua de Serpa Pinto na medida em que C uma rua muito importante e 
reguladora das entradas e saidas do Centro Hist6rico e em direqfio ao terminal rodovihrio. 

0 senhor Vereador Henrique SimSim disse que a recomendaqfio apresentada revela um 
trabalho muito fidedigno e minucioso o que B importante para uma boa decisiio e, portanto, 
congratulou por isso. 
Disse ainda que tem muita esperanqa no Plano de Mobilidade Urbana, que esta a ser 
desenvolvido pela professora Paula Teles, por entender que sera um bom trabalho e C importante 
que todos possam contribuir em tempo htil. 
Acrescentou ainda, que muitas dessas si-es oconem tambem por falta de qualidade do 
espqo phblico na cidade para as pessoas andarem a p6, bem corno de e s w o s  de estacionamento 
adequados para se deixar o carro fora da cidade. Portanto, 6 essential que se intewenha nessa 
dimensgo, para al6m da fiscaliza@o, nas medidas preventivas e tudo aquilo que esta a ser 
realizado. 
Ainda assim, disse que no seu entender continua a faltar algo que lhe parece fundamental e que 
tem a ver com a sinaliz.50 tun'stica, em geral, bem como a melhoria da sinaldtica no seu todo, 
porque por vezes as pessoas andam perdidas sem saber em que rua e s ~ o  porque nilo veem a 
sinaliqfio, bem como j i  acontecerarn vhrias questges complicadas nomeadamente com 
transportadoras que andam perdidas no meio da cidade e, portanto, aumenta ainda mais a 
complexidade do tnbsito. Assim, M de facto um conjunto de sitmg6es relativas ao tdmito que 
t6m de ter um pensamento, um planeamento e posteriormente tem que ter qfio e, portanto, 
subscrevem-se obviamente a esta recomendaqfio e esperam que os processes avancem. 

A senhora Vereadora PaMcia Raposinho inteweio para dizer que o pensamento para a c n a w  
de algo C muito importante, pensar adequadamente, ter tempo para conseguir fazer o pensamento 
decisor daquilo que depois vai ser aplicado. Fazer essas sinergias, esses planos, essas propostas 
por exemplo o projeto do acesso universal, que foi feito agora corn a APCE (Associaqfio de 
Paralisia Cerebral de fivora), mas depois tambem acha que 6 importante, nfio demorar demasiado 
tempo num pensamento indeterminavel e passar mais a qilo, mesmo que essa qilo possa ter que 
rever uma ou duas r q 6 e s .  fi quase como quando se esta a fazer um estudo, M uma altura em 
que C precis0 parar o pensamento, porque tem que se aplicar, tem que se ir ver se as q6es 
correram bem ou mal, ficar mm as certas e diiensionar as erradas. Isso significa avanqo porque 
se, se continuar a pensar nos planos que fundamentais, espera tambCm como foi referido t 
que sejam de facto 6timos, assim como todos esses projetos que a APCE (Associaqiio de 
Paralisia Cerebral de fivora) e vhrias instituiqaes ja deram, como agora o projeto que foi 
apresentado pelos senhores Vereadores na liltima reunigo, como tamb6m do MCE, mas acha que 
agora 6 importante comeqat a pensar no cronograrna, na forma de aqgo e no que C que jB se pode 
ir fazendo sem se precisar de um grande olyamento. 

0 senhor Presidente disse que tem havido intewenq6es no espap phblico ha muito tempo, 
recordando por exemplo a que retirou parte do tdmito da P q a  do Giraldo, e que originou uma 
campanha brutal contra a C h a r a  Aiida assim, 6 sua convicqilo que se quisessem voltar a 
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colocar o trhsito na Praqa do Giraldo, ninguem aceitaria essa situaqiio. Portanto, ha coisas que 
do ponto de vista politico t&m custos, e por vezes e necessario assumi-10s. Por isso, pretendia 
deixar claro que as intervenqdes t&m vindo a ser feitas e t&m sido programadas para o efeito. 
A RecomendaqHo apresentada foi aprovada por unanimidade. 

DeclaraqHo de Voto do Senhor Presidente e Vice Presidente, eleitos pela CDU: 
"A Recomendaqgo aborda um conjunto de materias importantes de seguranqa rodoviaria que sfio, 
de ha muito, preocupaqgo dos eleitos pela CDU. Contudo, a Recomendaqgo ignora todo o 
hist6rico recente da intewenqfio em prevenqio e seguranqa rodovituia dos ultimos dois mandatos 
e trata o tema como se so agora se descobrisse a seguranqa rodoviiuia. Entendemos que as 
questdes estruturais colocadas estio a ser ja tratadas no Plano de Mobilidade Urbana Sustentavel 
ja em curso e que devem ser aprofundadas nas Opqdes do Plano e Orqamento Municipal para 
2022 (OPlOMl2022). Entendemos que as questdes ngo estruturais, face a sua dimensgo e aos 
recursos e custos que implicam, devem ser objeto de atualizaqio do programa em curso, no 
imbito das OPIOMl2022. Entendemos que as relaqdes com as forqas de seguranqa e outras 
instituiqdes, nesta materia, devem ser melhoradas e refor~adas em dialogo. E com esta 
perspectiva que votamos favoravelmente a Rec~mendaqtio.~ 

Dando continuidade a senhora Vereadora Lurdes Nico referiu-se ao Centro Infantil de Sio 
Manqos, para dizer que foram contactados pela Presidente da Junta e pela Presidente de Direqfio 
sobre um pedido que foi feita a C h a r a ,  ao senhor Presidente e ao senhor Vereador Alexandre 
Varela no sentido de pedirem uma reuniio urgente. A situaqgo esta relacionada com o processo 
de atribuiqio de licenqa do espaqo, que nio tt&m, porque nio ha o cumprimento de urn conjunto 
de requisitos que o licenciamento obriga. No entanto, isso impossibilita a entidade em questio, 
ou outra qualquer, de se poder candidatar a alguns programas de financiamento para refor~ar os 
acordos de colaboraq%o que t&m com a Seguranqa Social, como por exemplo as previstas no 
programa de celebraqgo ou alargamento dos acordos de cooperaq5o para o desenvoivimento de 
respostas sociais. Nesse sentido, e porque tinham o prazo em causa, o Centro Infantil solicitou 
uma reuniio, necessidade que foi reforqada pelos Vereadores do PS no passado dia 30, alertando 
para a urgtncia da situaqio e para que recebessem efetivamente as pessoas, porque em Sfio 
Man~os  nfio existem outras respostas sociais para crianqas sen20 aquela instituiqZo. Tem duas 
val&ncias de creche e Jardim de Infincia e e tambem um espaqo de ATL e de cantina escolar e, 
por isso, era importante dar essa resposta. Disse que t&m estado a acompanhar a situaqgo e no 
passado domingo nfio havia, ainda, uma resposta por parte da C h a r a  pelo que entenderam 
reforqar o pedido e solicitar informa@o relativamente ao ponto de situaqio do processo em 
questio. Nio obtiveram resposta, no entanto, souberam que ja decorreu uma reunitio na segunda- 
feira com o senhor Presidente. 
Apraz registar, tambem, o trabalho que os Vereadores do PS fizeram para que a reunitio 
acontecesse e o assunto pudesse ter acolhimento por parte do senhor Presidente e do senhor 
Vereador. Assim, solicitam novamente informaqdes relativamente ao que esta em cima da mesa, 
uma vez que nio estiveram presentes nessa reunifio. 

Uma outra questio esta relacionada com o sewiqo que e prestado pela Cimara Municipal e que 
certamente todos ja ouviram falar e que alguns ate podergo utilizar, que e o Flexipass Residente, 
ou seja, a possibilidade de fazer o trajeto ~vora-  is boa e ter 40% de desconto na aquisiqiio desse 
passe. Num caso particular, a pessoa que a contatou, sem esse apoio paga 285 euros e com o 
apoio passaria a pagar 171 euros. A questgo, nestes casos, prende-se com a necessidade da 
revalidaqio do passe e as pessoas neste momento nfio tem uma resposta relativamente a 
possibilidade de ver revalidado o passe. Colocou a quest20 no sentido de poderem depois 
informar os concidadios que os contactaram sobre o assunto. 

Camara Municipal dr ~ v w a  - Ata da reunirio n"24/2021 dr 09/12/2021 - Pagina 22 dr 92 



0 senhor Presidente, relativamente ao Centro Infantil de S k  Manps, disse que ji4 era sua 
intenggo, independentemente de ter havido ou nb o contacto dos eleitos do PS, receber a 
Dill0 do referido Centro Infantil. 
Neste sentido, comepu por recordar que a C h a r a  tem com o Centro Infantil de S k  Mangos 
uma relaqllo hi4 bastante tempo e uma histbria tamMm importante. Na primeira visita, feita h i  
uns anos, ao e s p w  a proposta que a Diregk de en- tinha era reformular as atuais instalag6es 
que sib em madeira. A data, o Executivo propas que se considerasse a possibilidade de adaptar a 
antiga Escola Primslia, que estava devoluta, apesar de ter uma biblioteca e outras u t i l i 6 e s ,  
algumas at6 privadas, para a reconverter com o prop6sito de dar resposta &i necessidades do 
Centro Infantil. A Diregk do Centro, ii data, nb aceitou a proposta apresentada pela C h a r a  
Municipal, uma vez que o teneno das atuais instal-s B propriedade do Centro Infanti1 e 
entendiam que seria possivel obter financiamento para executar um novo projeto de que 
dispunham. Solicitaram apoio da C h a m  para recuperagllo do pr6-fabricado em madeira que d o  
se concretizou porque aquelas instalag6es n k  e m  licenciiveis pela Seguranga Social. 

Passados alguns anos, a Diregk do Centro constatou que dificilmente haveria fmanciamento 
para concretizar o projeto para a nova construgllo, e fmalmente houve abertura para se considerar 
a possibilidade de colocar o Centro Infantil na escola A C h a r a  elaborou um projeto para 
adaptar a escola a Centro Infantil, mas constatou-se, porkm, que aquela adaptagk tinha dois 
problemas. 0 primeiro, tinha a ver com o n h e r o  de criangas que frequentava o Centro e que. 
nessa altura, permitia ser colocado na Escola, mas se houvesse um crescimento do n h e r o  de 
criangas o espap ntlo era suficiente para o acompanhar. 0 segundo problema era a ocup@~ dos 
phtios, ou seja, as zonas livres e destinadas hs "bbrincadeiras" e m  substancialmente reduzidas e 
o custo era significative e, portanto, essa solugk ficou a aguardar uma decisk do Centro 
Infantil. 

Por outro lado, j i  tiveram a oportunidade de transmitir ti Diregk do Centro Infantil, que n k  6 
possivel passar uma licenga de utilimqgo porque simplesmente os requisitos da Seguranga Social 
d o  o permitem. Em alternativa, o Presidente prop6s encontrar uma solug50 que permitisse a 
candidatura e a sua viabiliq% com uma d e c l a ~ q k  da C h a r a  de permissk lo de do espwo 
na perspetiva de se vir a construir ou a adaptar novas instalag6es. Isso mesmo foi feito, a 
dec lqHo  ji4 foi enviada para que pudesse ser feita a respetiva candidatura, sendo que a pr6pria 
declaraqllo foi previamente enviada ii Diregllo para se pmnunciar, a qua1 deu resposta positiva. 
Foi acordado, tamMm, na reunillo que iam tentar recuperar o projeto antigo que existia e que a 
prbpria Diregllo entendia como um projeto megalbmano e, portanto, era necesshrio repensar 
aquele projeto. Da parte da C h a r a  foi dito que estavam disponiveis para colaborar se 
necesskio, e de acordo corn as normas legais, no pr15prio financiamento da obra para uma 
eventual candidatura a um programs, ou do Portugal 2030 ou do PRR. Neste sentido, o Centro 
Infantil ficou de contactar o arquiteto, que na altura desenhou o projeto, para perceber se era 
possivel ou nHo adapth-lo. Portanto, esti a hc ionar  uma parceria entre o Centro Infantil e a 
C h a r a  Municipal para em conjunto encontrarem solqtks. 

Relativamente ao Flexipass, o senhor Presidente disse que o que sabe, 6 que hi4 uma indefinigllo 
por parte do Estado relativamente ao PART (Programs de Apoio ii R e d u ~ k  Tarifslia) pois n k  
estlio garantidas as verbas para 2022, e por outro lado quem faz a gestao de todo o processo 6 a 
CIMAC, e como C sabido o orgamento vai continuar e as verbas ali previstas tamMm, e o 
problema que se coloca 6. que o valor necesskio 6 maior do que aquele que estava previsto no 
orgamento. De qualquer forma a discussib sobre o assunto tem acontecido, mas tamMm B do 
conhecimento de todos que o Flexipass foi obtido a "ferns", o que gostava de recordar e deixar 
expresso, e o senhor Vereador J o e  Calixto tambem estava na CIMAC nessa altura. Houve 
reuni6es com a REFER sobre aquela matkria. Inicialmente, houve uma grande abertura, depois a , I , 
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CIMAC e as C h a r a s  Municipais envolvidas foram informadas que ntio era possivel, e passado 
muito tempo, muita discusstio, muitas reuniaes com o Govemo e com a REFER foi conseguido o 
Flexipass e isso 6 de facto urn passo significativo para a utilizaqtio do comboio e por isso sempre 
o defenderam. Sabem que esta a haver problemas e entende que aquilo que deve ser feito, e a 
CIMAC esta a trabalhar nesse sentido, P encontrar formas para que as pessoas possam revalidar 
o passe. Sera pago em parte pelo PART, Programa de Apoio a Reduqtio Tarifaria, e outra parte 
pela C h a r a  Municipal de ~ v o r a ,  neste caso. De momento ntio sabe qua1 6 o valor que a C h a r a  
tem de dispor, mas deve andar na ordem dos 30% a 40%. Mas, naturalmente, reconhecem que e 
uma vantagem e um contributo fundamental para o uso do transporte public0 ferroviario. 

PRESIDENTE DA C ~ M A R A  

0 senhor Presidente comeqou por dizer que iria apresentar os pontos abaixo identificados, ate 
ao ponto 1.6, e referir-se de um mod0 geral a todos, em simulti%neo, sendo naturalmente votados 
um a um. 

1.1. Imposto Municipal sobre Im6veis (IMI) 2022. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se que a C h a r a  delibere fixar as taxas do IMI a cobrar em 2022, respeitantes a 2021, 
nos termos da alinea a) do art." 14.' da Lei n." 7312013, de 3 de setembro, bem como o envio a 
Assembleia Municipal, para deliberaqio daquele orgtio, nos termos da lei. 
Considerando que: 
a) 0 Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, Lei n.' 7312013, 
de 3 de setembro, na alinea a) do art." 14.', consagra o produto do imposto municipal sobre 
imoveis (IMI) como uma das receitas municipais; 
b) 0 n." 1 do art." 112." do Codigo do Imposto Municipal sobre Imoveis (CIMI), alterado pela lei 
n." 83-Cl2013, de 31 de dezembro, e pela Lei n." 7-Al2016, de 30 de marqo, fixa as seguintes 
taxas do Imposto Municipal sobre Imoveis: 

Predios rusticos - 0,8%; 
Predios Urbanos - de 0,3% a 0,45%; 
c) Conforme a lei, ntio e possivel a Cimara Municipal estabelecer valores de IMI sobre a Area do 
Centro Historic0 de ~ v o r a  (Unitio das Freguesias de ~vora ) ,  todo ele isento da aplicaqio de IMI, 
devendo a C h a r a  continua a exigir a aplicaqtio da lei. 
Prop6e-se que a C h a r a  Municipal delibere: 
1. Aprovar as seguintes taxas do IMI a cobrar em 2022, respeitantes a 2021 

Predios rtisticos - 0,8%; 
Predios urbanos - 0,42%. 

2. Minorar em 30% a taxa de IMI definida para as zonas urbanas das seguintes freguesias rurais: 
Uniio das Freguesias de Nossa Sra. da Tourega e Nossa Sra. de Guadalupe, Freguesia de Nossa 
Sra. de Machede, Freguesia de S. Miguel de Machede, Unitio das Freguesias de S. Sebastitio da 
Giesteira e Nossa Sra. da Boa-fe, Freguesia de S. Bento do Mato, Unitio das Freguesias de S. 
Manqos e S. Vicente do Pigeiro, Freguesia de Nossa Sra. da Graqa do Divor e Freguesia da Torre 
dos Coelheiros, por serem Areas territoriais em despovoamento; 
3. Majorar em 30% a taxa aplicada aos predios urbanos degradados elou devolutos; 
4. Aplicar reduq6es do imposto a todas as familias com dependentes a cargo, nomeadamente 
pela aplicaqtio do disposto no artigo 112" A do CIMI; 
5. Consensualizar a reduqio das taxas de IMI ao longo do mandato, ate 0,35%, com analise 
anual. 
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Enviar a Assembleia Municipal para deliberaHo nos termos do n." 5 do art." 1 12." do CIMI. 

Interven~8es: 
0 senhor Presidente comegou por recordar que estavam ainda a cumprir o Plano de 
Saneamento Financeiro, aprovado ha alguns anos e que vai prolongar-se por mais um tempo, o 
que lhes tem permitido fazer a recupewb econ6mica e financeira do Municipio. Assim, pela 
sitmgb que o Municipio ainda vive, entende que as quest6es das receitas exigem algum cuidado 
sugerindo mesmo que fossem tratadas num todo. 

Neste contexto, referiu-se aos tarif&ios de abastecimento de Agua Saneamento e Residuos para 
dizer que foi estruturado com base, apnas, na -So do valor da inflqio. A ERSAR 
(Entidade Reguladora dos Sewigos de Aguas e Residuos) tem feito muita press& no sentido de 
se aproximarem de uma forma rftpida da cobertura dos custos, o que significava aumentos na 
ordem dos 40% / ano no tarifhio. No entanto, a C h a r a  conseguiu durante os primeiros anos do 
Saneamento Financeiro que a ERSAR aceitasse aumentos mais reduzidos, ainda assim com 
algum significado. 
No ano passado, face a situagb da Pandemia, o aumento foi apenas o valor da i n f l q a  e este 
ano o aumento proposto 6, tamMm, nesse sentido sabendo, contudo, que irio ter a contesta@o da 
ERSAR. Salientou que, por enquanto, ainda nio sentiram consequgncias por estarem apenas a 
propor aumentos nessa base, mas naturalmente que ainda as poderiio ter, nomeadamente, em 
termos de acesso ou utiliza@o dos fimdos comunitsrios, para a Area do abastecimento de Agua e, 
em particular, do saneamento. De qualquer mod0 e tendo em conta a quesao da pandemia. 
entendem ser justo aumentar apenas o que a taxa de inflagio refere. 

Relativamente Tabela de Taxas e Outras Receitas, o senhor Presidente disse que estavam 
tamMm a propor o mesmo aumento. Contudo, por via das novas competencias que o Municipio 
recebeu existem novas propostas de taxas que tSm de constar no Regulamento de Taxas. 
Lembrou que recentemente na Assembleia da Reptiblica apareceu uma quest50 sobre o PAEL, 
que tinha a ver exatamente com a Dmama, no sentido que teria havido uma decisio 
relativamente a uma lei que tentava branquear a situa@o de v&ios Municipios, entre os quais 
fivora. Neste sentido, esclareceu que o Municipio de fivora foi incompreensivelmente envolvido 
nesta quest20 com a qual n b  t6m nada a ver porque a situa@o da Cbmra Municipal de fivora 
esth esclarecida e resolvida hB mais de dois anos. 

Dando continuidade a sua intervengb o senhor Presidente recordou que, para 2014 e com o 
PAEL em vigor, reduziram a Derrama para os neg6cios at6 150 mil euros, e a DGAL veio 
contestar dizendo que n3o estavam a cumprir o PAEL, o que deu azo a que esta quest50 fosse 
para Tribunal. Evidentemente que contestaram argumentando, exatamente, que no Plano de 
Saneamento Financeiro essa sitmgb tinha sido salvaguardada e, por outro lado, tamMm 
estavam a tentar ajudar as pequenas empresas, que nessa altura estavam a viver uma situa@o 
muito dificil. 0 Tribunal de Contas deu-lhes r h ,  e mandou arquivar o processo. Com a 
liquidagb do PAEL em 2019, e cumprindo um compromisso eleitoml, comqaram a baixar os 
impastos, nomeadamente o IMI, em cada ano, o que estavam a propor para 2022. 

Ainda assim, chamou a atenggo que a diminuig30 do IMI n b  6 apenas esse valor, porque o 
Centro Hist6rico esta isento do IMI, o que ainda n b  esta refletido nas contas. Portanto, em 2022 
ha uma redugio significativa do IMI por via dessa iseneo, salientando que de 2019 para 2020 
houve uma diminuigio de quase 400 mil euros no impost0 em quesfio. 

Cdmara Municipal de Evora - A fa da reunido n024/2021 de 09/12/2021 - Pcigina 25 de 92 



Quanto a Derrama o senhor Presidente disse que apesar deste imposto so incidir sobre empresas 
que geram lucros, a proposta estava formulada no sentido de isentarem os pequenos negocios ate 
150 mil euros, o que lhes parecia justo face a situagZo de Pandemia que viveram em 2021. 

Para o IRS estavam a propor manter a taxa de 5%, com o compromisso de que parte desse valor 
seja dirigido a Area social, ou seja, recentemente a Cimara apoiava apenas pessoas com mais de 
65 anos e desempregados, e aquilo que estio, agora, a propor e alargar esse apoio aos mais 
carenciados, naturalmente com determinados criterios, nomeadamente atraves do valor que a 
Seguranga Social utiliza, e assim passar a haver uma maior contribuiqZo por parte da C h a r a  
para fins sociais. 

Finalmente, a TMDP (Taxa Municipal de Direitos de Passagem) tem um valor relativamente 
pequeno, entre 25 a 30 mil euros, e por isso nio ha razio para que nio se mantenha, nZo so pelo 
valor em si mas tambem porque diz respeito a empresas que utilizam espaqos publicos para fazer 
passar redes diversas em locais fixos. 

0 senhor Vereador Jose Calixto relativamente a Fiscalidade Municipal para 2022 fez a 
seguinte intervenqZo: 
Este foi um importante tema politico para todos os Eborenses, no qua1 os eleitos pelo Partido 
Socialista defenderam as suas propostas que tiveram por base uma recolha de informaqio 
detalhada de suporte para que tudo aquilo que defendem tivesse apresentado um equilibrio entre: 

Responsabilidade: falar i r i o  e nunca colocar em causa a boa gestio municipal, a qua1 nio se 
compadece com populismos nem com estilos pouco serios de fazer politics; 

Fortalecer a redistribuiqio socialmente justa: estes recursos municipais e o esforgo que eles 
significam para os Eborenses permitam um aumento das medidas de apoio social para todos 
aqueles que necessitam, nestes tempos tio dificeis, situaqZo bastante agravada com a pandemia; 

Fomentar a recuperaqio economica: atraves da reduqfio da carga fiscal municipal, dar alguns 
sinais aos municipes e, principalmente, permitir a classe media algumas "folgas" orqamentais 
adicionais que lhes permitam encarar o futuro com um pouco mais de confianqa; 

Fomentar a competitividade do Concelho e apoiar as empresas e o desenvolvimento 
economico: dar claros sinais as empresas instaladas e aos novos investidores que sZo bem-vindos 
a ~ v o r a !  
Com este conjunto de principios foi bem mais facil defender as nossas propostas e nunca termos 
que defender "o sim e o seu contrario". 
0 s  eleitos pelo Partido Socialista apresentaram igualmente um conjunto de medidas especificas 
de apoios as familias e empresas, a implementar ja a partir de 2022, que sio pressupostos para 
que a fiscalidade municipal tivesse sido aprovada com os nossos votos, a saber: 
a) Criar um Regulamento de apoio as familias nurnerosas focado nas Areas da fiscalidade 
municipal (nomeadamente o IMI), habitaqZo, abastecimento de agua para consumo humano e 
saneamento bhico, acesso a educagio e aos sewiqos municipais, tornando a CME uma 
Autarquia Familiarmente Responsavel; 
b) Regulamentar a isengio de taxas aos sujeitos passivos da economia social; 
c) Reforgar um programa de apoio economico e social de emerghcia para mitigar os impactos 
decorrentes da pandemia, integrando apoios as empresas, familias e sectores social e cultural; 
d) lnstituir o principio tendencial da gratuitidade das creches; 

e) Criar urn regulamento municipal para a ocupagio temporaria de jovens; 

f) Criagio da Provedoria do CidadZo. 
PROPOSTA PARA 0 IMI EM 2022 
Considerando que os ultimos dados oficiais, disponibilizados pelos Serviqos Municipais sio os 
seguintes: 

2019 - 35.896,2 1 euros (nistico) e 7.071.420,47 euros (urbano) 
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2020 - 42.161,41 euros (rhstico) e 6.679.664,16 euros (urbano) 
2021 - A previsb aponta para valores globais abaixo do valor de 2020 em cerca de 300 mil 

e m s  
Propomos: 
1. Redugb da taxa de IMI para p d i o s  urbanos de 0,43 para 0,42; 
2. 0 IMI Urbano deveri atingir a taxa de 0,35% em final de mandato, pelo que propomos 
assumir o seguinte compromisso: 
2022 - 0,42%, 2023 - 0,40%, 2024 - 0,38% e 2025 - 0,35%, 
Este compromisso deverh ser reanalisado anualmente, pois as condiws econ6micas e sociais 
poderb permitir s m o s  ainda mais ambiciosos. 
3. Aplicqiio de redq8es significativas a todas familias com dependentes a cargo: considerando 
a Lei no 7-N2016, de 20 de margo, o no 13" do artigo 112' do CIMI foi revogado, tendo sido 
aditado ao CIMI o artigo 112'-A, sob a epigrafe "Predios de sujeitos passivos com sujeitos a 
cargo e considerando o estipulado no seu nO1: "0s Municipios mediante deliberqiio da 
Assembleia Municipal, podem fixar uma redu* da taxa de imposto municipal sobre imbveis 
que vigorar no ano a respeita o imposto, a aplicar ao p d i o  ou parte do pddio urbano destinado 
a habitagiio pr6pria e pennanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, e que seja 
efetivamente afeto a tal fm. atendendo ao n h e r o  de de~endente aue, nos termos do c6digo do - 
IRS, comp6e o respetivo a&egado familiar, de acordo coh  a seguin& tabela: 
N h e r o  de demdentes a cargo / Deducb fixa em e m s ;  
1 20 euros 
2 40 euros 
3 ou mais 70 euros 
4. Minorar em 30% a taxa de IMI definida para as zonas urbanas das seguhtes fieguesias mais: 
Unib  das Freguesias de Nossa Sra. da Tourega e Nossa Senhora de Guadalupe, Freguesia de 
Nossa Senhora de Machede, Freguesia de S. Miguel de Machede, UniSo das Freguesias de S. 
Sebastih da Giesteira e Nossa Senhora da Boa-f6, Freguesia de S. Bento do Mato, Un ib  das 
Freguesias de S. Mangos e S. Vicente do Pigeiro, Freguesia de Nossa Senhora da G q a  do Divor 
e Freguesia da Torre dos Coelheiros, por serem itreas temtoriais em despovoamento; 
5. Majorar em 30% a taxa aplicada aos predios urbanos degradados elou devolutos. As Uni8es e 
Juntas de Freguesia deve- ser envolvidas nestes levantamentos e os trabalhos por elas 
desenvolvidos na identificaggo destes pr&lios deve- ser levados em consideqb;  
6. Isengb de IMI no Centro Hist6rico de ~vora :  a CME devertt implementar uma campanha de 
comunicagb com TODOS os municipes abrangidos nesta isengb para que possa ter um papel 
ativo no apoio aos municipes que ainda n b  tiveram possibilidade de ter acesso a esta iseneo, 
eliminando assim a injustiga que atualmente acontece em que uns est% a ser isentados e outros 
niio. 
7. Esta nossa proposta implica, igualmente, o integral cumprimento de medidas especificas de 
apoios hs familias e empresas, atriis referidas. 
PROPOSTA DE DE- PARA 2022 
Considerando que os liltitnos dados oficiais disponibilizados pelos Servigos Municipais se 
referem ao exercicio econ6mico de 2019 e apontam para os seguintes valores: 

Tecido Empresarial com Volume de Neg6cios abaixo de 150.000 euros - 622 sujeitos 
passivos e lucro txibutavel de 10.280.869,90 euros. 

Tecido Empresarial com Volume de Neg6cios que nEo ultrapasse os 150.000 e m s  - 874 
sujeitos passivos e lucro tributavel de 77.316.495,61 e m s .  

Propomos: 
1. A isen* total, nos termos permitidos pela Lei, para o tecido empresarial com Volume de 

Neg6cios abaixo de 150.000 euros (estimamos em 155 mil e m s  a d o  cobranp por 
aplicagb desta isengb); 

2. Deliberar, desde jh, e regulamentar no prazo de 90 dias: 
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a isenqio imediata da Derrama, nos primeiros tres anos de instalaqio de todos os projetos de 
investimento criadores de emprego liquido, majorando o empreendedorismo jovem, o 
emprego mais qualificado e a utilizaqio de tecnologias pro-descarbonizaqio. 
Regulamentar que a Derrama para empresas com volume de negocios no ano anterior acima 
de 150 mil euros devera ser significativamente reduzida, como sinal e aumento da 
competitividade do nosso Concelho, nestes tempos conturbados e de enormes dificuldades 
para os agentes economicos. A cadhcia de reduqio desta taxa deve manter-se ao longo do 
mandato para podermos assumir um compromisso em 2025, eu nunca seja superior a metade 
da taxa maxima. 

3. Esta nossa proposta implica, igualmente, o integral cumprimento de medidas especificas de 
apoios as familias e empresas, atras referidas. 

PROPOSTA DE RETENCAO DE IRS PELA CME PARA 2022 
Considerando que os ultimos dados oficiais disponibilizados pelos Serviqos Municipais s8o os 
seguintes: 

2019 - 3 323 65 1 euros 
2020 - 3 429 8 16 euros 
2021 3 417 865 euros 

Propomos: 
1. A retenqio de uma taxa de 4,5 p.p., reduzindo-se assim em 0,5 p.p. esta retenqio aos 

eborenses; 
2. A cobranqa desta taxa so 6 sustentavel politicamente para os eleitos pelo Partido Socialista se 

o novo Regulamento de Apoio Social que a CME esta a preparar vier a atribuir anualmente 
apoios sociais as familias e as pessoas de, pelo menos 50% do valor cobrado. Essa analise 
devera ser efetuada por relatorio especifico a ser apresentado antes da decisio sobre esta 
materia de fiscalidade municipal relativa a 2023. Se os apoios forem inferiores devera 
implicar uma reduqio nesta taxa de participaqgo no IRS no ano seguinte. So assim teremos 
minimamente garantida uma redistribuiq20 socialmente justa. 

3. A manutenqio dos 4,5 p.p. deve, igualmente, implicar o integral cumprimento de medidas 
especificas de apoios as familias e empresas. 

PROPOSTA DE TAXA MUNICIPAL DE DIREITROS DE PASSAGEM (TMDP) PARA 2022 
Considerando que os ultimos dados oficiais disponibilizados pelos Serviqos Municipais 
relativamente a TMDP s8o os seguintes: 

2019 - 30 924,33 euros 
2020 - 27 935,96 euros 
2021 - 26 415,60 euros 

Propomos: 
1. A Cgmara Municipal delibere, para o ano de 2022, devera fixar a taxa municipal de direitos 

de passagem, a aplicar as empresas de comunicaq6es eletronicas acessiveis ao publico, em 
local fixo, em 0,2596 sobre a faturaqio mensal, nos termos do artigo 106.' da Lei n." 512004, 
de 10 de fevereiro; 

2. Esta nossa proposta implica, igualmente, o integral cumprimento de medidas especificas de 
apoios as familias e empresas, atras referidas. 

A senhora Vereadora Florbela Fernandes referiu que o Movimento Cuidar de ~ v o r a  tambem 
analisou as propostas acima apresentadas, e nesse sentido tem naturalmente contrapropostas a 
fazer algumas delas cruzam um pouco com as que foram apresentadas pelo Partido Socialista, 
outras n8o. 

Relativamente ao Tarifario de ~ g u a ,  Saneamento e Residuos e Tabela de Taxas, naturalmente 
n8o tem nada a opor, ainda assim entende que urge fazer um Regulamento sobre estas matirias, e 
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comegar por prever um plano de recupera* dos prqos das taxas, para os municipes n5io serem 
apanhados desprevenidos pela Entidade Reguladora dos Serviqos de Agua e Residuos (ERSAR). 
Sugeriu tambCm que no b b i t o  da Tabela de Taxas, se considerasse a possibilidade de haver 
tarifas especiais, por exemplo para zonas do temtbrio que silo sistematicamente fustigadas com 
problemas de fomecimento da agua que & regulares e reiterados, hi dkadas, nomeadamente 
nos Canaviais e em S. Maqos. Neste sentido, era importante considerar-se uma taxa especial a 
aplicar aos residentes destas zonas, porque esao wnstantemente a do ver os sew direitos 
assegurados e garantidos, independentemente de quem seja a culpa. 

Quanto ao IMI prop8s irem um pouco alCm na redu* proposta, chegando ao valor minim0 
0,3%, este mandato, em primeiro lugar porque d o  concorda com o que foi decidido, no anterior 
mandato, de reduzirem 0.01%, p i s  isso lev& 12 anos para que os Eborenses possam ter o IMI 
na taxa minima, o que no seu entender do C admissivel, depois daquilo que passarem wm 0 

PAEL, e por isso talvez esteja na altura de poderem reduzir a despesa e niio estarem sempre a 
onerar os municipes, tomando por base os 6 milh6es e 700 mil euros de IMI que a C h a m  
recebe, e que representam em termos de redtqiio de despesa cerca de 68 mil euros, o que 
considera irrisbrio para o Municipio. 
Assim, a sua proposta C que a redug50 seja de 0,03% o que r o n d d  cerca de 200 mil euros, e por 
outro lado tem uma proposta, um pouco mais ambiciosa que a do Partido Socialista, que 6 
durante o mandato atingirem os 0,35% porque jii I? tempo de os Eborenses se verem livres da 
carga fiscal. 

No que diz respeito ao IRS, a sua proposta 6 similar B do Partido Socialista relativamente AS 
dedug6es dos dependentes por achar importante para as familias, a semelhanga daquilo que tem 
sido o esforgo e os impactos da pandemia nas pessoas e nas empresas, no sentido de haver 
tambkm urn esforgo e iniciarem uma reduggo igualmente na taxa de IRS. 

Relativamente a Derrama, referiu que mantinha tudo como estava, contudo, se as propostas que o 
Partido Socialista apresentou forem acomodAveis do ponto de vista do equilfbrio financeiro da 
Cbara,  tambkm wncordava com elas, no entanto devem ser avaliadas, previamente, ouvindo o 
senhor Presidente. 

0 senhor Vereador Henrique Sim-Sim comegou a sua inte~engtlo por esclarecer que o PSD 
em 2020 votou wntra as taxas que foram apresentadas, embora o senhor Presidente nos 
considerandos que enviou a todos os Vereadores tenha referido que houve wnsenso. 

No que di respeito AS propostas para este ano, salientou relativamente ao IMI que C importante 
que fique vincada a necessidade de o Municipio ser ressarcido daquilo que C a isengiio do IMI no 
Centro Histbrico, e ainda que niio tenha essa receita deverh ser inscrita nas transfer.5ncia.s do 
Orpmento de Estado. 

Sobre a taxa dos tarif&ios de Aguas e Saneamento referiu que compreende que se mantenham 
nos valores atuais. 
Ainda assim, considera que o mais importante 6 perceberem que o custo que os Eborenses e s m  
a pagar continua a ser abaixo do custo tdcnico da Bgua, e isso leva a um desequilibrio recorrente 
das contas do Municipio, niio permitindo alavancar o investirnento nem que os Eborenses 
tenham a percegiio exata do custo do valor da Bgua 
Obviamente tem que existir uma tarifa social para aqueles que do podem pagar, mas C 
importante que se comece de facto a ter em conta o valor efetivo do custo da Agua, sob pena de 
se wn t inw a d o  ter dinheiro para fazer os investimentos necesshios, como por exemplo na 
rede em baixa. 
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Assim, na sua opiniio, esta quest80 tem que ser acautelada bem como aquilo que tem a ver com 
a agua n8o cobrada, ou seja, existe um conjunto de questaes que depois se repercutem nas contas 
do municipio e no bolso dos Eborenses. 

Relativamente ao IMI referiu que propuseram em 2020 uma taxa de 0,85% em linha com aquilo 
que s8o outras cidades e outras capitais de distrito proximas de ~ v o r a  e, assim tentar que ~ v o r a  
seja tambem competitiva com outras cidades similares. Portanto, tambem propaem criar o IMI 
Familiar com uma taxa de 0.35% por entenderem ser uma medida que ira beneficiar o 
despovoamento e a baixa natalidade. 

No que diz respeito ao IRS, atendendo a atual situaq8o propdem 4% e n8o consideram que o 
apoio social deva estar consignado as receitas de IRS, ou seja, para o apoio social tem que ser 
feito urn diagnostico, identificadas as necessidades do tenitbrio e das pessoas e de acordo com 
isso dotar esse apoio com as verbas necessarias. 

Sobre a taxa de TMDP parece-lhes adequado manter 0,5%. 

Quanto a DERRAMA sugeriram tambem a diminuiqgo para 1,3% dando um sinal ao setor 
economico, que tem sofrido muito nestes ~iltimos tempos e continua com graves dificuldades, no 
sentido de haver um maior estimulo a economia local. 

0 senhor Presidente salientou que ngo podiam esquecer que continuam a ter de curnprir o Plano 
de Saneamento Financeiro. Portanto, e essential que as receitas da Cimara correspondam a essa 
necessidade, que esta identificada, foi proposta e aprovada. Por isso, reduqdes significativas na 
receita colocam em causa o trajeto que a Cimara tem feito de recuperaqso economica e 
financeira do Municipio. 

Relativamente ao IMI, disse que sempre defenderam que logo que fosse possivel deviam ter a 
taxa reduzida, no entanto face a situaqio do municipio ha que ter algum cuidado com essa 
situaqgo. Ainda assim, se houver acordo relativamente a isso, podiam apontar para os 0,35% ate 
ao final do mandato, no entanto, sujeita a uma avalia~80 ano a ano no sentido de garantir o 
equilibrio economica e financeiro do Municipio. 

Dando continuidade a sua intervenqio, o senhor Presidente relativamente a questgo das familias 
numerosas, disse que o importante, na opiniio da CDU, nio e tanto se a familia e numerosa ou 
n8o mas perceber se essas familias ttm necessidades sociais ou n20, ou seja, o que deve decidir 
se uma familia deve ter ou n80 apoio e perceber se e carenciada com necessidade social, portanto 
existe essa divergtncia porque para a CDU o importante e a carincia e n8o o numero. 

No ano passado criou-se, e ainda esta em vigor, um plano de emergincia para a COVID que foi 
aprovado nas Opqdes do Plan0 e Orpunento e que a seu ver, desde que se justifique, deve 
continuar nas Opqdes do Plano e Or~amento para o ano de 2022, obviamente com as devidas 
adaptaqdes, analisando quais as medidas que atualmente se justificam. 

Quanto a Derrama, referiu ser o unico imposto que e obrigatorio consignar, portanto aquilo que 
ttm proposto, e continuam a propor, e que seja utilizada para as infraestruturas de acolhimento 
empresarial. Percebe a questgo do incentivo as empresas, mas custa-lhe a entender que as que 
ttm lucros, n8o possam pagar esse imposto, tanto mais que irio beneficiar dele na medida em 
que ao melhorar as infraestruturas todo o tecido empresarial, no geral, beneficia. Portanto, tem 
alguma dificuldade em perceber a reduqio do valor da Derrama para as empresas com volume 
negocio superior a 150 mil euros. 
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Relativamente ao IRS de facto, neste caso, n5O h4 uma consignaqgo nem pode haver, e quando 
proptiem o alargamento substancial do universo dos apoios nomeadamente aos carenciados, C 
terem uma verba que permita responder a isso. Considerou que, do ponto de vista de justip 
social k mais eficaz fazer a redistribuigo do impost0 do que reduzir o IRS, no sentido de apoiar 
as familias que t6m menos condiq6es e menores rendimentos, naturalmente com base em 
regulamentos da Chara ,  no sentido de se poder verificar que aquelas verbas siio efetivamente 
dirigidas a h a  social, incluindo tambem a melhoria das condi@es de habitabilidade. 

Neste momento, o senhor Vereador CalMo interveio para referir que niio estavam a consignar 
nem a indexar o apoio social, apenas entendem que o relatorio dever4 demonstrar que as medidas 
que estavam a justificar, a retenqgo do IRS, de facto existiram. 

0 senhor Presidente prosseguiu referindo que, quanto ao IMI, estavam todos a falar de uma 
isenqao que k concedida por uma lei nacional e, portanto, os municipios t6m direito a ser 
ressarcidos, no entanto isso n5O tem acontecido e nesse sentido vso continuar a solicitar que o 
Governo cumpra a lei. 

Relativamente iis tarifas de Bgua e saneamento, de facto, existe um dkfice ainda assim bastante 
menor do que em 2013 que era de 6 rnilh6es de euros, e que neste momento est6 
substancialmente reduzido, mas naturalmente que continua a ser um dkfice que se aproxima dos 
4 milh6es. Nesse sentido, t6m de ir adequando, pouco a pouco, o tarif81i0, que ainda assim k um 
dos mais baixos das capitais de distrito e mesmo do Pais, pois tem um peso significativo para a 
Chara.  
A posiggo que tomaram nos dtimos dois anos justifica-se por serem anos muito dificeis, mas 
obviamente 6 necessSrio fazer atualizqbs do tarif81io acima da i d + ,  logo que seja 
socialmente possivel. Sublinhou que fizeram um trabalho muito significativo relativamente AS 
perdas de bgua, niio faturada, que andam na ordem dos 14%, portanto das mais baixas do pais, 
mas naturahente viio continuar a f&-lo porque ainda hb muitas si-es onde C possivel fazer 
essa poupanqa e por essa via reduzir a faturaqk. 

0 senhor Vereador Calixto referiu que hh medidas que podem ser negociadas, naturalmente 
est6 a falar de todas as medidas especificas de apoio iis famflias e empresas. Portanto, 6 
claramente, falar em relaqiio Bquilo que pensam de um ponto de vista respondvel, Mo pondo em 
causa o O r w e n t o  Municipal, por isso tem que haver responsabilidade e os niuneros tem que ser 
suportados em caculos. Ainda assim, tambem n5O podem admitir que 1150 haja uma fungo de 
redistribuiqiio socialmente justa por parte da autarquia. 
Referiu que acreditam nas medidas que apresentaram. Portanto, deixou uma nota relativamente 
ao que esteve por base destas propostas, mas, naturalmente, d o  siio propriamente os valores que 
desejavam porque obviamente todos gostariam que fosse a taxa minima. 

Em rela@o Derrama a proposta k concreta no sentido de que todos os novos projetos sejam 
isentos, sem nenhuma exce*, obviamente que incluem na pretenssb de regulamento uma 
majora@o para empreendedorismo jovem, emprego qualificado, e utilizqiio de tecnologias pro- 
descarboniza@o. 

Quanto h participaqgo no IRS obviamente que esta 15 a h i c a  fonna que temos de justificar se o 
valor que queremos que seja aplicado em quem tem cdncia  social, e, portanto, tambem 
gostariam de d o  abdicar de uma m&ca que nunca existiu e pode levar a que este valor depois 
seja gasto noutras Areas. 
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Ainda em relaqio ao IMI e da recolha que fez junto de executivos anteriores, n5o houve nenhum 
compromisso em relaqio ao futuro, nem podia haver. Portanto, aqui claramente os calculos 
foram desimpregnados de qualquer compromisso passado, porque esse nfio teria com certeza 
acolhimento. 

A quest50 das familias nurnerosas n5o se pode confundir corn apoio social, que 6 
importantissimo para quem dele precisa, ou seja, termos urna sociedade com urna classe media 
que consiga respirar e os pequenos sinais se estgo na lei por algum rnotivo e, portanto pensam 
que sio mais do que necessaries, principalmente, no momento que se esta viver. 
No seu entender quando se fala de familias numerosas obviamente que se deve pensar em 
metricas que equilibrem os custos uni tzos  dos serviqos, por exemplo quando se esta a falar de 
urna fatura da agua sabemos perfeitamente que urna familia numerosa paga sempre agua com um 
m3 superior, e portanto devemos fazer um esforqo para criar justiqa. 
Para terminar, disse que basicamente era dividir as propostas objetivas em relaq5o aos impostos, 
daquilo que sio as medidas de enquadramento que, obviamente, os levariam a votar a favor se 
tiverem acolhimento. 

A senhora Vereadora Lurdes Nico referiu que as propostas que apresentaram, para alem do 
que ja tinha sido referido, estio baseadas em calculos, mas tambem permitem urna politica social 
mais justa no sentido de garantirem a redistribuiqio de apoios as familias de uma forma direta e 
clara, e por outro lado, tambem, terem verbas que possam garantir outros apoios sociais 
disponiveis a outras instituiqaes. 

Na quest50 do IMI parece-lhes importante, que haja urna informaqio sistematica acerca do 
direito a isenqio desse imposto, e e nesse sentido que a C h a r a  Municipal tem que ser mais 
proativa disponibilizando-se para dar apoio a quem tem mais dificuldade e n50 sabe que esse 
direito lhe assiste. 
Por outro lado, a proposta que apresentaram para a Derrama, vai no sentido de reduzir os valores 
e assim dar um sinal as empresas de urna recuperaqgo, urna vez que a pandemia afetou a todos, e 
tambem nio e assim muita a diferenqa naquilo que est50 a propor. 
A questio da agua, e sabendo que e sobre o tarifirio que estio a discutir, ainda assim valera a 
pena nunca esquecer a qualidade da agua que e prestada em algumas zonas e freguesias do 
concelho. Nesse sentido, perguntou se o senhor Presidente sabia a metrica em relaqio ao 
desperdicio porque quando se fala de tarifarios, as pessoas pensam exatamente na qualidade do 
serviqo que t&m diariamente. 

0 senhor Presidente referiu que, na verdade, nio ha forma de fazer tarifas ou taxas especiais, 
aquilo que podem, perante a constataqio de um problerna numa determinada zona, e tentar 
compensar esses utentes, como por exemplo em S. Manqos, em que os utentes pagam cerca de 
metade do valor da agua pois obviamente est5o corn um serviqo que n50 corresponde aquilo que 
tem de ser a qualidade de agua. 
Relativamente a questio da agua nio faturada, o que sempre disse foi que nem toda se pode 
considerar desperdicio, porque os municipios utilizam muita agua para rega do espaqo publico, e 
isso ngo e propriamente desperdicio ou falta de eficiencia e, ainda assim, esta dentro dos 14% 
como ja referiu. Na verdade, quem quer privatizar a agua e que utiliza esse argument0 como 
m a  de arremesso, para dizer que a agua tem de ser privatizada porque nio ha eficiencia no seu 
uso. Portanto, o essential e perceberem qua1 a agua utilizada no espaqo publico e a que e 
desperdiqada sobretudo por via de ruturas, e 6 nessa area que tern vindo a atuar, nomeadamente, 
substituindo todas as origens de agua de rega por agua que nio necessita de tratamento e pode 
ser utilizada para esse firn, o que tem permitido reduzir substancialmente os valores de agua. 
Tambem acabaram de fazer urna intervegio nas piscinas que poupa um valor muito 
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significativo de hgua que era desperdigada, porque o sistema antigo rejeitava toda a igua que 
saia das piscinas e ia para a l i i a  de &a, e agora faz-se uma reciclagem da hgw ficando, 
apenas, uma perda na ordem dos lo%, o que 6 aceitavel em perdas de hgw em piscinas, e assim 
recupera-se um valor muito significativo em termos de &pa. 

Em r e l q b  ao IMI ha vhias propostas diferentes e tirando o PSD que propae que seja jh 
utilizada a tarifa minima, era seu entendimento poderem apontar como tendencial essa tarifa at6 
ao final do mandato, com d i s e  em cada ano relativamente i3 evolu@o da situaqb, e, agora, 
apenas avangarem com a redueo de 0,01%, sendo que ficava desde logo o compromisso de no 
pr6ximo ano analisarem a situa@o e se puderem, enm,  irem mais longe. 

A senhora Vereadora Florbela Fernandes concordou com a proposta do senhor Presidente no 
sentido de haver um compromisso revisto ano a ano para chegarem aos 0,35% e abdica dos 
0,30% este mandato. Depois disso exigirii o resto, porque acha que os municipes de ~ v o r a  ja 
merecem este esforp da parte da Chara,  referindo ainda que concordava com a proposta do 
Partido Socialista que tambkm esth nessa 16gica, e acha que deve ser progressive porque estamos 
de facto numa situa$io de Saneamento Financein, e nib podem p6r em risco a parte de gestSio 
criteriosa da C h a r a  do ponto de vista hanceiro. Referiu ainda, que aquilo que estti no relat6rio 
de contas de 2020 em termos de receita executada de IMI s b  6 milhaes e 700 mil euros, se, 
entretanto, e s tb  a propor reduzir 0,01%, o impacto nas contas do municipio serii na ordem dos 
68 mil euros, aproximadamente. 

Neste momento o senhor Presidente inteweio para esclarecer que, a percentagem aplica-se a0 
valor coletavel dos im6veis, que s6 6 possfvel estimar um valor aproximado, porque existem 
duas variaveis, que 6 a redu* no centro hist6rico e a atualizqb do valor dos pr6dios. 

A senhora Vereadora Florbela Fernandes dando continuidade ti sua intewengb referiu que 
e n m  o que estavam a propor era um impacto hanceiro de 150 mil euros, no entanto iria querer 
daqui a um ano saber os impactos tinanceiros disto, porque se estavam todos com medo de 
reduzir taxas e impostos aos Eborenses, entao tinha que saber do que 6 que estSio a falar do ponto 
de vista financeiro para explicar As pessoas que nib lhes conseguem reduzir mais 0s impastos, 
porque a C h a m  n b  tem capacidade fmanceira para o suportar. Por isso no pr6ximo ano vai de 
facto fazer estas perguntas para obter uma resposta concreta, porque caso contrgrio nib chegarilo, 
certamente, a urn consenso. 
Tendo em conta esta si-b do IMI aceitou o compromisso, era natural todos os anos fazerem 
essa aval iqb  at6 porque t€m de aprovar essas taxas, e naquele momento estavam s6 a fazer uma 
previsb, no entanto as receitas tambkm variam ano a ano, por isso aceitou o que foi proposto, 
mas para o ano entendia que teriam que fazer um esforgo um pouco maior e cortar na despesa. 
Em sede de discus& do Orgamento e do Plano de Atividades iria apresentar sugestaes porque 
acha que t2m que fazer um esforp para equilibrar as contas da Chara ,  tamb6m do lado da 
despesa, e com certeza que existem algumas rubricas onde isso podera ser feito. 

0 senhor Vereador Jos6 Calixto referiu que obviamente este cenhrio, estava a ser feito com 
base numa redu* de 0,s milMes de e m s  no IMI, e quando estao a analisar um cenhrio macro 
todas as variaveis ti3m que ser avaliadas. 

0 senhor Vereador Henrique Sim-Sim referiu que efetivamente achava que deviam ir mais 
longe, estavam a falar de uma redug80 de cerca de 0,01% que resulta em 150 mil euros, segundo 
as contas ali apresentadas. Para o IMI do Centro Hist6rico existe uma expedativa de receita e 
muito sinceramente na sua opinib 150 mil euros, num orpmento de 50 ou 60 milhaes de e m s ,  
nib lhe parece um valor expressive. 
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Assim prop8s a reduq2o de 0,02% ja para este ano, e que no final do mandato se fixasse em 
0,35%, tendo em conta o elevado custo da habitagio que e um problema em ~ v o r a ,  e os 
Eborenses precisam de sentir um aliviar nos impostos, sem esquecer o IMI Familiar, com 
reduq2o em funq5o do numero de dependentes que compdem o agregado familiar. 
Para terminar, referiu que devem continuar a pugnar pela isenq2o de IMI no Centro Historico, e 
que o Orqamento de Estado deve ressarcir a C h a r a  Municipal da perda de receita. 

0 senhor Vereador JosC Calixto solicitou que ficasse express0 na proposta, que o valor para 
2023 se fixasse em 0.4%, em 2024 em 0.38% e 2025 em 0.35%. Outra quest20 que tambem n5o 
podem abdicar e da facilitaq50 aos agregados com dependentes com maiores encargos, o valor 
n2o e muito significativo, mas para as familias fara toda a diferenqa, e assim fazerem uma 
fiscalidade inteligente e aplicar o dinheiro onde e realmente necess&rio. 
E tambem importante que fique referida a quest20 da comunicaq50 no Centro Historic0 e o 
envolvimento das Juntas de Freguesia na identificaq50 dos predios degradados, para se puder 
fazer incidir imposto sobre quem n5o cumpre a obrigaq50 a conserva@o dos imoveis. 

0 senhor Presidente referiu que defende que o IMI e um imposto absolutamente injusto, e 
devia ser alterado dentro de uma progressividade onde se tivesse em conta os rendimentos e a 
riqueza das pessoas. 

A senhora Vereadora Patricia Raposinho referiu que se um dos grandes pilares deste mandato 
vai ser a habitaqio, ent50, podiam pensar nisso de outra forma e ampliar aquilo que 6 o ntimero 
de casas a pagar IMI, e conseguirem fazer uma reduggo que agradara a todos do ponto de vista 
individual. Assim e se trabalharem no sentido de aumentarem a habitaqio em ~ v o r a ,  acha que 
conseguir50 chegar aos 0.02%, e ate a algumas outras questdes se garantirem que trabalham para 
aumentar as capacidades, porque de forma indireta poder5o ate aumentar o imposto. 

0 senhor Presidente referiu que obviamente gostariam de ter a taxa minima do IMI, se for 
economicamente possivel para a C h a r a ,  portanto e por isso que t&m de ter em conta a evoluq2o 
que v2o tendo e tambem n50 podiam esquecer que ainda est2o no Plano de Saneamento 
~inanceiro. 
No entanto, tambem ouviu propostas para reduq5o de outros impostos, e, portanto, vai haver um 
valor acumulado que tim de ter em conta. E era por isso que estava a tentar fazer um equilibrio 
relativamente a estes estes impostos, para poderem ver ate onde e que podem ir. 

0 senhor Vereador Jose Calixto disse, em relaq2o ao IMI, que claramente acompanham a 
argumentaqzo que foi dada pela senhora Vereadora no entanto a quest20 e que as "casas n2o 
caem do ceu" e a evoluq2o dessa quest50 foi incorporada na proposta de chegarem ao 0,3596 
tendo a nog5o de que quando se reduz 2 decimas de ponto percentual em 2023, e ja na 
expectativa de terem por ventura o surgimento de algumas urbanizaq6es. Neste momento e pura 
perda de receita municipal e tem algumas duvidas que depois n5o possam cair alguns projetos 
que todos est5o de acordo em defender. No entanto e uma quest20 de equilibrio, mas v20 
acompanhar a proposta do PSD achando um pouco arrojado, porque o desenvolvimento 
economico e a promoqgo desse desenvolvimento n5o devem ser postos em causa e os sinais para 
os agentes economicos sobre a competitividade do territorio s50 absolutamente fundamentais. 
Ainda assim, a proposta que apresentaram incorpora um conjunto de medidas que a serem 
acolhidas obviamente votar5o a favor, se assim n2o for ir5o abster-se, ou seja, da proposta que 
apresentaram faz parte uma fiscalidade municipal acompanhada de um conjunto de medidas que 
ser2o incorporadas no exercicio municipal. 
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0 senhor Presidente disse, tal como referiu no inicio da sua intervenqgo, que o Programa de 
Apoio de Emergbcia jB existe e vai manter-se, continuando a incluir um conjunto de viirias 
medidas para as empresas e para as familias que se i r h  adequar ao ano de 2022. Relativamente a 
facilitapo para os propriet6rios do Centro Histcirico jB esta a ser feita e ir& ser reforqada a 
quest50 da comunicaqiio. 

0 senhor Vereador Jose Calixto na parte do IMI recapitulou as medidas que queria que 
ficassem clam da sua parte, ou seja, criar um regulamento de apoio is familias numerosas, 
focado nas dreas da fiscalidade municipal; habiwo; abastecimento de @a para consumo 
humano e saneamento bhico; acesso B educaqilo e aos servigos municipais; regulmentar 
isenqilo de taxas aos sujeitos passivos da economia social; criar um programa de apoio 
econcimiw social, instituir o principio tendencial da gratuitidade das creches; criar um 
regulamento municipal de ocupaqilo temporsria de jovens, e finalmente a criqilo da provedoria 
do cid*. 

A senhora Vereadora Florbela Fernandes referiu que no seu entender a Derrama se devia 
manter, concordava com a quest& dos 150 mil euros para as empresas com menos volume de 
negcicio, e tamb6m entendia ser possivel acomodar num Regulamento prciprio ou na Tabela de 
Taxas algumas isenqses, mas nilo para qualquer empresa, ou seja, existem em ~ v o r a  cerca de 60 
pequenas e mCdias empresas com tradi* na cidade, com faturaqiio muito significativa, mas, 
ainda assim podem querer crescer, e no seu entender deviam ter uma taxa especifica ou uma 
isenflo para os empreshios locais com estrutura e histciria nesta cidade. 

Neste momento o senhor Presidente interveio para referir que h e  parecia que estavam de 
acordo que houvesse um regulamento que identifique quais silo as prioridades em termos de 
apoio empresarial. 

0 senhor Vereador Henrique Si-Sim referiu que uma coisa siio as necessidades do concelho 
e o Municipio tem de se preparar para elas, independentemente do valor do IRS. Por um lado nao 
t possivel fazer a consigna@o de despesa e tamb6m porque este imposto C um esforp acrescido 
is familias e, portanto, devem dar alguma abertura de liberdade As familias nessa dimensilo, e o 
apoio social 18 chegar6 atravts daquilo que s b  as prioridades do Municipio nessa hrea. 

0 senhor Presidente recordou que nilo podiam esquecer que a receita do (IMT) Imposto 
Municipal sobre as Transmissi3es Onerosas de Imciveis, nos prciximos 2 ou 3 anos vai 
desaparecer e no concelho de fivora C uma receita muito significativa, portanto C um aspeto que 
IC& podem descurar e ngo t de menor impohcia. 

A senhora Vereadora Patricia Raposinho disse que ao referenciarem aquela diminuiqb ngo 
est5o a tirar apoios ti parte social porque se continuarm nesse crescendo, a classe mkdia toma-se 
crescentemente uma classe social necessitada A quest& 6 que a classe social deve ser sempre 
vista em apoios, e quando est5o a fazer esta reduqilo e m  a pensar na classe m u a  que cada vez 
mais tem mesmo que voltar a &-lo, porque sen&o temos uma sociedade feita daqueles que d o  os 
"vassalos", que no fundo es& dependentes daquilo que s& os apoios sociais que o Estado lhes 
dB. Mas o que se pretende C ter pessoas, familias e grupos independentes, e isso consegue-se 
principalrnente na classe mkdia que 15 quem tem que ser valorizada, portanto aquele acrescente 
que estilo a discutir C para que depois se consiga fazer investimento. Portanto, gostava de deixar 
aquela ideia bem clara, para que nlio seja entendido que n& esti%o a querer apoiar a parte social, 
porque na verdade 6 exatamente isso que est& a querer fazer dinamizando e capacitando pessoas 
para poderem fazer a sua construqgo pessoal. I 
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0 senhor Vereador Jose Calixto reforqou que as reduqdes que estgo a propor sio, de facto, 
aplicaqdes para a classe media, tal como a redu~io ,  que o PSD nio acompanhou, da Derrama e 
tambem para facilitar e capacitar as empresas, tal como a isenqio de novos projetos, 
evidentemente que isso tern que ser feito corn ponderaqio, ou seja, abstrairem-se que isso 
implica 700 mil euros no Or~amento da C h a r a  parece-lhe desequilibrado. 

Para terminar, e apos toda a discussSo em torno dos impostos o senhor Presidente colocou a 
votaqio dos senhores Vereadores, ponto a ponto. 
DeliberaqHo: 
A Cimara deliberou, por maioria, corn os votos contra dos Vereadores Henrique Sim Sim e 
Patricia Raposinho, do Mudar Com Confianqa, aprovar a proposta do senhor Presidente, 
consensualizada com os outros eleitos, e submeter a mesma para deliberaqio da Assembleia 
Municipal. 

1.2. Derrama para 2022. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta 
Propde-se que a Cimara delibere o lanqamento da taxa de derrama para 2022, nos termos dos 
artigos 14." e 18." da Lei n." 7312013, de 3 de setembro, bem como o seu envio a Assembleia 
Municipal, para delibera~go daquele orgio. 
Considerando que: 
a) 0 Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, Lei n." 7312013, 
de 3 de setembro, na alinea c) do art." 14.O, consagra o produto da cobranqa de derramas como 
urna das receitas municipais; 
b) 0 art." 18." do mesrno diploma define os termos do layamento da derrama, dos quais 
destacamos: 
" 0 s  municipios podem deliberar lanqar urna derrama, de duraqdo anual e que vigora ati nova 
deliberaqrio, ate' ao limite mbximo de 1,5 Iprct., sobre o lucro tributavel sujeiio e ncio isento de 
imposfo sobre o rendimenio das pessoas coletivas (IRC), que corresponda a proporqcio do 
rendimento gerado nu sua area geogra$ca por sujeitos passivos residentes em terriidrio 
poriugut?~ que exerqam, a titulo principal, urna atividade de natureza comercial, indusirial ou 
agricola e nrio residenies com estubelecimenio estavel nesse territdrio. " (n. " I); 
= "At6 u aprova~do do regulamento referido no nlimero anterior, a assembleia municipal pode. 
sob proposta da cbmara municipal, deliberar lanqar urna taxa reduzida de derramu para os 
sujeitos passivos cam um volume de negdcios no ano anterior que nrio ulirapasse (euro) 150 
000. " (n. 24). 
Propde-se que a C h a r a  Municipal delibere: 
a) Aprovar o lanqamento de uma derrama de 1,5 %, sobre o lucro tributavel sujeito e nio isento 
de impost0 sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), que corresponda a propoqZo do 
rendimento gerado na sua &rea geografica por sujeitos passivos residentes em territorio portugu@s 
que exerqam, a titulo principal, uma atividade de natureza comercial, industrial ou agricola e nio 
residentes com estabelecimento estavel nesse territorio, nos termos do n." 1 do art." 18."; 
b) Aprovar a isenqio da taxa de derrama, para os sujeitos passivos com urn volume de negocios 
no ano anterior que nZo ultrapasse € 150 000; 
A receita da derrama sera aplicada no financiamento de obras em infraestruturas economicas e 
outros apoios ao desenvolvimento economico. 
Enviar a Assembleia Municipal para delibera~io nos termos da lei. 

DeliheraqHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente, consensualizada 
com todos os Eleitos, e submeter a mesma para deliberaqgo da Assembleia Municipal. 
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13. Participaqiio Varihvel no IRS 2022. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prow-se que a C h a r a  delibere fixar a taxa de participqk no IRS para 2022, prevista no 
artigo 26.' da Lei n." 7312013, de 3 de setembro, bem como o seu envio a Assembleia Municipal, 
para deliberaqfio daquele 6rgk. 
Nos termos do artigo 26.*, n." 1, do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 
Intermunicipais, Lei n.O 7312013, de 3 de setembro, "0s municbios fim direito, em cada ano, a 
uma participaqcJo varihel at6 5 /prct. no IRS dos sujeitos passivos com domicilio fiscal na 
respetiva circunscriqcJo territorial, relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior, 
calculada sobre a respetiva coleta li'quida das deduqaes previstas no no  I do artigo 78.' do 
Cddigo do IRS. " 
A participqgo no IRS depende de deliberaCfIo sobre a percentagem pretendida pelo municipio. 
Assim, propSe-se a aprovqk de uma participqfio no IRS de 4,5%, para o ano 2022, bem como 
o seu envio il Assembleia Municipal, para deliberaggo daquele drgk. 
Delibera~Ho: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente, consensualizada 
com todos os Eleitos, e submeter a mesma para delibey80 da Assembleia Municipal. 

1.4. Taxa Municipal de Direito de Passagem (TMDP) para 2022. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se que a C h a r a  delibere fixar a Taxa Municipal de Direitos de Passagem, a aplicar As 
empresas de comunicafles eletr6nicas acessiveis ao phblico, em local fixo, no ano de 2022, nos 
termos da Lei das Comunicqks Eletr6nicas (LCE), com as alteraqks que lhe foram 
introduzidas. 
Considerando que: 
A Lei das ComunicqBes Eletr6nicas (Lei n.' 512004, de 10 de fevereiro) estabelece que os 
diiitos e encargos relatives a implantaqgo, passagem e atravessamento de sistemas, 
equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviqos de comunicqBes 
eletr6nicas acessiveis ao phblico, em local fixo, dos dominios phblico e privado municipais 
podem dar origem ao estabelecimento de uma taxa municipal de direitos de passagem (TMDP) e 

remunerqfio prevista no Decreto-Lei n." 12312009, de 21 de maio, pela utiliza@o de 
infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunica@es eletrdnicas que pertenqam ao 
dominio phblico e privado das autarquias (na redaqgo do artigo 106.0 da LCE introduzida pela 
Lei n." 82-Bl2014, de 31 de dezembro - Lei OEl2015); 
a) Na sequhcia da publica@o da Lei n." 12712015, de 3 de setembro, que altera o regime da 
TMDP fixado na LCE, nos municipios em que seja cobrada a TMDP as empresas que oferecem 
redes e servips de comuniq6es eletr6nicas acessiveis ao phblico em local fixo silo 
responspiveis pel0 seu pagamento; 
b) Decorre da lei que a taxa e determinada com base na apl icqk  de um percentual sobre o total 
da fatuaqfio mensal emitida pelas referidas empresas, para todos os clientes finais do respetivo 
municipio; 
c) Esse percentual t aprovado anualrnente por cada municipio ate ao iim do m8s de dezembro do 
an0 anterior a que se destina a sua vigbncia, n%o podendo ultrapassar 0,25%. 
Prop&-se que a C h a r a  Municipal delibere, para o ano de 2022, fixar a taxa municipal de 
direitos de passagem, a aplicar As empresas de comunicagBes eletr6nicas acessiveis ao phblico, 
em local fixo, em 0,25% sobre a f a t u q k  mensal, nos tennos do artigo 106." da Lei n." 512004, 
de 10 de fevereiro. 
Enviar A Assembleia Municipal para deliberaqgo daquele drgilo. 

Cdtnara Municipal de ~ v o r a  - Ata da reunido n024/2021 de 09/12/2021 - Pdgina 37 de 92 
A 



DeliberaqHo: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente, consensualizada 
com todos os Eleitos, e submeter a mesma para deliberaqio da Assembleia Municipal. 

Declaraqiio de Voto dos Vereadores Jos6 Calixto e Lurdes Nico, eleitos pelo PS: 
"Pontos 1 . l ,  1,2, 1,3 e 1.4 SOBRE FISCALIDADE MUNICIPAL PARA 2022. 
Este 6 um importante tema politico para todos os Eborenses, no qua1 os eleitos pelo Partido 
Socialista defendem as suas propostas politicas que tiveram por base uma recolha de informaqio 
detalhada de suporte, por forma a obter urn adequado equilibrio entre: 

Responsabilidade: falar serio e nunca colocar em causa a boa gestfio municipal, a qua1 nio se 
compadece com populismos nem com estilos pouco serios de fazer politics; 

Fortalecer a redistribuiqio socialmente justa: estes recursos municipais e o esfogo que eles 
significam para os Eborenses permitam um aumento das medidas de apoio social para todos 
aqueles que necessitam, nestes tempos tfio dificeis, situaqgo bastante agravada com a pandemia; 

Fomentar a recuperaqio econ6mica: atraves da redugio da carga fiscal municipal, dar alguns 
sinais aos municipes e, principalmente, permitir a classe media algumas "folgas" orqamentais 
adicionais que lhes permitam encarar o futuro com um pouco mais de confianqa; 

Fomentar a competitividade do Concelho e apoiar as empresas e o desenvolvimento 
economico: dar claros sinais as empresas instaladas e aos novos investidores que sfio bem-vindos 
a ~ v o r a !  
Com este este conjunto de principios foi bem mais facil assurninnos as nossas propostas e nunca 
termos que defender "o sim e o seu contririo". 
0 s  eleitos pelo Partido Socialista apresentaram igualmente um conjunto de medidas especificas 
de apoios As familias e empresas, a implementar ja a partir de 2022, que sio pressuposto para que 
a fiscalidade municipal seja agora aprovada com os nossos votos favoraveis, a saber: 
g) Criar um Regulamento de apoio as familias numerosas focado nas areas da fiscalidade 
municipal (nomeadamente o IMI), habitaqio, abastecimento de agua para consumo humano e 
saneamento basico, acesso a educaqio e aos serviqos municipais, tornando a CME uma 
Autarquia Familiarmente Responsavel; 
h) Regulamentar a isenqio de taxas aos sujeitos passivos da economia social; 
i) Reforqar um programa de apoio economico e social de emerghcia para mitigar os impactos 
decorrentes da pandemia, integrando apoios as empresas, familias e sectores social e cultural; 
j) Instituir o principio tendencial da gratuitidade das creches; 
k) Criar urn regulamento municipal para a ocupaqio temporiria de jovens; 
I) Criaqfio da Provedoria do Cidadfio. 
1.1. PROPOSTA PARA 0 IMI EM 2022 
Considerando que os ultimos dados oficiais, disponibilizados pelos Serviqos Municipais s io os 
seguintes: 

2019 - 35.896,21 euros (nistico) e 7.071.420,47 euros (urbano) 
2020 - 42.161,41 euros (nistico) e 6.679.664,16 euros (urbano) 
2021 - A previsfio aponta para valores globais abaixo do valor de 2020 em cerca de 300 mil 

euros 
Propomos: 
1. Reduqio da taxa de IMI para predios urbanos de 0,43 para 0,42; 
2. 0 IMI Urbano devera atingir a taxa de 0,3596 em final de mandato, pelo que propomos 
assumir o seguinte compromisso: 
2022 - 0,42%; 2023 - 0,40%; 2024 - 0,38% e 2025 - 0,35%; 
Este compromisso devera ser reanalisado anualmente, pois as condi~des economjcas e sociais 
poderio permitir sermos ainda mais ambiciosos. 
3. Aplicaqio de reduq6es significativas a todas familias com dependentes a cargo: considerando 
a Lei no 7-Al2016, de 20 de margo, o no 13' do artigo 112" do CIMI foi revogado, tendo sido 
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aditado ao CIMI o artigo 112cA, sob a epigrafe "Pddios de sujeitos passivos com sujeitos a 
cargo e considerando o estipulado no seu nO1: "0s Municipios mediante deliberaqSio da 
Assembleia Municipal, podem fixar uma reduqfio da taxa de imposto municipal sobre im6veis 
que vigorar no ano a respeita o imposto, a aplicar ao pr4dio ou parte do prkdio urbano destinado 
a habitaqh pldpria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, e que seja 
efetivamente afeto a tal fm, atendendo ao niunem de dependente que, nos termos do cMigo do 
IRS, comp& o respetivo agregado familiar, de acordo com a seguinte tabela: 
Niunero de de~endentes a cargo DeductIo fixa em euros 
1 20 euros 
2 40 euros 
3 ou mais 70 euros 
4. Minorar em 30% a taxa de IMI definida para as zonas urbanas das seguintes fieguesias rurais: 
Unigo das Freguesias de Nossa Sra. da Tourega e Nossa Senhora de Guadalupe, Freguesia de 
Nossa Senhora de Machede, Freguesia de S. Miguel de Machede, UniSio das Freguesias de S. 
Sebastigo da Giesteira e Nossa Senhora da Boa-f4, Freguesia de S. Bento do Mato, Unik das 
Freguesias de S. Manqos e S. Vicente do Pigeiro, Freguesia de Nossa Senhora da G q a  do Divor 
e Freguesia da Torre dos Coelheiros, por serem Areas territoriais em despovoamento; 
5. Majorar em 30% a taxa aplicada aos pr4dios wbanos degradados e/ou devolutos. As Uni5es e 
Juntas de Freguesia deverk ser envolvidas nestes levantamentos e os trabalhos por elas 
desenvolvidos na identificqk destes praios deverHo ser levados em consideraqk, 
6. Isenqk de IMI no Centro Histcirico de Gvora: a CME deverti implementar uma campanha de 
comunicaqi50 com TODOS os municipes abrangidos nesta i s q k  para que possa ter um papel 
ativo no apoio aos municipes que ainda n8o tiveram possibilidade de ter acesso a esta isen@o, 
eliminando assim a injustiqa que atualmente acontece em que uns e s th  a ser isentados e outros 
m. 
7. Esta nossa proposta implica, igualmente, o integral cumprimento de medidas especificas de 
apoios is familias e empresas, atrb referidas. 
1.2. PROPOSTA DE DERRAMA PARA 2022 
Considerando que os fltimos dados oficiais disponibilizados pelos Serviqos Municipais se 
referem ao exercicio econ6mico de 2019 e apontam para os seguintes valores: 

Tecido Empresarial com Volume de Neg6cios abaixo de 150.000 euros - 622 sujeitos 
passivos e lucro tribuffivel de 10.280.869,90 euros. 

Tecido Empresarial com Volume de Neg6cios que n80 ultrapasse 0s 150.000 euros - 874 
sujeitos passivos e lucro tributiivel de 77.316.495,61 euros. 
Propomos: 
3. A isen950 total, nos termos permitidos pela Lei, para o tecido empresarial com Volume de 
Negkios abaixo de 150.000 euros (estirnamos em 155 mil e m s  a ngo cobranqa por apli@o 
desta isengo); 
4. Deliberar, desde jh, e regulamentar no prazo de 90 &as: 
a) a isenqb imediata da Derrama, nos primeiros td s  anos de instalaqilo de todos os projetos de 
investimento criadores de emprego liquido, majorando o empreendedorismo jovem, o emprego 
mais qualificado e a utiIkagi30 de tecnologias pld-descarboni-. 
b) Regulamentar que a Denama para empresas com volume de negkios no ano anterior acima 
de 150 mil euros deved ser significativamente reduzida, como sinal e aumento da 
competitividade do nosso Concelho, nestes tempos conturbados e de enormes dificuldades para 
0s agentes econ6micos. A cadbcia de reduqgo desta taxa deve manter-se ao longo do mandato 
para podermos assumir urn compromisso em 2025, eu nunca seja superior a metade da taxa 
milxima. 
4. Esta nossa proposta implica, igualmente, o integral cumprimento de medidas especificas de 
apoios As familias e empresas, at& referidas. 
1.3. PROPOSTA DE RETENCAO DE IRS PELA CME PARA 2022 

/ 
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Considerando que os ultimos dados oficiais disponibilizados pelos Serviqos Municipais sfio os 
seguintes: 

2019 - 3 323 65 1 euros 
2020 - 3 429 8 16 euros 
2021 - 3  417865euros 

Propomos: 
4. A retenqio de uma taxa de 4,5 p.p., reduzindo-se assim em 0,5 p.p. esta retenqfio aos 
eborenses; 
5. A cobranqa desta taxa so e sustentavel politicamente para os eleitos pelo Partido Socialista se 
o novo Regulamento de Apoio Social que a CME esta a preparar vier a atribuir anualmente 
apoios sociais h familias e as pessoas de, pelo menos 50% do valor cobrado. Essa analise devera 
ser efetuada por relatorio especifico a ser apresentado antes da decisio sobre esta materia de 
fiscalidade municipal relativa a 2023. Se os apoios forem inferiores devera implicar uma reduqfio 
nesta taxa de participaqgo no IRS no ano seguinte. So assim teremos minimamente garantida 
uma redistribuiqio socialmente justa. 
6. A manutenqfio dos 4,5 p.p. deve, igualmente, implicar o integral cumprimento de medidas 
especificas de apoios as familias e empresas. 
1.4. PROPOSTA DE TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP) PARA 
2022 
Considerando que os hltimos dados oficiais disponibilizados pelos Serviqos Municipais 
relativamente a TMDP sio os seguintes: 

2019 - 30 924,33 euros 
2020 - 27 935,96 euros 
2021 - 26 415,60 euros 

Propomos: 
3. A Cimara Municipal delibere, para o ano de 2022, devera fixar a taxa municipal de direitos 
de passagem, a aplicar as empresas de comunicaqdes eletronicas acessiveis ao publico, em local 
fixo, em 0,25% sobre a faturaqfio mensal, nos termos do artigo 106.' da Lei n." 512004, de 10 de 
fevereiro; 
4. Esta nossa proposta implica, igualmente, o integral cumprimento de medidas especificas de 
apoios as familias e empresas, atras referidas. 
Estes sio 0s termos que entendemos salvaguardar os interesses de todos os Eborenses nesta 
materia e que sgo condiqio para a aprovaqio que demos as respetivas propostas finais, 
consensualizadas nesta reuniio da Cimara Municipal de ~vora". 

1.5. Tarifairio dos Serviqos de abastecimento de Aguas, Saneamento de Bguas Residuais e 
GestHo de Residuos Urbanos I AtualizaqHo de Valores para 2022. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta 
Com o objetivo de atualizar os valores constantes do Tarifario dos Serviqos de Abastecimento 
de Aguas, Saneamento de Aguas Residuais e Gestio de Residuos Solidos do Municipio de 
~ v o r a  para o ano de 2022, apresenta-se em anexo, a proposta de atualiza@o. 
Considerando que: 
a. Em reunifio de Cimara Municipal, de 6 de outubro de 2016, foi aprovado o "Tarifario dos 
Serviqos de Abastecimento de Aguas, Saneamento de Aguas Residuais e Gestio de Residuos 
Urbanos do Municipio de ~vora" ,  que entrou em vigor em novembro de 2016; 
b)-Apesar das alteraqdes, procurou-se garantir o acautelar da sustentabilidade economico- 
financeira dos sistemas garantia simultaneamente a eficigncia e equidade nos tarifirios 
aplicados, promovendo, deste modo, o acesso, e a solidariedade economica e social, atraves 
da: 
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i. Introduqioio/manutenCaornanutenqo de um Tarifhio Social (ANEXO B), dirigido aos utilizadores 
domksticos que se encontrem numa situaq8o de cartncia econhica e que consiste na 
isenqgo da tarifa fixa para dos tr&s sewiqos e na reduqgo da tarifa varilivel, para 0s serviqos 
de Abastecimento de Agua e Saneamento de Aguas Residuais. Para utilizadores nib- 
domksticos introduqao de uma tarifa especial, que consiste, na reduq80 da tarifa varilivel a 
aplicar a instituiqks particulares de solidariedade social, organizag6es n8o -govemamentais 
sem fim lucrativo ou outras entidades de reconhecida utilidade publica de q 8 o  social. 
Esquematicamente temos: 

ii. Atualizaq50, de forma faseada, ao longo de um periodo de 5 anos, dos valores dos preqos a 
fixar com o objetivo de fazer face aos custos suportados com a disponibilizaq80 dos sewiqos, 
visando o equilibria global dos sistemas ao longo do periodo. Assim, atravds da aplicaqib ao 
consumo hist6rico da evoluq8o gradual prevista para os preqos a praticar, obtivemos com base 
na evoluq80 prevista nos custos totais estimados para um horizonte temporal de 5 anos, a 
seguinte percentagem de cobertura para os custos totais: 

a. Posteriormente, em reuniso de C h a r a  Municipal, de 20 de dezembro de 2017, foi 
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aprovada a atualizaqgo dos valores do "Tarifhio dos Servips de Abastecimento de Aguas, 
Saneamento de &uas Residuais e G e s m  de Residuos Urbanos do Municipio de ~vora"  para 
2018; e, 
b. Em reuni8o de C h a r a  Municipal, de 26 de setembro de 2018, foi aprovada a atualizaq80 
dos valores do "Tariftirio dos Sewiqos de Abastecimento de Aguas, Saneamento de Aguas 
Residuais e Gesttio de Residuos Urbanos do Municipio de kvora" para 2019; e, 
c. Em reunitlo de Cimara Municipal, de 28 de agosto de 2019, foi aprovada a atualiqfio dos 
valores do "Tarifiirio dos Serviqos de Abastecimento de Aguas, Saneamento de Aguas 
Residuais e Gesttio de Residuos Urbanos do Municipio de ~vora"  para 2020; e 
Em reunigo de C h a r a  Municipal, de 9 de setembro de 2020, foi aprovada a atualizaqito dos 
valores do "Tarifiirio dos Sewiqos de Abastecimento de Aguas, Saneamento de Aguas 
Residuais e Gestao de Residuos Urbanos do Municipio de ~vora"  para 2021 e que permanece 
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em vigor desde janeiro de 2021. Sendo que, de acordo com a projeqio efetuada a 5 anos, os 
aumentos previstos para tarifa fixa e variavel em 2021, seria de 40% para tarifa fixa e 30% 
para a tarifa variavel (valores sem atualizaqgo anual da taxa de variaqgo IHPC). No entanto, 
considerando o valor de aumento previsto para 202 1 e o cenario de incerteza provocado pela 
pandemia Covid-19 que tem um impacto socioeconomico substancial na situaqio das familias 
e entidades foi deliberado atualizar os valores do tarifario para 2021 tendo apenas como 
referencia o valor do IHPC previsto, a data, para 2021 - 0,8%; 
d. Considerando que o cenario de incerteza provocado pela pandemia Covid-19 ainda se 
mantem e o impacto socioeconomico na situaqio das familias e entidades ainda permanece 
como um cenario realista para 2022, nio 6 proposto para 2022 retomar a atualizaqio do 
tarifario interrompida em 2021 (an0 N+4). 
e.  Face ao exposto e proposto atualizar os valores do tarifkio para 2022 tendo apenas como 
referencia o valor do IHPC previsto para 2022 - 0,9% (que corresponde a projeqio do Banco 
de Portugal para o IHPC do proximo ano (Boletim em de junho 2021 - IHPC projeqio 2022). 
Apresenta-se, em anexo (ANEXO A), a proposta de atualizaqio do Tarifario para 2022 tendo 
como referencia: 
1. Para a tarifa fixa e variavel uma atualizaqgo de 0,9%, constante da projeqio do Banco de 
Portugal para IHPC para 2022. De seguida apresenta-se o auadro 1 comuarativo do tarifario 
202112022; 
2. Para os serviqos auxiliares, tambem constantes do tarifario, considerou-se de igual mod0 
uma atualizaqio de 0,9% que corresponde a projeqio do Banco de Portugal para o IHPC para 
2022, visto que, como apresentarn uma natureza analoga a dos processos relatives as restantes 
taxas e preqos constantes na Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais nio eram 
constantes da projeqio inicial. De seguida apresenta-se auadro 2 comparative do valor dos 
Servicos. Auxiliares 202112022. 
3. lmporta referir que, se verificou a necessidade de proceder a adaptaqgo da estrutura do 
tarifario (em funqio das recomendaqdes da ERSAR a estrutura de 2021). Assim na estrutura 
do tarifario para o proximo ano procedeu-se as seguintes alteraqdes: 

i. Tarifas de disponibilidade aplicadas em funqilo do period0 de consumo objeto de faturaqgo 
(valorldia); . . 

11. Tarifa de disponibilidade de saneamento aplicar um valor linico; 
Inclusio do serviqo de "Recolha e encaminhamento de residuos de construqio e demoliqilo" e 
"Venda de Contentores para Recolha Consignada" em secqio propria designada "Outros 
Servicos" 
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PUAORO 2 - P u l d r o  ComparatlVo - T=rI<*rio S-wlros Auxlllmres 202112022 
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CAPITULO IV I 
~ o s t a o  do ~.rlduo. urbane. I 
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Deste mod0 somos a propor que a Cimara Municipal delibere: 
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Aprovar a proposta de Tarifirio dos Servips de Abastecimento de ~ ~ u a s ,  Saneamento de 
~ g u a s  Residuais e Gestao de Residuos Urbanos para 2022 (ANEXO A); e, 
Solicitar parecer ii ERSAR, nos tennos do disposto no n." 7 do artigo 21 ." da Lei n." 7312013, de 
3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades 
intermunicipais, sobre as tarifas ora propostas 
Delibera$Ho: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

1.6. Projeto de Altera@o da Tabela de Taxas e Ootras Receitas do Mnnicipio. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta 
Proptie-se que a C h a r a  Municipal delibere submeter a aprovaqao da Assembleia Municipal o 
projeto de alteraCgo da tabela de taxas e outras receitas do Municipio de hvora e respetiva 
fimdamenta@o econ6mica e financeira, ap6s a conclustlo da submissiio daquele projeto a 
consulta phblica. 
1. Com a aprovqao do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de 
~vora,  publicado em Disrio da Rephblica, 2a krie, n." 82, de 28 de abril de 2010, o Municipio de 
hvora procedeu B codiicqiio dos procedimentos gerais quanto ii liquidq50, cobranqa e 
pagamento de taxas e outras receitas devidas a esta Autarquia Local, com base, entre outros, no 
Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, na Lei Geral Tributhia, no C6digo de 
Procedimentos e de Processo Tributhio e no C6digo do Procediiento Administrativo. 
2. A Lei n." 501201 8, de 16 de agosto, estabelece o quadro da transferencia de competencias para 
as autarquias locais e para as entidades intermuaicipais e deterrnina que a transferencia de 
compet2ncias para as autarquias locais se efetive at6 1 de janeiro de 2021. Sendo, cada uma 
dessas heas de competencias, objeto de diploma especifico que prev6 para cada dominio, o 
quadro das transferhcias das compet6ncias em apreqo. 
3. Assim, a presente alterqiio pretende proceder, na sequencia da transfdncia de competEncias 
para as autarquias locais, ii inclusfio na tabela da rnaeria referente A tramitagk dos processos de 
mera comunicaqao pr6via de espeticulos de natureza artistica, de autorizaqk de e x p l o ~  das 
modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas de jogo, bem como de realiza@o 
de vistorias/imspeq8es de seguranca contra o risco de in&ndio e a emissk de pareceres sobre as 
condiq6es de seguranqa contra inct5ndio e sobre medidas de autoproteqiio, que passaram para a 
esfera do Municipio a 1 de janeiro de 2021, e implicam a necessidade de estabelecer novas taxas. 
4. Atento o disposto no n." 1 do artigo 98." do C6digo de Procediiento Administrativo, a 
C h a r a  Municipal de hvora aprovou, em 24 de fevereiro de 2021, o inicio do procedimento 
q & ~ n e n t a r ,  cuja publicita@o ocorreu no seu sitio institutional na internet, niio se tendo 
registado a constitui* de interessados no decorrer do pram indicado; 
5. Em reuniiio de C h a r a  Municipal de 19 de maio de 2021 foi aprovado o projeto de alterago, 
sewindo-se a fase de consulta phblica, ap6s publicitaq80 atrav6s do aviso n." 11 11512021, 
publicado em Diirio da Rephblica - 2" serie-n." 115, de 16 de junho, nZLo se tendo registado a 
rece@o de reclamaq6es, observaqaes ou sugestaes no decorrer do prazo indicado. 
Face ao ex~osto somos a propor que a C h a r a  Municipal delibere: 
a) Submeter ii aprovqfio da assembleia municipal, nos termos do disposto na alinea k) do no 1 
do artigo 33." e alinea b) do n." 1 do artigo 25.O, ambos do Anexo I ii Lei n." 7512013, de 12 de 
setembro, o projeto de alt-o da tabela de taxas e outras receitas do Municipio de hvora 
(Anexo A). 
DeliberagHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanirnidade, aprovar a proposta do senhor Presidente e submeter a 
mesma para deliberaqi30 da Assembleia Municipal. 
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Proposta dos Eleitos da CDU Carlos Pinto de Sri e Alexandre Varela. 

1.7. Defender o Patrimbnio Popular Alentejano, Exigir a Anulaqiio do Registo de Capote e 
da Samarra Alentejanas. 

0 senhor Presidente, em nome dos eleitos pela CDU, apresentou a seguinte proposta: 
Defender o Patrim6nio Popular Alentejano / Exigir a Anulaqio do Registo Privado do 
Capote e da Samarra Alentejanas 
Fomos alertados para o facto estranho da tentativa de captura privada de vhios elementos do 
vestukio alentejano tradicional como o capote ou a samarra alentejana, corn o objetivo de obter 
lucro ilegitimo. 
Com efeito, tera sido solicitado e concedido, pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial 
((INPI), a um particular o registo de uma pretensa criaqio de: 

Desenho e Modelo do capote alentejano- pedido de registo de 24/03/2021; concessio 
14/07/2021; no atribuido 6405- INPI 

Desenho e Modelo da samarra alentejana- pedido de registo de 24/03/2021; concessio 
910712021; no atribuido 6404-INPI 
Tal registo so pode ter acontecido porque o INPI nio averiguou aquela materia e, sem mais, 
aceitou registar para urn privado, um patrimonio popular alentejano, integrante da identidade 
cultural do Alentejo, existente ha muitas decadas, conhecido do publico em geral e corn usos 
publicos que evidenciam a impossihilidade daqueles registos. 
Assim, a C h a r a  Municipal de ~ v o r a  reunida a 9/12/21, delibera: 
1. Afimar, porque publico e evidente, o caracter de patrimonio popular do Alentejo do capote e 
da samarra alentejanas, entre outro vestuario popular alentejano que integra a identidade cultural 
do Alentejo; 
2. Repudiar a tentativa de apropriaqio privada do capote e da samarra alentejana cujo 
oportunismo "empreendedor" e lamentavel; 
3. Exigir ao INPI que mule os registos ilegitimos daquele vestukio popular e patrimonio 
identitario do Alentejo; 
4. Convidar os Municipios do Alentejo e todas as instituiqdes do Alentejo a repudiar aquela agio 
e a exigir a anulaqio daqueles registos; 
Desencadear, em cooperagio com todas as instituiqdes do Alentejo que o desejem, as medidas e 
agdes necesshias a denuncia da situagio e a anulaqio daqueles registos. 

IntervenqBes: 
0 senhor Presidente considerou inaceitavel e uma afronta ao Povo Alentejano e a sua 
identidade, a tentativa de apropriaqio privada do capote alentejano e lamentavel a aceitaqio pelo 
INPI daquele registo. Imp6e-se a denuncia e a exiggncia da revers20 daquele registo pelo que a 
C h a r a  Municipal de ~ v o r a  deve tomar esta posigio firme. 

0 senhor Vereador Henrique Sim-Sim referiu que obviamente se associava aquilo que e a 
defesa do patrimonio mais identithio, e o Capote Alentejano e-o indiscutivelmente. Subscrevia a 
proposta apresentada, todavia entendia que deviam retirar todas as refergncias ao empreendedor 
porque de facto nio se pode dar esse nome a alguem que faz algo deste genero. 

0 senhor Vereador Josh Calixto sugeriu que se acrescentasse a proposta uma recomendaqzo, 
talvez, atraves da Direqio Regional de Cultura para o Govemo legislar nesta area de forma a 
evitar casos futuros. E seu entender, que deviam tomar a iniciativa de fazer esta sugestio da 
alteraqio da lei porque se recorda de ja terem acontecido outros casos semelhantes. 
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A senhora Vereadora Lurdes Nico referiu que teve a oportunidade de ir lendo e escutando 
algumas intewengaes sobre este assunto, nomeadamente da Cultura que tamMm jB esth a 
desenvolver esfovos no sentido de poder fazer o process0 de inscrigb destas peqas no 
invenkkio nacional do Patrim6nio Cultural Imaterial. Assirn, a recomenda@o referida C t a m b h  
nesse sentido. 

A senhora Vereadora Florbela Fernandes referiu que no seu entender n b  era necesshrio 
alterar a lei. No entanto, sugeriu que no ponto 4 (para alCm daquela situagao do empreendedor 
que t a m b  conwrdava) se devia acrescentar "exigir a anulaggo daqueles registos, e convidar os 
Municipios e todas as Instituiq8es do Alentejo a repudiar e exigir a anulaqb daqueles registos e 
tamMm que a Dire@ Geral do Patrimbnio Cultural e o MinistCrio da Cultura se associassem a 
Chara". 
DeliberaqHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente, corn as 
alterafles consensual&. 

Adiada para a pr6nima reuniHo por consenso de todos os Eleitos. 

1.9. IsenqHo de taxas referentes 8 cedhcia de transporte, dia 29 de novembro. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PmNs a ratificagso do seu despacho datado 21 de novembro nos termos e para os efeitos do art.' 
35.9 n." 3, do Anexo I da lei n." 7512013 de 12 setembro. 
De acordo com o regulamento e Tabela de Taxas e outras receitas do Municipio de ~vora ,  Artigo 
7.' Iseng8es e Redugaes, pode a C h a r a  Municipal isentar o valor da cobranga de Taxas, 
podendo ser tido em conta tratar-se de uma iniciativa de relevo enquanto espaqo de manifeskqb 
de cidadania Assim foi o grupo isento de taxa referente a carrinha de nove lugares no passado 
dia 29 de novembro, na deslocag5io de ~ v o r a  para Lisboa e vice-versa, com os custos estimados 
de 235,76€. 
DeliberaqHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

1.10. Ponto de situaqrlo sobre a Pandemia no Concelho. 

0 senhor Presidente, relativamente ?i situaggo de Pandemia no Concelho, disse que a C h a r a  
teve reunities no h b i t o  da Comissiio Distrital de Protqib Civil, onde se constatou a previsiio de 
agravamento durante as prbximas semanas da s i twqb de pandemia. A preocupaqb maior C a 
possibilidade de aumentar os casos de intemamento hospitalar e, portanto, de haver uma presao 
relativamente ao intemamento hospitalar. Houve oportunidade de ter uma abordagem dessa 
situqgo, entre outras entidades, corn o senhor Delegado Concelhio de e com a senhora Delegada 
Regional de Sa~de, e face a isso, pretendia avangar com algumas propostas para d i s e .  Pediu 
desculpa niio ter exposto por escrito, mas a Utima reunib com a senhora Delegada Regional de 
Sacde tinha acontecido exatamente hs 12 horas e, portanto, niio lhe foi possivel enviar uma 
proposta escrita. 
Sobre o ponto de sitwqb no concelho, referiu que neste momento existem 4701 casos, sendo 
estes dados referentes a um desfasamento de 2 dim, pois existe sempre um desfasamento 
relativamente a data atual, o que significa que existem mais 17 casos do que no dia anterior. Dos 
4701 casos, 4510 estZLo recuperados, o que significa que existem atualmente 119 ativos, 
continuando, felizmente, a d o  se registar mais 6bitos dos que existiam anteriormente. Nos , 
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intemamentos, a ultima informaqgo que foi dada ha alguns dias rnantem-se, havendo ainda 4 
pessoas intemadas, 2 em cuidados intensives. Contudo, preve-se urn acrescimo significativo de 
casos e de intemamentos, em particular pessoas nio vacinadas e crianqas nZo vacinadas, sendo 
essa a grande preocupaqio que neste momento esta em cima da mesa. 
Recordou que face aos dados, neste momento o concelho encontra-se no nivel de risco elevado 
com 373,4 casos por 100 mil habitantes. A previsgo da evoluqgo e o aumento do numero de 
infetados nas proximas semanas, havendo um desfasamento de 2 sernanas em relaqgo ao norte do 
pais, ou seja, quando existe um aumento de casos em Lisboa, logo depois ha aumento de casos 
no norte e 2 a 3 semanas apos, verifica-se urn aumento de casos no Alentejo, pelo menos e a 
experikncia que se obteve nas v&ias vagas anteriorcs, e provavelmente havera uma situaqgo mais 
complicada em janeiro que e o mes rnais preocupante. Face a essa prevido de evoluqio, a 
Administraqgo Regional de Saude solicitou que se mantivesse o centro de vacinaqio a funcionar 
ate finais de fevereiro. A C h a r a  tinha acordado desativar o centro de vacinaqgo em dezembro e 
transferi-lo para a Arena de ~ v o r a ,  pois como 6 sabido 6 arrendado e tem um custo muito 
elevado, uma vez que se previa que ngo houvesse tantas necessidades. Assirn, e pelo facto de se 
ter verificado um aumento na necessidade de vacinaqio, foi mantido o centro de vacinaqio e 
solicitado a Administraqio Regional de Saude que pudesse ter alguma comparticipaqgo para 
ajudar nos custos, o que esta a ser ponderado, pelo que tudo aponta para que se mantenha em 
funcionamento pelo menos ate final de fevereiro, podendo entrar mesmo em marqo. 
Foi pedido tambem a Cimara para poder disponibilizar um espaqo para uma Estrutura de Apoio 
Residential, embora nio se preveja um agravamento muito significativo da situaqgo dos Lares e 
outro tipo de residencias, ainda assim preve-se a necessidade de se estar preparado para dar 
resposta em caso de urgencia. 
Face a esta evoluqio a proposta que apresenta, 6 de que todos os eventos municipais que 
signifiquem ajuntamento de pessoas sejam cancelados, nomeadamente a passagem de ano e, 
portanto, devia-se assumir hoje o cancelamento da passagem de ano. Para alem disso existe um 
evento o "PANDA" a realizar-se no proximo dia 12, que preocupa muito o Executivo e por isso 
foi solicitada m a  reunigo com a senhora Delegada Regional de Saude, urna vez que e um 
espetbulo que junta cerca de 1500 pessoas por cada sessfio, na grande maioria crianqas e por 
isso falamos de facto de um risco extraordinariamente elevado, corn varios pontos de atraqio no 
recinto, o que significa que as pessoas ngo esttlo paradas e ter urna crianqa presa a urna cadeira 
no Panda e muito dificil. 
0 aconselhamento da senhora Delegada Regional de Saude foi no sentido de se adiar o 
espetaculo, pelo que gostaria de ter o acordo da Cimara. E claro que o promotor ngo gostou 
muito da situaqgo urna vez que tem os bilhetes vendidos, o que e compreensivel, mas levanta-se 
aqui um problema maior que 6 um problema de saude publica e aquilo que se esta a propor nio e 
cancelar os espetaculos, mas que seja adiado para m a  altura mais adequada, nomeadamente 
quando as crianqas ja estiverem vacinadas. Por isso a proposta que faz e que se delibere adiar 
este espetaculo, naturalmente infomando o promotor de que estgo disponiveis para num 
momento oportuno o espetaculo se venha a realizar. 
Eram estas as questdes mais complexas que tinha para tratar neste ponto e pretendia 
relativamente a essas materias, saber a opiniio dos restantes vereadores urna vez que e muito 
urgente tomar essas decisdes, porque se esta tambem em cima da data relativamente aos 
espetaculos referidos. 

A senhora Vereadora Florbela Fernandes disse que concorda com tudo o que senhor 
Presidente disse e acha que a posiqio tem mesmo que ser essa, para salvaguardar o interesse 
publico, neste caso a satide publica. 0 adiar o espetaculo dB algum trabalho ao promotor, mas se 
as pessoas receberem informaqgo que esta adiado, o bilhete n50 perde a validade e depois 
utilizargo na nova sessZo. Pretendia dizer tambem que desde o dia 01 de dezembro que saiu urna 
diretriz da Direqgo-Geral da Saude a desaconselhar todas as iniciativas com crianqas corn idade 
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igual ou inferior a 12 anos, independentemente do nivel de risco dos tenit6rios. Relativamente 
aos outros espetziculos, em concelhos com risco elevado que t o caso ou muito elevado, 
atividades com aglome@o de pessoas, sib completamente desaconselhaveis e acha que a 
passagem de ano nil0 deve de facto acontecer. Mesmo as iniciativas de Natal que jB estfio 
previstas e que vilo acontecer ao ar lime e naquilo que for possivel, deve-se evitar 0s 
aglomerados. 

0 senhor Presidente inteweio para acrescentar que quer do senhor Delegado Concelhio, quer 
da senhora Delegada Regional, tem pareceres escritos sobre essa mattria que desaconselham a 
realiiZLo e, portanto, pretende deixar claro que nBo foi apenas conversa possui um documento 
9ue depois junk& para justificar. 
E bom recordar que o plano de emergencia de Proteflo Civil esth ativado e que esse plano de 
emergcncia & poderes ao Presidente da Cfunara para tomar medidas que podem ir altm daquilo 
que esth legislado em termos nacionais face a alguma situaqb concreta que exista no concelho, 
de qualquer maneira, havendo reuniilo de Chars, pareceu-lhe adequado que o assunto fosse 
abordado. 

0 senhor Vereador JosL Calixto reforgou que, nestes casos, infelizmente pela situaqBo que se 
est6 a viver t rnuito simples, t cumprir corn os pareceres da autoridade de sa~de  e outras 
autoridades envolvidas na Protqilo Civil, na ComissZio Municipal e Distrital, e ter-se atenqk 
obviamente ao cumprimento do Plano Municipal de Contingencia que nesta situaqZLo 6 
preocupante. 
Uma outra quesao, t se ha alguma previ- sobre a capacidade do Hospital do Espirito Santo de 
fivora, n h  s6 em termos do concelho de ~vora,  p i s  reflete-se no concelho, como t que depois 
de alguma desmobilizaFgo que houve de recutsos noutras fases da pandemia, se as coisas e m  
devidarnente acauteladas ou se h a v d  preocupqks. 

0 senhor Presidente relativamente B questao do hospital, tem a ideia de que have& condiq8es 
para dar resposta B procum, contudo havendo essa imprevisibilidade, tem que se preparar meios 
adicionais, no caso de haver necessidade de dar respostas, mas a ideia t que haveri condiqks 
para responder com os meios atuais, no entanto a Chara  iri preparar as coisas para que se 
houver uma resposta adicional se possa dar. 

0 senhor Vereador Henrique Sim-Sim comeqou por agradecer a informa@ prestada e a 
preocupaqZLo manifestada, referindo que 6 importante que se esteja sempre atento e que se possa 
agir preventivamente e, portanto, estfio de acordo com o cancelamento dessas iniciativas. 
No que diz respeito ao Plano Municipal, questionou o que esth previsto em termos desta quest&, 
porque pensa que 6 importante tambtm precaver, nZLo s6 na situa@o pandtmica, mas tambtm em 
futuras outras situafles de emergencia civil, designadamente a Zona de ConcentraqBo e Apoio B 
PopuIaqiio (ZCAP) em fivora, codorme t proposto pela ANPC. 

0 senhor Presidente disse que em termos nacionais aquilo que veio como aconselhamento t 
que cada concelho tivesse uma resposta concelhia e s6 depois hB uma resposta distrital. Na 
atima reunih da cornissb distrital de Proteflo Civil, aquilo que foi visto era que, se existir uma 
resposta distrital, que pode substituir melhor as estruturas concelhias, uma vez que os recursos de 
sahde sBo poucos e poder concentrar recursos permite melhorar a resposta, ao invts de 0s 
dispersar pelos vhios concelhos. 

Da parte da Cbara, hB urn espaqo disponivel que serh equipado de acordo com as necessidades 
que existirem, porque na verdade o equipamento existe, a C h a ,  a ProteqZLo Civil, o Hospital e 
a AdministraqBo Regional de Saude e m  equipamento que infelizmente decorreu da vaga que 
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houve ha 1 ano, estando devidamente equipados para essa resposta e, portanto, muito 
rapidamente conseguem colocar urna unidade dessas a funcionar, caso haja necessidade. A 
C h a r a  esta a acompanhar dia a dia e a comissio distrital reline de 15 em 15 dias, mas ha urna 
comissio permanente que faz o ponto de situaqgo durante todos os dias, e que convoca as 
estruturas para tomar as medidas necessarias e que tem funcionado positivamente. 

A senhora Vereadora Lurdes Nico referiu que obviamente estio a falar de um problema de 
saude publica, e urn problema coletivo e, portanto, tera que ter, naturalmente, essa solidariedade 
e essa posiqgo de todos para mitigar a situaqio. 
Pretendia tambem realqar que, para alem de concordar com aquilo que foi proposto pelo senhor 
Presidente, foi importante manter o local da vacinaqio, porque era de facto urna situaqio muito 
pouco confortavel para quem se tinha que dirigir a outro local, urna vez que ali encontra outras 
condiqbes, nomeadamente para pessoas com idade mais avanqada, pois a Arena e um espaqo 
mais frio e com acessibilidades niio tio faceis, por isso e com satisfaqgo que v@m o facto de se 
manter o local da vacinaqgo ate fevereiro ou marqo. 
Tambem na pagina da C h a r a  viu que esta a ser divulgado essa informaqio e, eventualmente, 
havendo urna previsio para o aumento de casos sobretudo nos mais jovens, pode ser tambem 
urna forma de alertar as familias para a importincia da vacinaqio dos mais novos. 

A senhora Vereadora Patricia Raposinho reiterou a importincia de se tratar destas questbes 
que agora se reproduziram e de facto o adiamento de eventos ja esta a ser feito ate a nivel 
particular por isso a Cimara Municipal dar esse exemplo e sem duvida necesshio. Havera tempo 
para comemorar mais tarde e como costuma dizer, pode ser feito em qualquer altura do ano 
desde que seja feito em seguranqa. 
Pretendia tambem referenciar que concorda corn o centro de vacinaqio e que o feedback tern 
sido crescentemente positivo, apesar de salientarem que efetivamente o custo financeiro vai ser 
mais denso, mas vale por um bem maior que e a comunidade dos municipios. 

0 senhor Presidente salientou que a passagem do Centro de Vacinaqgo para a Arena permitiria 
poupar a verba que se esta a despender em termos mensais, e na altura foi absolutamente 
necessirio porque a Arena e muito quente e, portanto, era impossivel sustentar a situaqfto no 
verio o que obrigou a procurar um espaqo e felizmente foi encontrado aquele que tem de facto 
todas as condiqbes. Contudo, a Arena foi sendo adaptada aos poucos para responder as 
necessidades. E claro que ha sempre problemas com o frio ou o calor, porque um espaqo 
daqueles obviamente e o que e. Julga que a conversa que tem tido com a Administraqso Regional 
de Saude tem facilitado encontrar essa soluqio, e nos proximos dias naturalmente vio acertar a 
situaqio para garantir o apoio no sentido de dar urna resposta capaz e eficaz a esta necessidade. 
A CSmara tomou conhecimento. 

1.11. Relatorio Trimestral de GestHo e de Execugio Orgamental / lo trimestre e lo semestre 
de 2021 da HabCvora, E.M. 

0 senhor Presidente deu conhecimento ao 0rgio  Cimara Municipal do Plano de Atividades e 
Orqamento para 2022 e Plano Plurianual2023-2026 da Habevora, E.M. 
A Habevora - Gestio Habitacional, Unipessoal Limitada, E.M., e a empresa local do Municipio 
de ~ v o r a  que tem por objeto social a promoqio da habitaqio social no Municipio de ~ v o r a  e a 
gestio social, patrimonial e financeira dos seus predios. 
Nos termos do artigo 42O, do Regime Juridico da Atividade Empresarial Local (Lei n." 5012012, 
de 3 1 de agosto) e dos Estatutos desta empresa local e das boas praticas de gest80, a Gertncia 
Plural da Habhora - Gestio Habitacional Unipessoal Limitada, E.M. elaborou, aprovou e 
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submeteu a apreciaflo e aprovaq5o da Assembleia Geral da empresa o Plano de Atividade e 
Oqamento para 2022 e Plano Plurianual2023-2026. 
0 referido, Plano de Atividade e O~yamento para 2022 e Plano Plurianual 2023-2026 foi 
aprovado em reunih da Assembleia Geral da HaMvora, E.M. realizada em 23 de dezembro de 
202 1. 

Intervenq6es: 
A senhora Vereadora Florbela Fernandes relativamente ao relat6rio da Habkvora referiu que 
durante a campanha ouviu falar de dkfices de cerca de 13 milh6es de euros, tendo questionado .% 

h e  p o d i  dar mais alguma informa@o sobre isso, porque e urna h a  tambem muito importante 
numa Empresa comparticipada 100% pelo Municipio. 

0 senhor Presidente referiu que se preve que, este ano, a HaEvora possa ter lucro, e a ser 
assim 6 algo absolutamente espantoso, porque estlio a falar de uma empresa de mendamento 
social que por defini* deve dar prejuizo. Obviamente, a Habkvora d o  tem nenhum dkfice com 
o valor referido e tem as suas Contas equilibradas. 

0 senhor Vereador Josk Calixto referiu que a sua questi3o era avaliar o passivo n5o corrente, 
cerca de 3 milh6es de euros de financiamentos obtidos, portanto pouco menos de 2.3, e se isto k 
comportavel face a estrutura da empresa neste momento. Em relaq5o ao resultado do period0 que 
foi de 30 mil euros negativos, en% o que 6 que fez concentrar o lucro no segundo semestre de 
forma tb acentuada. 

0 senhor Vereador Henrique S i - S i m  referiu que o preocupa o estado de conserva@o do 
Parque Edificado da HaMvora e seria de agendar, em breve, uma sessb mais concreta sobre a 
HaMvora, com informaqgo mais detalhada e circunscrita daquilo que 6 o Plano de Investimento 
e do que se esta a pensar fazer relativamente i s  habikqb, e mais concretamente o que esta 
previsto ser feito nos pr6ximos tempos. 

0 senhor Presidente referiu que de facto estit a decorrer a reabilitaqgo dos fogos das 
Coronheiras que tinham problemas graves, e esta. previsto avanqar para o Bairro General 
Humberto Delgado, bem como a Area do Escurinho. Mas brevemente dari uma informqk mais 
aprofimdada e corn dados que permitam perspetivar o que se pode ou n5o candidatar ao PRR 
(Programs de Recuperaqgo e ResiliSncia). 
A Cimara tomou conhecimento. 

1.12. InfomaqHo Econ6mica e Fianceira. 

0 senhor Presidente deu conhecimento ao Executivo do seguinte: 
Pwamentos: do dia 18 de novembro ao dia 30 de novembro de 2021, foram efetuados 
pagamentos no valor iliquido de 1.18 1.491,94 & (liquid0 de 1.180.8 1 1,94&), conforme lista que 
se anexa (ANEXO I); 
P m e n t o s  em Atraso: no tinal do mSs de novembro a C h a r a  tinha pagamentos em atraso no 
valor de 520.485,24 &, conforme quadro que se anexa (ANEXO 11); 
Fundos Dismniveis: 0s h d o s  disponiveis, calculados no inicio do m6s de dezembro de 2021, 
apresentam urn valor de - 4.731.879,W (ANEXO In). 
A CBmara tomou conhecimento. 

1.13. InformaqPo Econ6mica e Financeira I Alteraqaes Orqamentais. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
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Solicita-se autorizaqgo a alteraggo orqamental n." 67 (Alteragiio Orgamental Permutativa, Plano 
Correntes e Capital) do ano contabilistico de 2021, em anexo, com fundamento no disposto no 
n." 3 do artigo 35." do Anexo I da Lei n." 7512013, de 12 de setembro. 

IntewenqBes: 
0 senhor Vereador Josk Calixto solicitou algumas explicag6es sobre verbas, para o reforqo de 
aquisi@o de sewigos culturais, sewiqos tecnicos para arquitetura e patrimonio arqueologico e 
museologia, aquisigzo de sewiqos para a &ea ambiental e uma outra verba de 100 mil euros de 
reforqo que tem a ver com um deciszo judicial na rubrica "Outros", que foi a que lhe causou 
mais duvidas, bem como o elevado valor ja acumulado como dotaggo para os ortofotomapas com 
quase 200 mil euros. 

0 senhor Presidente esclareceu, relativamente aos ortofotomapas, que realmente siio valores 
enormes, mas t&m mesmo que ser adquiridos porque sgo obrigatorios para a revisgo do PDM 
(Plano Diretor Municipal). 
Relativamente a indeminiza@o o Tribunal decidiu a favor da empresa, pelo que t&m que pagar 
esse valor, situaqgo muito antiga. 
Quanto aos servigos de arqueologia foi numa altura em que estavam varias obras a acontecer e 
foi necessario esse reforqo de contrataqgo. 
DeliberaqHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

2. - ADMINISTRACAO GERAL E FINANCEIRA 

2.1. - Concurso Publico para empreitada de requalificaqHo do espaqo exterior do Jardim de 
Infincia da EB Manuel Ferreira Patricio I Relat6rio Final, Minuta de Contrato, 
AdjudicaqHo e AssunqHo de Cornpromisso. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Nos termos do nr." 4 do art.' 148." do CCP, solicits-se a c h a r a  municipal, enquanto orgio 
competente para a decisgo de contratar, aprovaqiio do relatorio final (em anexo), aprovaqiio da 
minuta de contrato (em anexo), assunggo do compromisso nr.' 479912021 e deliberaggo de 
adjudicaqgo do presente procedimento ao concorrente , LUIS MANUEL RIBEIRO PEREIRA, 
pelo montante global de € 110.877,28€ (cento e dez mil oitocentos e setenta e sete euros e vinte e 
oito cintimos). 
Deliberaggo: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

2.2. - Concurso Publico para Empreitada de Requalificaqio e ModernizaqHo da Ludoteca I. 
RevogaqHo da decisHo de contratar. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Considerando o procedimento em epigrafe, informa-se que ngo foi apresentada qualquer 
proposta, pelo que o mesmo ficou deserto. 
Face ao exposto propde-se ao orgzo competente (Carnara Municipal), aprovaqiio da proposta de 
decisgo do juri do procedimento, despacho de revogaq80 da decisiio de contratar, nos termos do 
nr.' 1 do art 80.' do CCP. 
Deliberaqio: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 
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23. - Concurso Piblico para Empreitada de RequalficagHo e ModernizagHo da Ludoteca I 
Inicio de Procedimento. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Solicita-se autoriza90 para inicio de procedimento, autoriwaio da despesa, (cabimento no 
processo), aprovaqaio das peps  processuais e nomeqaio do jiui do procedimento. 
Solicita-se autorizqaio para inicio de procedimento, autorizqb da despesa (cabimento, para 0 

ano corrente, em anexo), aprovqtio das pegas processuais e nomeaqaio do jiui do procedimento 
infra e, nos termos de 69" do c6digo dos contratos phblicos, lhe seja delegada competencia para a 
prestaqb de esclarecimentos. 
J~ do procedimento: 
Efetivos: 
Presidente: Isabel Coelho; lo Vogal: Joaquim Costa e 2O Vogal: Cliudia Angelino. 
Suvlentes: 
Vogal suplente: Dina Campino e Vogal suplente: Sandra Sabino. 
Gestor do Contrato -Isabel Coelho. 
Deliberagso: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

2.4. - Concurso Mblico nos termos da aUnea B) do ArtD 19 do CCP I Empreitada-Cide- 
RecuperagHo do Edificio da Antiga Rodovihria. OperagHo no ALT20-04-2316-FEDER- 
000127 1 Inicio de Procedimento. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Solicita-se autoriwaio para inicio de procediento, autorizagb da despesa (cabimento, para 0 

ano corrente, em anexo), aprovaqb das peps  processuais e nomeqaio do jiui do procediento 
infia e, nos termos de 69" do c6digo dos contratos phblicos, h e  seja delegada competbcia para a 
prestqaio de esclarecimentos. 
Jiui do procedimento: 
Efetivos: 
Presidente: Isabel Coelho; lo  Vogal: Joaquim Costa; 2" Vogal: Cliudia Angelino. 
Suvlentes: 
Vogal suplente: Dm Campino; Vogal suplente: Sandra Sabiio. 
Gestores do Contrato - Isabel Coelho (Projeto de execuqaio) e Joaquim Costa (Execuqb da 
obra). 
DeliberagHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

2.5. - Concurso Piblico para Fornecimento de Gashleo a Granel I Relatbrio Final, Minuta 
de Contrato, AdjudicagHo e AssungHo de Cornpromisso. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Nos termos do nr." 4 do art." 148.O do CCP, solicits-se a (2-a Municipal, enquanto orgaio 
competente para a decisgo de contratar, aprovaqb do relat6rio fmal ( anexo ao processo), 
aprovqaio da minuta de contrato (anexa ao processo), assun90 do compromisso nr." 554212021 
e deliberaqiio de adjudicaqiio do presente procedimento ao concorrente LUBRIFUEL, LDA., 
pel0 montante global de € 190.000,00€ (cento e noventa mil euros). 
DeliberagHo: 
A C h a m  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 
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2.6. - Ajuste Direto nos Termos do CCP para Aquisiq5o de Serviqos de Transporte 
Rodoviario I Titulos de Transporte 202112022. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
No seguimento do procedimento em epigrafe, do qual resultou como adjudicataria a entidade 
RODOVOARIA DO ALENTEJO, S.A., somos a informar que a mesma nio apresentou todos os 
documentos de habilitagio no prazo fixado para o efeito, conforme o disposto nos n."s 1 e 2 do 
artigo 88" do CCP, deste mod0 e considerando o disposto na alinea a) no nr." 1 do art." 86." do 
CCP, verifica-se a caducidade da adjudicagio. 
Assim, considerando o disposto na alinea a) n.' 1 do art." 86.' do CCP, propde-se ao orgio 
competente (Camara Municipal), a revogagio da decido de contratar, nos termos referidos em 
epigrafe. 
DeliberaqHo: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

2.7. - Concurso Publico para Empreitada de Rqualifica$io do Largo de Nossa Senhora da 
ConceiqHo I Relatorio Final. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Considerando o procedimento em epigrafe, remetemos relatorio final do jk i ,  no qual se propde 
ao orgio competente (Camara Municipal), a sua aprovagio e despacho de revogagio da decisio 
de contratar, nos termos da alinea a) do no. 1 do artigo 79' e do nO.l do art." 80.O do CCP. 
DeliberaqHo: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

2.8. - Pagamento de RemuneraqBes para 2022. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Proposta das datas e regras para pagamento de remuneragaes em 2022. 
1- As remunera~des serio pagas no dia 25 de cada mEs, salvo nos casos em que este coincida 
com sabados, domingos e feriados, em que serio abonados no dia util imediatamente anterior. 
2- A regra referida em 1 nio se aplicara nos meses de junho e dezembro, nos quais as 
remuneraqaes serio pagas no dia 23; 
3- 0 pagamento das prestagdes familiares, trabalho extraordinkio e restantes suplementos 
remuneratorios serio efetuados aquando do pagamento das remuneragaes; 
4- Nio sera pago o subsidio de ferias antecipadamente, tal como tem sido pratica nos liltimos 
anos; 

FICHEIRO 

1810 112022 i 25/01/2022 21 
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Delibera60: 
A C h a m  deliberou, por unmimiwe, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

2.9. - ToleriPn&s de ponto a conceder durante o nno de 2022. 

0 senhor P M e n t e  apresentou a seguinte propasta: 
Pzop8e-se para aprovaqiio as toledincia de ponto a con~eder aos trabalhadores da Cbara  
Municjpal de ?&om, ao long0 do an0 de 2022. 
-Setamla e Ouarta-feira de Garnaval (28 de fevereiro e 2 de m) - 50% do pessd em cada 
dia, de forma a garantir o funcionamento dos serviqos nm dois dias, competindo a cada chefe de 
seruiqo gerir essa Wbuiqilo, 
-Terca-feira de Camaval(1 de m q o )  - Tedo o pessoal; 
-Sermnda-feira de P-a (I 8 de abril) - Todo o peasod, 
-0uinta-feira da AwxnSo e dia S. Jo& (26 de maio e 24 junho) - 50% do pessoal em cada dia, 
de foma a garantir o funcionamento dos sewips nos dois dias, cumpetindo a cada chefe de 
serviqo gerir essa didbui@o; 
-Dia 26 de dezembro - Todo o p e s d ,  
-Dm 30 de dembro- Todo o p e d ;  
-0 dia de aniversiurio do trababado~; 
-As tolerilncias deaetrrdas d o  Govemo. 
NOTA: 
0 s  trabalhadores nascidos em feriado fix0 ou t o l e M a  de ponto fixa ta% diiito a gozar o dia 
dtil a seguir ao dia do seu anivedrio, exceto quando a data de nascimento coincida corn dia de 
descanso seaanal ou complementar 
Excecionalmente e apenas por motivos irnperiosos de servip, a toledincia de ponto pode ser 
gozada noutro dia 
Delibera60: 
A C b m a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor hsidente. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop&-se a anulm dos divasos documentos de receita incubr&wl constantes no mapa em 
anexo 8 presente ata. 
Na sequWa das diversas notifica@s/Avisos de Corte de devedores de Agua para 
regularizarem a sua sitm$o p m t e  a C M a  e tendo-se cumtatado que existem faturas 
emitidas sobre as quais se verifica a impossibilidade de cubiatlqa por preseriFza, e por terem 
contratos rescindidas, prop&-se considem incobdvel esta receita, sendo anulada do sistema 
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contabilistico UBS (Aguas), no total de 91.664,39€ (noventa e urn mil seiscentos e sessenta e 
quatro euros e trinta e nove centimos). 

IntervenqBes: 
A senhora Vereadora Lurdes Nico relativamente a receita incobravel percebeu que existe dois 
tipos de razio subjacentes a nio possibilidade de cobranqa, uma delas por prescriqio e a outra 
por contratos rescindidos. Por outro lado, tambem analisaram com cuidado o quadro e ha alguns 
casos reincidentes. Nesse sentido, gostava de perceber se nio podiam, de alguma forma, alterar 
os procedimentos no sentido de atenuarem este problema. 

0 senhor Presidente, relativamente aos contratos rescindidos, referiu que existem situa~des 
muito diferenciadas, e muitas vezes e de todo impossivel fazer a cobranqa. 0 que agora e 
proposto decorre da confirmaqfio da impossibilidade legal de cobran~a. 
DeliberaqHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

2.1 1. - AcumulaqHo de FunqGes Privadas I Paula Cristina RomHo Lopes de Campos. 

0 senhor Presidente deu conhecimento ao Executivo que, ao abrigo do no 2, alinea a) do art" 
35" da Lei no 7512013, de 12 de setembro, autorizou a trabalhadora Paula Cristina Rom3o Lopes 
de Campos, por seu despacho datado de 21 de novembro a acumulaqio de funq6es privadas para 
"Mediaq3o Imobiliaria", em que o horario sera pos-laboral, das 19h as 22h e com a remuneraqio 
mensal variavel. 
A presente acumulaqtio foi deferida uor urn ueriodo de 12 meses, sendo depois sujeita a uma 
avaliaqio. Qualquer alteraqio dos elementos constantes e subjacentes a autorizaqio concedida, 
implicam novo pedido e nova avaliaqgo. 
A Cimara tomou conhecimento. 

3.1. - Direito de prefergncia sobre o im6vel sito na Rua do Muro, 5, fraqHo A, em ~ v o r a ,  
propriedade de Ponto Seguro 1 MediaqHo de Seguros, SA. Processo 1.400. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propbe-se o n3o exercicio do direito de preferencia, nos termos do Decreto no. 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informaqio sobre a avalia~30 que 
consta no processo. 0 im6vel encontra-se ocupado e ira ser vendido por 75.000,OM (setenta e 
cinco mil euros). 
DeliberaqHo: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.2. - Direito de prefergncia sobre o im6vel sito na Rua do Calvario, 5, 2" frente, fraqHo I, 
em ~ v o r a ,  propriedade de Josefina Rosa C. C. B. Gonqalves Ferreira. Processo 1.5192. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propbe-se o n3o exercicio do direito de preferEncia, nos termos do Decreto no. 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informaqio sobre a avaliaq3o que 
consta no processo. 0 imovel encontra-se desocupado e ira ser vendido por 154.000,00€ (cento e 
cinquenta e quatro mil euros). 

DeliberaqHo: 
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A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.3. - Diieito de preferencia sobre o im6vel sit0 na Rua Bernardo de Matos, 4 e Beco do 
Cbantre, 6, fraqHo D, em l?vora, propriedade de Despomar Comercialuaqilo Artigos 
Desportivos, Lda. Processo 1.5926. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o ntio exercicio do direito de prefercncia, nos termos do Decreto no. 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a infomaq2lo sobre a avaliq2lo que 
consta no processo. 0 irn6vel encontra-se desocupado e ira ser vendido por 95.000,OW (noventa 
e cinco mil euros). 
Deliberaflo: 
A C h a r a  deliberou, por unanirnidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.4. - Direito de preferencia sobre o imbvel sit0 na Run de Machede, 16,16A, em $ v o ~ ,  
propriedade de Jose Manuel Silva Correia. Processo 1.1671. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o d o  exercicio do direito de prefercncia, nos termos do Decreto no. 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informa@lo sobre a avalia~2lo que 
consta no processo. 0 im6vel encontra-se desocupado e hi ser vendido por 85.000,OW (oitenta e 
cinco mil euros). 
DeliberagHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.5. - Direito de preferencia sobre o im6vel sit0 na Rua do Torres, 18, em kvora, 
propriedade de Manana da ConceiqHo Suzano Queijeira de Figueiredo. Processo 1.11602. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o ntio exercicio do direito de prefercncia, nos termos do Decreto no. 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informa~Zlo sobre a avaliaqZlo que 
consta no processo. 0 im6vel encontra-se desocupado e i d  ser vendido por 121.000,OW (cento e 
vinte e urn mil euros). 
Deliberaqlo: 
A C h a r a  delibemu, por unanirnidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.6. - Direito de preferencia aobre o im6vel sito na Rua da Cal Branca 34,2" Esqo., fraqilo 
F, em gvora, propriedade de JoHo Pedro Mata de Mendon~a. Processo 1.3067. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o n8o exercicio do direito de prefersncia, nos temos do Decreto no. 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informa@o sobre a avaliqtio que 
consta no pmcesso. 0 im6vel encontra-se desocupado e ild ser vendido por 136.000,OW (cento e 
trinta e seis mil euros). 
DeliberaqHo: 
A Cha ra  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.7. - Direito de prefedncia sobre o im6vel sit0 na Rua de Aviz, 19, 21, em kvora, 
propriedade de M' Gilda Leal dos Santos Catarino de Santana. Processo 1.4304. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 

Y 
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Propde-se o nio exercicio do direito de preferincia, nos termos do Decreto no. 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informaqiio sobre a avaliaqiio que 
consta no processo. 0 imovel encontra-se desocupado e ira ser vendido por 65.000,00€ (sessenta 
e cinco mil euros). 
DeliberaqHo: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.8. - ImpressHo de materiais graificos para a AssociaqHo PCdexumbo e Associ'arte. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
No imbito dos apoios logisticos aos Agentes Culturais do Concelho, para o ano em curso, e de 
acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~ v o r a ,  Artigo 
7' lsenqdes e Reduqdes, ponto 5, alinea d), propde-se, a impressgo de materiais graficos para: 
Associaqio Pkdexumbo - 20 A3 x 1,57€ = 3 1,40€ (Cartaz "Cha Danqante"); 
Associ'arte - 30 A3 x 1,57€ = 47,10€ (Cartazes: "Mart'Nalia" e "Elas estiveram na prisio do 
fascismo"). 
DeliberaqHo: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.9. - IsenqHo de taxa referente a licenqa especial de ruido para a Sociedade Harmonia 
Eborense, no periodo de 10 a 31 de dezembro. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
No Ambit0 do Regulamento aos apoios logisticos anuais aos Agentes Culturais sedeados no 
Concelho e de acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de 
~ v o r a ,  Artigo 7O lsenqdes e Reduqdes, ponto 5, alinea d), propde-se a isenqiio do pagamento de 
Taxas referente as licenqas especiais de ruido, para as iniciativas a acontecer no periodo de 10 a 
3 1 de Dezembro de 202 1. 
Delibera~Ho: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.10. - IsenqHo de taxas de utilizaqgo do Monte Alentejano a AssociaqHo de Paralisia 
Cerebral de ~ v o r a ,  dia 31 de dezembro. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~ v o r a ,  
Artigo 7" Isenqdes e Reduqdes, e dado tratar-se de uma iniciativa de relevo enquanto espaqo de 
manifestaqiio de cidadania, propde-se a isenqio do pagamento da Taxa de Utilizaqio do Monte 
Alentejano, referente it APCE - Associaqiio de Parilisia Cerebral de ~ v o r a ,  no dia 31 de 
dezembro do corrente ano, no valor de 99,25 € (pela utilizaqio do Monte) e 19,85 € (pela 
utilizaqgo de loiqas e talheres). 
DeliberaqHo: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.11. - Isen~Qo de taxa referente a licenqa especial de ruido para a Associaq&o PCdexumbo, 
dia 11 de dezembro. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
No imbito do Regulamento aos apoios logisticos anuais aos Agentes Culturais sedeados no 
Concelho e de acordo corn o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de 
~ v o r a ,  Artigo 7" Isenqdes e Reduqdes, ponto 5, alinea d), propde-se a isen~iio do pagamento de 
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Taxa referente B licenqa especial de ruido, para a "Festa Kizomba" a acontecer no dia 11 de 
dezembro. 
DeliberaqHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.12. - Isenfio de Taxa referente P licenqa especial de ruido para a Sociedade SOIR 
Joaqnim Ant6nio de Aguir, din 9 de daembro. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
No h b i t o  do Regulamento aos apoios logisticos anuais aos Agentes Culturais sedeados no 
Concelho e de acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de 
fivora, Artigo 7" Isenqdes e Redqdes, ponto 5, alinea 4, propiie-se a isen@% do pagamento de 
Taxa referente B licenqa especial de ruido, para a SOIR Joaquim Ant6nio de Aguiar para a 
rea l i igo  de uma atividade musical a acontecer dia 09 de Dezembro, no h b i t o  das 
Comemoragi3es do 121" Aniversiuio. 
Deliberafio: 
A C h a m  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.13. - Isenfio de Taxa referente h licenqa especial de mido para a Sociedade Harmonia 
Eborense, periodo de 1 a 9 de daembro. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propas a ratificaqgo do seu despacho datado de 19 de novembro de 2021, nos termos e para 0s 
efeitos do art." 35.", no 3 do Anexo I da Lei n." 7512013 de 12 de setembro. 
No h b i t o  do Regulamento aos apoios logisticos anuais aos Agentes Culturais corn sede no 
Concelho e de acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de 
fivora, Artigo 7" Isenqes e Redu~des, foi a Sociedade Harmonia Eborense, isenta do pagamento 
de Taxas referente &s licengas especiais de d d o ,  para as iniciativas que aconteceram no periodo 
de 01 a 09 de Dezembro de 2021. 
Deliberaqao: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

3.14. - Impress50 de materiais grtificos para a Associ'arte, Sociedade Harmonia Eborense, 
CENDREV, ColqHo B e SOIR Joaquim Ant6nio d'Aguiar. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propas a ratificqtlo dos sew despachos datados de 22, 24 e 26 de Novembro de 2021, nos 
termos e para os efeitos do art." 35.", no 3 do Anexo I da Lei n." 7512013 de 22 de setembro. 
De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~vora ,  
Artigo 7" Isenqdes e Reduqdes, ponto 5, alinea 4, e no h b i t o  dos apoios logisticos aos Agentes 
Culturais do Concelho, para o ano em curso, foram impresses no Gabiiete de Artes Grsficas: 

Associ'arte - 90 A3 x 1,57€ = 141,30€ (Cartazes: Stand Up Comedy, Majazztic Trio e 
Antologia do Conto Alentejano); 

Sociedade Harmonia Eborenses - 100 A3 x 1,57€ = 157,00€ @ivulgaqtlo de iniciativas de 
Dezembro); 

Cole@ B - 25 A3 x 1,57€ = 39,25€ (Folha de Sala Ariadne); 
CENDREV - 150 A3 X 1,57€ = 235,50€ (Folha de Sala "Floresta de Enganos"); 
CENDREV - 125 A3 X 1,57€ = 196,25€ (Cartaz "Floresta de Enganos"); 
SOIR Joaquim Ant6nio de Aguiar - 30 A3 x 1,57€ = 47,10€ (Divulgaqh 

"Cinema/Dezembro"). 
DeliberaqHo: 
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A Cimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

3.15. - Direito de preferbcia sobre o imovel sito na Rua Alfaiate da Condessa, 3, fraqHo A, 
em ~ v o r a ,  propriedade de Romeu Fernando CanhHo Fructuosa e outra. Processo 1.742. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBs a ratificaqgo do seu despacho datado de 2911 112021, nos termos e para os efeitos do art0. 
35"., no. 3 do Anexo I da Lei no. 7512013 de 12 de setembro: "Deferido o n8o exercicio do direito 
de preferencia por inexistir interesse municipal e tendo em conta a avaliaqilo." 0 imovel 
encontra-se ocupado e ira ser vendido por 240.000,OW (duzentos e quarenta mil euros). 
DeliberaqHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

3.16. - Agradecimento referente a cedsncia do Palicio de D. Manuel, no dia 20 de 
novembro, por ocasiHo das Comemora$6es do 30". Aniversario da Confraria dos Enofilos 
do Alentejo. 

0 senhor Presidente deu conhecimento a C h a r a  do agradecimento enviado pela Confraria dos 
Enofilos do Alentejo a proposito da cedencia do Palacio de D. Manuel, no dia 20 de novembro, 
por ocasi80 das Comemoraq6es do seu 30". Anivershrio. 
A CSmara tomou conhecimento. 

4. - EDUCACAO E INTERVENCAO SOCIAL 

4.1. - CartHo Social do Municipe / RevalidaqBes para deferimento. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Ao abrigo do regulamento de atribuiq80 do cartgo social do municipe, publicado em Diario da 
Reptiblica 2" dr ie  no 138 de 20 de julho de 201 1, com entrada em vigor no dia 01 de outubro de 
201 1, s5o presentes 5 processos de revalidaq6es do cart80 social do municipe com proposta para 
deferimento. 
Tendo em conta o regulamento de atribuiq80 do cart80 social do municipe e apos analise tecnica, 
o serviqo propee a revalidaq80 de 5 processos que, cumulativamente, cumprem as seguintes 
condiqaes: 
00 rendimento per capita n8o ultrapassa os 443,20€, de acordo com a alinea a) no 4 do artigo 5' 
do regulamento; 
0 valor patrimonial dos bens a considerar e inferior a 443,20€, de acordo com a alinea b) n04 

do artigo 5" do regulamento; 
0 s  processos referem-se aos municipes abaixo identificados: 
Processos para deferimento: 
UniHo das Freguesias de Bacelo e Sra. da Saude 

I N." / Nome 1 Rendimento per 1 
I capita (€) 

504 1 Noemia Rosa Mestre 1 440,90 € 
UniHo das Freguesias de ~ v o r a  

Rendimento per 
capita (€) 
315,20 € 

N." 

2093 
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Freguesia de Canaviais 

Nome 

Isaura Rosado Ambrosio 



I N." 1 Nome I Rendimento per I 
-- - 

1 954 I Maria 1116s Matos Pantalona Ferreira 1 412,OO € 
U d o  das Freguesias de SHo Sebastiilo da Giesteira e N. Sra. da Boa-F6 

4.2. - Cartilo Social do Municipe I Novos Processos. 

N." 

171 
172 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Ao abrigo do regulamento de atribuiqi30 do cartao social do municipe, publicado em Dihrio da 
Republics 2' &e no 138 de 20 de julho de 201 1, com entrada em vigor no dia 01 de outubro de 
2011 s8o presentes 3 processos novos do cartao social do municipe com proposta de 
deferimento. 
Tendo em conta o regulamento de atribuieo do c& social do municipe e ap6s W s e  t6cnica, 
o sewip  prop6e o deferimento de 3 novos processos por cumprirem, cumulativamente, as 
seguintes condiq3es: 
*O rendmento per capita n?io ultrapassa os 443,20€, de acordo com a alinea a) n.O 4 do artigo 5" 
do regulamento; 
0 valor patrimonial dos bens a considerar C inferior a 443,20€, de acordo com a alinea b) n." 4 

do artigo 5" do regulamento; 
0 s  processos referem-se aos municipes abaixo identificados: 
Processos para deferimento: 
Uniilo das Freguesias de kvora 

Deliberaqilo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

Nome 

Luisa de Jesus Furtado Constantino Ramos 
Francisco Ant6nio Peixeiro Ramos 

IN." 1 Nome I Rendimento per 1 

Rendmento per 
capita Q 
33 1,50 € 
331,50€ 

, LU,,"U \GI 

[ 2361 I Inocencio L i b ~ o  Flores C a k a  1 263,90 € 
Uniilo das Freguesias de Bacelo e Senhora da Saide 

I N." 1 Nome I Rendirnento ver I 

N." 1 Nome 1 Rendimento per I 
I capita (€) 

2569 I Cust6dio Greg6rio Murcho Inglez 1 422,40 € 
DeliberaqHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

4.3. - AtribuiqHo do Cartiio kvora Solidaria. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 

/ 
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Ao abrigo do regulamento do Cartiio ~ v o r a  Solidaria, publicado em DiArio da Republica 2a sirie 
n." 169 de 1 de setembro de 2009 (Regulamento n." 37412009) apresenta-se 1 novo processo com 
proposta para deferimento. 
Tendo em conta o regulamento do Cartiio ~ v o r a  Solidiria, e encontrando-se o processo de 
atribuiqiio de acordo com as normas estabelecidas propde-se o deferimento do seguinte cartiio: 
Novo: 
Cartiio n.' 260 - Joaquim Fernando Caeiro de Oliveira. 
DeliberaqHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

4.4. - Contratos Interadministrativos de 2021 corn as Uni6es e Juntas de Freguesia. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Propee-se, para aprovaqgo os valores respeitantes a execuqgo dos Contratos Interadministrativos 
referente ao m8s de outubro de 2021. 
A Lei n." 7512013, de 12 de setembro, veio introduzir um novo regime norrnativo de 
enquadramento da delegaqiio de competSncias, atraves da sua contratualizaqi?~, possibilitando 
que os 6rgiios dos municipios deleguem compet8ncias nos 6rggos das freguesias, em dominios 
dos interesses proprios das populaqdes destas, em especial no imbito dos serviqos e das 
atividades de proximidade e do apoio direto as comunidades locais. 
Neste gmbito, foram celebrados com as Juntas e Unides de Freguesias Contratos 
Interadministrativos atraves dos quais o Municipio de ~ v o r a  delegou as seguintes compettncias 
no dominio da educaqiio: transportes escolares, gestio de refeitorios e refeiqdes escolares e 
atividades de anima~iio e apoio a infincia. 
Deste modo propee-se, ao abrigo dos Contratos Interadministrativos de 2021, a aprovaqgo dos 
valores a pagar no imbito da delegaqgo de compet8ncias no dominio da educaqiio as Juntas e 

DeliberaqHo: 
A Cgmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

4.5. - Proposta de InscriqHo de Eco Escolas. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Propee-se que o Municipio de ~ v o r a  continue a ser parceiro da ABAE, viabilize a inscriqgo das 
27 Eco Escolas do concelho de Evora no ano letivo 2021122. 
Considerando que a validaqiio das inscriqees das Eco Escolas do concelho no Programa Eco 
Escolas se traduz num investimento da Autarquia na educaqiio para a sustentabilidade, 
reconhecendo a centralidade que esta tematica assume nos nossos dias e o importante papel da 
educaqiio ambiental para o desenvolvimento sustentavel, propde-se a viabilizaqiio das 27 
inscriqaes das Eco Escolas do concelho de ~ v o r a  no ano letivo 2021122, atraves da assinatura do 
protocolo de parceria entre o Municipio de ~ v o r a  e a ABAE (conforme e-mail 
INT EVORA/202 116595). Isto pressupde um investimento de 1 890,00€. 
~ a i s s e  informa que ~ v o r a  participa neste programa desde 1997 e que no ano letivo transato, 8 
municipios do Distrito de ~ v o r a  foram parceiros no referido Programa, no qua1 participaram 36 
Eco Escolas, sendo que 30 foram galardoadas. 
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Destas, 23 Eco Escolas pertencem ao concelho de ~ v o r a ,  das quais 20 foram galardoadas e 6, 
cumulativamente, receberam primios nacionais dos desafros/projetos que desenvolveram. 
DeliberaqPo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

4.6. - Apoio ao INATEL I AqPo de Limpeza da Ecopista. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Apoio INATEL - a@o de lirnpeza e de sensibilim$o ambiental, pedido de apoio de msporte, 
cedencia de materiais e divulgaqTio, conforme se especifica 
A FundaMo INATEL ira realizar o evento: "( ...) ACAO DE LIMPEZA NA ECOPISTA DE 
~VORA", no dia 14 de dezembro, e para o efeito solicitou A CME o seguinte apoio: 
- Apoio no transporte de 2 turmas do lo ciclo no regresso a escola; 
- Apoio na diwlga@o e cobermra do evento; 
- Cedencia de material de merchandising. 
0 s  apoios solicitados traduzem-se em gastos intemos, com a exc* do autocam, que terh de 
ser alugado, no valor de 85€. 
DeliberaqHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

4.7. - Apoio P APPACDM 1 Ediqfio do Lwm "Em Alto Maru. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Prom-se o apoio & APPACDM com a ediqb do livro "Em Alto Mar", confonne se especifica. 
No h b i t o  das comemoraq6es do 50." aniv-o da APPACDM, solicits-nos esta entidade a 
ediqila de um livro de cerca de 30 paginas, intitulado "Em Alto Mar", com partilha de 
testemunhos e percursos no h b i t o  do fen6meno da Inclu&, trabalhados por esta associaqk 
n50 s6 no apoio a pessoa corn deficihcia e suas familias mas, tamMm, na sua inclusiIo no 
mercado de trabalho e o seu acompanhamento, tanto dentro da pr6pria associa@o como em 
empresas locais e regionais, valorizando e dignificando a vida das pessoas com deficihcia 
Este apoio tem um cwto de 760,00€, acrescido do IVA a taxa legal em vigor, perfazendo urn 
total de 932.8M. confonne orcamento aue se anexa. 
A APPACDM k m  a sua si&@o regukizada junto da Chara ,  propondo-se o apoio solicitado 
para esta atividade pontual, atraves do Regulamento do Associativismo Social e Juvenil do - 
~oncelho de 6vora (RAsJcE). 
Deliberago: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

4.8. - Programa Municipal "Conhecer Mab" 1 Cedgncia de Transporte P Escola Bdsica de 
Santa Clara, dias 10,ll  e 12 de janeiro. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
NO h b i t o  do Programa Municipal "Conhecer Mais", propbe-se a aprovaqh a cedencia de 
transporte para a seguinte atividade: 
-Escola Birsica de Santa Clara - atividade pedag6gica ao Centro Interpretativo dos Almendres 
(Gutiddupe), nos dias 10, 11 e 12 de janeiro de 2022, corn um custo estimado de 244,59€ 
(ENT-EVORA/2021/24593). 
A estimativa do custo desta iniciativa tem por base o artigo 92' do RTTORME. 
0 programa municipal "Conhecer Mais" est6 enquadrado nas compeencias da C b a  
Municipal, segundo a alinea u) do ponto 1 do artigo 33O da Lei n.' 75, de 12 de setembro de 
2013. 



Deliberaggo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

4.9. - ConstituiqHo do Conselho Municipal de EducaqHo / Metodologia. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Metodologia a seguir pela Autarquia para concretizar a constituiqio do Conselho Municipal de 
Educaqio. 
Atraves do Decreto-Lei n." 2112019, de 30 de janeiro, na sua redaqio atual, foram 
regulamentadas mathias da Area da educaqio, descentralizadas para o poder local, 
nomeadamente a constituiqio do Conselho Municipal de EducaqBo. 
Este orgio de consulta em materia de educaqio, de acordo corn o artigo 57.', e presidido pelo 
Presidente da Cimara, tendo assento o Presidente da Assembleia Municipal, o Vereador 
responsavel pela Educaqio, o Presidente da Junta de Freguesia eleito pela assembleia municipal 
em representaqio das freguesias do Concelho, o representante do departamento governamental 
responsavel pela area da educaqio, o representante da Comissio de Coordenaqso e 
Desenvolvirnento Regional respetiva e os Diretores dos Agrupamentos de Escolas do concelho, 
para alem de representantes de outras instituiqdes, nomeadamente: 
a) urn representante das instituiqdes de ensino superior publico; 
b) urn representante das instituiqdes de ensino superior privado; 
c) urn representante do pessoal docente do ensino secundario publico; 
d) urn reoresentante do oessoal docente do ensino basico publico; 
e) urn representante do pessoal docente da educaqio pre-escolar publica; 
f) urn representante de cada urn dos conselhos pedagogicos dos Agrupamentos de Escolas; - - g) urn representante dos estabelecimentos de educaqio e ensino b&co e secundArio privados; 
h) dois representantes das associaqaes de pais e encarregados de educaqio; 
i) urn representante das associaqdes de estudantes; 
j) urn representante das instituiqdes particulares de solidariedade social que desenvolvam 
atividade na area da educaqio; 
k) urn representante dos serviqos publicos de saude; 
I) urn representante dos serviqos da seguranqa social; 
m)um representante dos serviqos de emprego e formaqio profissional; 
n) urn representante dos serviqos publicos da Area da juventude e do desporto; 
o) urn representante das forqas de seguranqa; 
p) um representante do conselho municipal de juventude. 
Dada a necessidade de voltar a constituir o Conselho Municipal de Educaqio, propde-se o 
seguinte: 

Solicitar a Assembleia Municipal aue designe o seu representante e o Presidente da Junta de 
& A - 

Freguesia que estara em representaqio das freguesias do Concelho; 
Solicitar as entidades tutoras a designaqio dos seus representantes, no caso dos representantes 

definidos nas alineas a), k), I), m), n) e o); 
Solicitar ao Conselho Municipal da Juventude que designe o seu representante; 
Efetuar uma reuniio para eleiqBo democratica dos representantes dos estabelecimentos de 

educaqzo e ensino basico e secundario privados, das associaqdes de pais e encarregados de 
educaqio, das associaqdes de estudantes e das instituiqdes particulares de solidariedade social 
que desenvolvam atividade na Area da educaqio; 

Solicitar as Direqdes dos Agrupamentos de Escolas que colaborem corn a C b a r a  Municipal de 
~ v o r a  no desenvolvimento do processo conducente a eleiqBo dos docentes referidos nas alineas 
c), d) e el; 
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Solicitar As Direq3es dos Agrupamentos de Escolas que colaborem com a Chara  Municipal de 
~vora  no desenvolvimento do process0 conducente a elei~go dos representantes a que se refere a 
alinea f), pelos membros do conselho pedagogico, 60 podendo ser designado o diretor; 
Sujeitar a proposta de constitui~b do Conselho Municipal de Educq5O io Assembleia Municipal, - - 
que, nos termos do artigo 58" db Decreto-Lei n." 2112019, o deverfi nomear. 

Interveng6es: 
A senhora Vereadora Patricia Raposinbo ao ler o documento verificou que nib esta nenhum 
representante da educa@o pr6-escolar privada, da educaFgo & formal e da educaqb senior. 

0 senbor Presidente sugeriu que se aprovasse o ponto wm o compromisso de verificarem se 
existe a possibilidade de puderem integrar no Conselho representantes desses setores da 
educa*. 

A senhora Vereadora Lnrdes Nico disse, ainda, que se podia acrewentar, porque a lei 0 

prev6, a possibilidade de estarem presentes entidades convidadas, nomeadamente, 
personalidades de reconhecido mento. 
DeliberagHo: 
A C h a m  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

4.10. - Adenda ao Programa de GeneralizagPo do Fornecimento de Refeig6es Escolares aos 
alnnos do 1" Ciclo do Ensino Bdsico / Ano letivo 2019-2020. 

0 senhor Vereador Alerandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
De acordo com a entrada no ENT/EWORA~2021/26601. enviamos para aprovwiio a adenda ao 
contrato-programa relativo ao financiamento do Programa de ~enerk@%o do Fornecimento de 
Refeiqoes Escolares aos Alunos do 1 ." Ciclo do Ensino Bbsico Ano letivo de 201912020, a quaJ 
se envia em anexo. 
No supracitado documento procedeu-se B atualivl~b do primeiro outorgante, de acordo corn: 
"Considerando que a Direcdo-Geral dos Estabelecimentos Escolares sucede, nus atribuiq6es, cis 
Direq5es Region& de ~dicaqtfo, conforme disposto nu alfnea c) do art0 lZDdo Decreto-Lei n.' 
266-F/2012, de 31 de dezembro, procedeu-se d atualizaqdo do primeiro outorgante do contrato- 
programs. 
... 
Primeiro Outorgante: Direqo-Geral dos Estabelecimentos Escolares, com o ntimero de 
identificqdo de pessoa coletiva n.' 600086020, representada por Mmia Jodo de Carvalho 
Charrua, Delegada Regional de Educaqdo do Alentejo, no w o  de compet8ncia conferida pelo 
Despacho no  6938/2021, de 14 de julho de 2021, adiante designah como primeiro 
outorgante; ... " 
0 Regulamento de Acesso ao Financiamento do Programa de GeneraliaqSo do Fornecimento de 
Refei@es Escolares aos Alunos do 1" Ciclo do Ensino Bbsico, publicado em anexo ao Despacho 
n.' 8452-M2015 de 31 de julho, publicado no Diirio da Rep~blica, 2' skrie n." 148 de 31 de 
julho, prev6 a atualizagiio a n d  do valor da comparticipaqgo do Ministbrio da Educqh, no n." 2 
do seu artigo 4", estabelecendo a referido adenda ao contrato-programs, entre o Primeiro 
Outorgante e o Segundo Outorgante. 
Assim, na presente adenda C ainda atualizada a clhusula 3" do contrato-programs, no context0 do 
an0 letivo 201912020, de acordo com: 
" ... 
Compmticipaqdo financeira 
1. 0 primeiro outorgante compromete-se a prestar apoio financeiro ao segundo outorgante 
atravis duma comparticipaqdo correspondente a 50% do valor da refeiqdo abatido do preqo a 
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pagar pelo aluno de acordo corn a legislaqrio em vigor, no valor de 0.55 euros por aluno, num 
universo previsfo de 1950 alunos abrangidos, prevendo-se o valor mrlwimo de financiamento de 
193050 euros. 
2. 0 segundo outorgante compromete-se a registar trimestralmente nu aplicaqcio informdtica 
disponibilizada pelo primeiro outorgante o numero de refeiqdes efetivamente servidas, par 
escola epor escalio, que servira de base ao cdlculo da comparticipaqcio efetiva. 
3. A transfer3ncia da verba referida nu clausula anterior efetua-se conforme estabelecido na 4" 
clausula do Contrato Programa, em 3 prestaqdes, sendo calculado o valor da 1" e da 2"por 
estimativa do numero de refeiq6es servidas e calculado o valor da 3"preslaqrio a partir da 
comparticipaqtio por refeiqLio inerente ao nzimero total de refeiqdes servidas no ano letivo, 
abatido dos valores transferidos nus prestaqdes anteriores .... " 
Mais se informa, que o primeiro outorgante procedeu a transferencia (pagamento) de 98.490,15 
euros (noventa e oito mil quatrocentos e noventa euros e quinze centimos), relativo a 
comparticipaqgo de 179.073 refeiqaes sewidas durante o ano letivo de 201 912020. 
DeliberaqHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

4.11. - Adenda ao Programa de GeneralizaqHo do Fornecimento de RefeiqBes Escolares aos 
alunos do lo Ciclo do Ensino Basico / Ano letivo 2020-2021. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
De acordo corn a entrada no ENTiEVORA12021125814, enviamos para aprovaqgo a adenda ao 
contrato-programa relativo ao financiamento do Programa de Generalizaqzo do Fomecimento de 
Refeiqaes Escolares aos Alunos do 1 ." Ciclo do Ensino Basico Ano letivo de 202012021, a qua1 
se envia em anexo. 
0 Regulamento de Acesso ao Financiamento do Programa de Generalizaqio do Fomecimento de 
Refeiq6es Escolares aos Alunos do l o  Ciclo do Ensino Basico, publicado em anexo ao Despacho 
n." 8452-A12015 de 31 de julho, publicado no Diirio da Republica, 2" serie n." 148 de 31 de 
julho, preve a atualizaqgo anual do valor da comparticipaqio do Ministerio da Educaqio, no n." 2 
do seu artigo 4", estabelecendo a referido adenda ao contrato-programa, entre o Primeiro 
Outorgante e o Segundo Outorgante. 
Assim, na presente adenda e ainda atualizada a clausula 3" do contrato-programs, no context0 do 
ano letivo 202012021, de acordo corn: 

. . . 
Comparticipaqtio financeira 
1. 0 primeiro outorgante compromete-se a prestar apoio financeiro ao segundo outorgante 
utravis duma comparticipaqrlo correspondente a 50% do valor da refeiqrio abatido do preqo a 
pagar pelo aluno de acordo cum a legislaqcio em vigor, no valor de 0.55 euros por aluno, num 
universo previsto de 191 4 alunos abrangidos, prevendo-se o valor mriximo de financiamento de 
189486 euros. 
2. 0 segundo outorgante compromete-se a registar trimestralmente nu aplicaqrio injormatica 
disponibilizada pelo primeiro outorgante o numero de refei~des efetivamente servidas, por 
escola e por escalrlo, que servira de base ao cblculo da comparticipaqLio ejetiva. 
3. A tran~fer3nciu da verba referida nu clausula anterior efetua-se conforme estabelecido na 4" 
clLiusula do Contrato Programa, em 3 prestaqdes, sendo calculado o valor da I" e da 2"por 
estimativa do numero de refeiqdes servidas e calculado o valor da 3"prestaqdo a partir da 
compurticipaqio por rtlfeiqrlo inerente ao numero total de refei~des servidas no ano letivo, 
abatido dos valores transferidos nus prestaqdes anteriores .... " 
Mais se informa, que o primeiro outorgante procedeu a transfersncia (pagamento) de 121.799,70 
euros (Cento e vinte e um mil e setecentos e noventa e nove euros e setenta centimos), relativo a 
comparticipaq5.0 de 221.454 refeiqaes sewidas durante o ano letivo de 202012021. 
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DeliberacHo: 
A C h a r a  delibemu, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

4.12. - Agradecimento da Associaq&o Nacional de Cuidadores Informais. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela deu conhecimento do agradecimento remetido pela 
Associaqh Nacional de Cuidadores Informais ti C h a r a  Municipal de kvora pelo apoio e 
cooperaCgo prestados pelo municipio na organimqilo do 3" Encontro Nacional de Cuidadores 
Informais que decorreu no passado dia 5 de novembro no Palacio D. Manuel. 
A referida organizaggo destaca, ainda, a importincia da colaboraqi%o da CME no sucesso da 
iniciativa que contou com a presenga do Senhor Presidente da Repiiblica - Professor Marcelo 
Rebelo de Sousa. 
A CPmara tomou conhecimento. 

5. - JWENTUDE E DESPORTO 

5.1. - AssociaqPo Servicos Sociais dos Trabalhadores da CPmara Municipal de ~ v o r a  I 
Cedencia de instalaqties desportivas da escola Conde Vilalva. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Proptie-se para deliberag20 a cedsncia a AssociaqCio Sewigos Sociais dos Trabalhadores da 
C h a r a  Municipal de kvora o paviwo da Escola Conde Vilalva. 
Associaqlio Servips Sociais dos Trabalhadores da C h a r a  Municipal de kvora, NIPC 
506393801, solicitou a C h a r a  Municipal de kvora a cedencia de instalaqdes desportivas de 
gesth municipal. 
Ao abrigo da alinea p) do n." 1 do art. 33.0 do Anexo I a Lei n.O 7512013, de 12 de setembro, 
diploma que estabelece o regime juridic0 das autarquias locais compete c$mara municipal, 
6rgCio executivo do municipio, deliberar sobre a concessi3o de apoio financeiro ou de qualquer 
outra natureza a instituifles legalmente constituidas ou participadas pelos trabalhadores do 
municipio, tendo por objeto o desenvolvimento de atividades culturais, recreativas e desportivas. 
Prop6e-se para deliberag& a cedencia do Pavilhlio Conde Vilalva no h o r s o  das 20h As 21h ao 
SSTCME. Custo referencia conforme RTTORME 22,01€ hora. 
DeliberaqHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

5.2. - Cedeneia de transporte ao Grupo Desportivo e Recreativo dos Canaviais, dia 11 de 
dezembro. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Propk-se nos termos e para os efeitos da alinea u), do no 1, do art.' 33O, da lei no 7512013, de 12 
de setembro, a cedsncia dos meios de transporte que a seguir se especificam. 
Grupo Desportivo e Recreativo dos Canaviais: cedencia de um autocarro para deslocag20 de 
equipa ao Barreiro, no dia 11 de dezembro. Tem um custo previsivel de 470.67€, de acordo com 
o RTTORME em vigor, que sera deduzido no plafond do Contrato Pmgrama de 
Desenvolvimento Desportivo 
DeliberaHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

Proposta apresentada pelos Vereadores Henrique Sim Sim e Patricia Raposinho (Mudar corn 
Confan fa) b" 
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5.3. - CriaqHo do Conselho Municipal para o Desporto. 

0 senhor Vereador Henrique Sim Sim apresentou a seguinte proposta: 
CRIACAO DO CONSELHO MUNICIPAL PARA 0 DESPORTO: 
Considerando que: 
- ~ v o r a  tem uma forte tradiqZo desportiva, existindo no nosso concelho vArios clubes e 
instituiq6es de diferente natureza, as quais acrescem grupos informais de diferentes modalidades, 
cujo fim passa por promover atividades ludicas, formativas ou competitivas nas distintas 
modalidades desportivas; 
- SZo milhares de individuos, mais ou menos jovens, que participam e desenvolvem a sua 
atividade desportiva no nosso concelho, aos quais se somam um outro conjunto muito vasto de 
dirigentes, de tecnicos e outros profissionais e voluntaries que se dedicam diariamente a 
dinamizar as suas modalidades; 
- 0 desporto 6, na sociedade contemporhea, fator fundamental para a forma~Zo plena e 
equilibrada do individuo, para a sua saude fisica e mental, mas e tambem um instnunento 
fundamental para formar e educar para a tolerhcia, para o fair play, para a inclusZo e 
companheirismo, para o espirito de equipa bem como para promoqrlo da competitividade, a 
resiliincia e superagio; 
- A necessidade de existir urn 6rgZo consultivo para reflexgo de estrategias sobre o sector 
desportivo no concelho de ~ v o r a  e o desenvolvimento das suas diversas manifesta~des, que 
possa traduzir-se num maior e verdadeiro envolvimento de todos os seus intervenientes; 
- A necessidade de desenvolver m a  maior coordenagrlo da politica municipal, juntamente com o 
movimento associativo, na area do desporto, que seja ambiciosa e corn m a  visa0 estrategia, 
permitindo desenvolver todo o potencial dos diversos clubes e das organizag6es desportivas, mas 
tambem todo o potencial dos nossos atletas, quer seja de forma individual ou coletiva, 
permitindo estabelecer uma visrlo e planeamento para a Area do desporto, valorizando urn sector 
com um muito elevado potencial de criar valor social e econ6mico; 
Propde-se criar o Conselho Municipal para o Desporto, com o objetivo de ouvir, refletir, propor 
e acompanhar uma politica municipal para a esta Area, isto e, urn 6rgZo consultivo para as 
materias que se relacionem com a politica desportiva a adotar pelo Municipio, no qua1 terZo 
assento representantes de clubes, associap3es e outras entidades a identificar que atuam na irea 
do desporto, assim como representantes dos partidos politicos com assento na Assembleia 
Municipal, entre outros que se venha a designar, visando promover uma melhor integra~Zo das 
politicas direcionadas aos clubes/associaqdes desportivas e praticantes das vArias modalidades no 
geral. 
Propde-se ainda que este Conselho Municipal para o Desporto tenha, entre outros, como 
principais objetivos gerais: 
a) Promover o Desporto nas suas diferentes areas no Municipio 
b) Promover a participaqrlo dos diversos agentes e parceiros desportivos locais na analise da 

politica desportiva local e national; 
c) Fomentar a pratica desportiva da Comunidade local em todo o Municipio; 
d) Acompanhar a evolu@o da politica desportiva municipal. 
E que tenha, entre outras competincias, as seguintes: 
a) Contribuir para o planeamento e desenvolvimento de linhas estrategicas de atua~Zo politica na 
area do desporto; 
b) Pronunciar-se sobre os projetos municipais relativos a materias de desenvolvimento 
desportivo: 
c) Apresentar propostas, sugestdes ou recomendaqBes aos 6rgZos do Municipio sobre politica 
desportiva; 
d) Pronunciar-se sobre os Programas e Medidas de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo no 
concelho, nos termos da IegislagZo em vigor; 
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e) Emitir de pareceres por solicit* dos 6rgiios municipais; 
f) Outros assuntos de interesse para a Politica Desportiva no Concelho. 
Ao ser aprovado, a Divisiio de Desporto e Juventude da CME deverh apresentar uma proposta de 
Regulamento de Funcionamento para o Conselho Municipal para o Desporto no prazo mkimo 
de 60 dim. 

Intervenq5es: 
0 senhor Vereador Henrique Sim-Sim referiu que a proposta apresentada lhe parecia que 
devia ser consubstanciada e concretizada face iiquilo que 6 a importhcia do Desporto. E certo 
que ja ali foram aprovadas algumas propostas, mas entendem que este conjunto de instnunentos 
s k  importantes ser feitos, bem como outros, nomeadamente, a c r i q k  da promoqk do desporto 
escolar, entre outras. Entende que devern tamb6m ter um 6rggo consultivo que r e h a  as v&as 
organizagdes na h a  do desporto, mas tam& representantes indicados pelos partidos politicos 
e outras entidades, que possam apoiar e fomentar, tambkm, uma maior participag2lo de todos 
estes 6rgiios na construgiio da politica municipal para o desporto. 
Portanto, estavam a apresentar uma proposta no sentido de poderem dar seguimento A 
constituigo do Conselho Municipal para o Desporto, que depois devera ser consubstanciado 
com regulamento pr6pri0, seguindo depois os procedimentos normais para que em meados do 
pr6xirno ano jf! exista um Conselho que olhe para a politica desportiva de uma forma mais 
integrada e sustentavel e eom melhores resultados para todos. 

0 senhor Presidente lembrou que, no mandato anterior, tentaram constituir o Conselho 
Municipal para o Desporto, talvez de uma forma um pouco diferente da atual proposta. No 
entanto, concfufram que d o  havia condiq6es para o fazer. Naturalmente que e d o  disponiveis 
para procurar, de novo, fazer essa constituigiio, considerando, contudo, que aquela a@o devia ser 
incluida nas Opq6es do Plano e Orgamento para 2022. 

A senhora Vereadora Lurdes Nico referiu que se associavam A proposta apresentada, niio s6 
porque 6 importante, mas t a m b h  porque no programa do Partido Socialists, Gm como objetivo 
reforqar a CoesiIo Social e Cultural, tornando o Concelho mais inclusive, sendo que na ha da 
Juventude e Desporto tambkm t8m inscrita uma medida exatamente para a criqgo deste 
Conselho Municipal. Sugeriu apenas que pudesse, tamMm, considerar integrar esse 6rgk  
consultivo, outras entidades e pessoas de reconhecido merit0 desportivo do concelho. 

0 senhor Presidente referiu que no h b i t o  da discussiio do Regdarnento que sera criado, 
obviamente que todas essas sugestdes s d o  ponderadas, e com certeza que chegMo a um 
acordo. 

A senhora Vereadora Florbela Fernandes associou-se e felicitou a proposta apresentada e 
podiam contar com todos os contributos que forem possiveis, da parte do Movimento Cuidar de 
~vora ,  no sentido de elaborarem um bom regulamento que de facto funcione e tenha resultados 
na prhtica. 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  delibemu, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

5.4. - Cedsncia de transporte ao Juventude Sport Clube, dia 28 de novembro. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Profis a ratifica* do despacho do senhor Presidente datado de 30/11/2021, nos termos e para 
os efeitos do art! 3S0, no 3 do Anexo I, da Lei no 7512013 de 12 de setembro, que autorizou os 
apoios que a seguir se especificam. Y* - 
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Juventude Sport Clube: cedkncia de um autocarro para desloca@o de equipa a Serpa, no dia 28 
de novembro. Teve um custo de 463.33€, de acordo com o RTTORME em vigor, que sera 
deduzido no plafond do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo. 
DeliberaqHo: 
A C3mara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

5.5. - CedOncia de transporte ao Clube de Rugby de ~ v o r a ,  dia 27 de novembro. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
PropBs a ratificaqXo do despacho do senhor Presidente datado de 3011 112021, nos termos e para 
os efeitos do art." 35', no 3 do Anexo I, da Lei no 7512013 de 12 de setembro, que autorizou os 
apoios que a seguir se especificam. 
Clube de Rugby de ~ v o r a :  cedgncia de um autocarro para desloca@o de equipa a Monsanto, no 
dia 27 de novembro. Teve um custo de 498.43€, de acordo com o RTTORME em vigor, que sera 
deduzido no plafond do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo. 
DeliberaqHo: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

5.6. - CedOncia de transporte ao Lusitano de ~ v o r a  Clube, dia 27 de novembro. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
PropBs a ratificaqgo do despacho do senhor Presidente datado de 3011 112021, nos termos e para 
os efeitos do art." 35', no 3 do Anexo I, da Lei no 7512013 de 12 de setembro, que autorizou os 
apoios que a seguir se especificam. 
Lusitano de ~ v o r a  Clube: cedgncia de duas carrinhas para deslocaqXo de equipa a Linda-a-Velha, 
no dia 27 de novembro. Teve um custo de 514.01€, de acordo com o RTTORME em vigor, que 
sera deduzido no plafond do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo. 
DeliberaqHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

6.1. -. Pedido de aprovaqHo de alteraqBes executadas no decorrer da obra e apresentadas 
em telas finais e do aditamento ao projeto de aguas e esgotos/habitaqHo bifamiliar1Rua 
Manuel Mendes, N." 3 e 3A - Bairro da Casinha, em ~ v o r a .  Req: Wallroof - Const. Civil e 
Obras Publicas Unip. Processo no 1.9112. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o deferimento. 
DeliberaqHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.2. - Pedido de emissHo de licenqa especial pelo prazo de 7 meses para conclusHo de obra 
ao abrigo do Art." 88." - ampliaqHo e alteraqHo de unidade de agroturismolQuinta do 
Espinheiro, art." 274, secqHo J, em ~ v o r a .  Req.- Quinta de Santo Ant6nio do Espinheiro - 
Sociedade Agricola e Turistica, Ld.". Processo no 1.9337. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o deferimento. 
DeliberaqHo: 
A Chmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 
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6.3. - Pedido de aprovagfio das alterag8es executadas no decorrer da obra e apresentadas 
em telas fmaislhabitagPolQuinta do Carpinteiro e Charma, Estrada da Igrejinha, em 
~vora .  Req: Dinis Manuel Veiga Zabumba. Processo no 1.11560. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop&-se o deferimento. 
DeliberagHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.4. - Projeto de arquitetura e plano de acessibiiidades - empreendimento turisticolCourela 
do TorrejPo e Curral Obra Lucena, N.' Sr.* da Graga do Divor. Req. - Radiante Adivinha, 
Ld.'. Processo no 1.16197. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se declarar a caducidade da deliberaqio de 1 1/3/2020. Foi feita audisncia prkvia prevista 
no CPA a qua1 n8o foi dada resposta 
Deliberag Po: 
A C h a m  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.5. - Pedido de aprovagHo das alterag8es executadas no decnrso da obra (arquitetura e 
dguas e esgotos)/habitagHo/Roa Norton de Matos, N." 34, em kvora. Req: Carmen de Jesus 
Carvalho Safara. Processo no 1.19510. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se o deferimento. 
DeliberagHo: 
A C h  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.6. - Pedido de aprovagilo do projeto de arquitetura e especialidades/Travessa Padre Pina, 
no 13, em ~vora .  Req.: Blair Russell Webster e Julie Ann Pearson. Processo 1.896. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se declarar a caducidade da deliberqio de c h a r a  de 29/07/2020. Foi feita a audi* 
prevista no CPA nio tendo havido resposta. 
DeliberaqHo: 
A C h a m  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.7. - Pedido de aprovagPo do aditamento ao projeto de arquitetura (mem6ria descritiva) e 
a aceitagfo do termo de responsabilidade pela estabilidadaua Amas do Cardeal, no 18, 
em ~vora .  Req.: Daniel Valente e Sofia Fialho. Processo 1.931. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se o deferimento. 
DeliberagHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.8 - Pedido de aprovagHo do adiamento ao projeto de dguas e esgotos e ficha 
eletrot6cnica/obras de alteragHo/Rua do Eborim, N." 3, em Evora. Req: Gestespada - Sor  
ImobiliBria, Lda. Processo 1.2928. . 
0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 

7 
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Propbe-se deferir o aditamento ao projeto de redes prediais de aguas e esgotos e a ficha 
eletrotecnica ficando o process0 de regularizaq8o e comunicaq80 de obras de alteraqiio 
introduzidas e a introduzir durante a execuq8o da obra incidente no predio sito na Rua do 
Eborim, n." 3, titulada pelo alvara de obras de alteraq8o n.' 0712020, concluido e a respetiva 
comunicaqiio previa em condiqbes de ser admitida com liquidaqgo da correspondente taxa. 
Deliberaqio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.9 - Pedido de aprovaqio do projeto de arquitetura/legalizaqio/alteraqHo/Rua da 
Liberdade, N." 5, em ~ v o r a .  Req: Joaquim Paulo Pereira Cawalho I Cab. Casal de 
Heranqa. Processo 1.9817. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o deferimento nas seguintes condiqdes: 
Condiqdes: 
0 parelho de ar condicionado localizado na fachada principal devera ser instalado em local n8o 
visivel da via publica; 
A cozinha devera estar dotada de iluminaq8olventilaq8o natural. Para o efeito devera ser 
demolida parede que confina com a sala jantar e reaberto viio que permita comunicaq8o direta 
com alpendre de entrada desse piso. 
Deliberaggo: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.10 - Pedido de aprovaqHo do projeto de arquiteturalcentral fotovoltaicaMerdade do 
Monte Falcio, em Nossa Senhora de Machede. Req: Diagonal Fortune Unipessoal, Lda. 
Processo 1.12134. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propbe-se o deferimento nas condiqbes da proposta tecnica. Atendendo ao facto da central em 
apreqo ter ja obtido os indispensaveis registos UPP (Unidades de Pequena Produq80) emitidos 
pela DGEG (cujo prazos caducam), que possibilitam a ligaq8o da infraestrutura a rede ptiblica, 
considera-se que a posiq8o dos Serviqos, face a escala da intervenqgo, podera ser revista 
possibilitando nesse context0 o deferimento do projeto de arquitetura apresentado nos seguintes 
termos: 
1.1- Devera ser prevista a plantaqgo de uma barreira arborea autoctone de geometria orginica no 
quadrante norte da intervenq80 de forma a dissimular a sua presenqa na paisagem para quem se 
desloca no IP2; 
1.2- A instruqso do pedido devera incluir desenhos a escala do projeto global e desenhos a 
escalas maiores de um modulo tipo e vedaq8o periferica (plantas, alqados e cortes); 
2-Mais se informa que: 
2.1 - A emiss8o da licenqa de obra ficara condicionada a entrega de projeto de estabilidade do 
modulo-tipo e ficha ou projeto de seguranqa contra o risco de incsndio; 
2.2- A obra devera imperativamente acautelar a preservaqzo do sitio de importincia arqueologica 
identificado na Planta de Patrimonio Arquitetonico e Arqueologico sob o numero "1 196 - Falc8o 
- categoria A3 (n8o classificado)". 
Deliberaqio: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.11 - Pedido de aprovaqio dos aditamentos aos projetos de arquitetura e Aguas e esgotos, 
do projeto de estabilidade e dos pedidos de isenqio dos projetos de gas, comportamento 
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t6rmic0, achstico e ITEDIconstrugHo de anexo/Rua da Boa Vista, N.' 13, em fivora. Req: 
Helena Cristina Pinto de Barns Caeiro. Processo 1.12279. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propfie-se o deferimento nas condiqks constantes no parecer da UAS - Unidade de ~ g u a  e 
Saneamento, que se encontra no processo. 
DeliberagHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.12. - Pedido de aprova@o de obras de consewagHo/'rerrago Torre do Salvador, Rua do 
Salvador e Prap do Sert6ri0, em fivora. Req: Ordem dos Arquitetos - SegHo Regional do 
Alentejo. Processo no 1.18913. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propfie-se o deferimento conforme parecer tkcnico que se transcreve: 
Propi3e-se deferir o pedido de licenciamento de obras de consewqSo incidentes em parte do 
terrqo da Torre do Salvador, ficando o processo de licenciamento concluido e o correspondente 
a l v d  apto a emitir. 
DeliberagPo: 
A C h a m  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.13. - Proptie-se a aprovaglo do projeto de arquiteturdobras de ampliagPo1PACT - 
Parque do Alentejo de Cisncia e Tecnologia Edificio E, em fivora. Req: PACT - Parque do 
Alentejo de Cisncia e Tecnologia. Processo 1.19184. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prow-se o deferimento nas condifles do parecer t6cnico que se transcreve: 
Consideramos fundamental que no h b i t o  da intewenqSo geral sejam esclarecidas as dhvidas e 
questfies elencadas no ponto 1 do parecer, atraves de entrega de respetivos projetos de obras de 
urbanizaqSo, submetendo a CONSIDERACAO SUPERIOR a possibilidade do projeto de 
arquitetura do edificio E poder ser deferido posteriormente nas seguintes condiqks @onto 2): 
1- No que se refere a i n t e r n o  das infraestruturas existentes, deveriro se acauteladas as 
seguintes questks: 
1.1- 0 projeto de arquitetura devera identificar todas as intemenqfies no espaqo public0 da 
responsabilidade do promotor do edificio; 
1.2- Nesse context0 esao em falta os seguintes elementos: 
a) Planta de implantaqfio, com as alterqfies propostas para o espqo public0 - ponto 4 do Anexo 
I e ponto 6 do anexo I1 da Portaria 113l2015 de 22 de Abril. 
b) Mem6ria dcscritiva - indicqh das condicionantes para um adequado relacionamento formal 
e funcional com a envolvente, incluindo com a via publica e as inffaestruturas ou equipamentos 
ai existentes - alinea e) do ponto 5 do j i  referido Anexo I. 
1.3- Tratando-se de um edificio dependente da estrutura funcional existente, os projetos 
(mem6ria descritiva) deveriam referir este facto, e explicitar se as infraestruturas existentes no 
interior do lote - elet~icidade, telecomunicaqfies e gfis - terfio capacidade para semir o novo 
edificio, ou se pel0 contrhrio, teri de haver reforqo de redes dentro e fora do lote; 
1.4- Caso sejam previstos trabalhos de reforp ou remodelaqao das redes existentes em dominio 
p~blico, a cargo das operadoras, estas obras deverao integrar o planeamento geral das obras do 
edificio, sendo coordenadas no tempo e no espqo com as restantes intewenqdes em dominio 
publico; 
1.5- 0 projeto preve o repertilamento da Rua Circular Norte do Parque Industrial e da Rua Luis 
Adelino Fonseca. Isto implicar& para alkm das necesskias obras de pavimentos, a reformulaqfio 

C 
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da rede de ilurninaqiio publica, pelo menos na Rua Circular Norte do PITE. Devera ser 
esclarecido ainda, em fase de licenciamento, a quem competira executar e pagar estas obras. 
Caso seja o empreendedor, devera entregar os necessirios projetos (com as cores convencionais, 
amarelos e vermelhos), mediqdes e orqamento. 0 valor das obras devera ser caucionado; 
1.6- Existem postes de redes eletricas junto ao posto de transfomaqio mais pr6ximo do stand 
Pedro Miguens que deveriam ser eliminados, se necessario procedendo a uma remodelaqiio da 
rede eletrica naquele local. Esta alteraqio deveria ser incluida nos trabalhos que o empreendedor 
vier a executar em dominio publico; 
1.7- 0 projeto ITED preve a CVM (caixa de visita multioperador) em terreno privado, a ligar a 
redes privadas. Por defini~iio, a CVM e o ponto de fronteira entre redes privadas e publicas, e 
deve ser construida em dominio publico. Assim, o projeto niio esth correto, pode induzir 
posteriormente em erro, pelo que devera ser alterado. 
1.8-No inicio das obras de edificaqio devera ser efetuado, em conjunto com os sewiqos da 
C h a r a ,  o planeamento e calendarizaqio de todas as intervenqaes no espaqo publico. Estas obras 
deverio ser concentradas nos mesmos intewalos de tempo, minimizando os desvios e cortes de 
trinsito, e evitando longos penodos de pavimentos por repor, com graves inconvenientes para o 
trinsito e para os cidadios; 
1.9-A reposiqio dos pavimentos existentes deveria resultar numa figura geometrica regular, de 
grandes dimensaes, para conjuntos de valas, evitando remendos sucessivos e proximos. Podera 
ser necesskio, inclusivamente, repavimentar as ruas existentes a toda a largura. Estas 
repavimentaqdes devem constar das mediqdes e orqamento e devem ser caucionadas; 
2- Condiq6es: 
2.1- Devera ser apresentado perfil do arruamento perpendicular a Rua Luis Adelino Fonseca 
onde seja percetivel a sua relaqio com a cota dos edificios ja edificados, aquele que se submete a 
apreciaqio e a Rua Circular Nascente; 
2.2- Devera ser apresentado perfil que esclareqa a relaqiio de cotas entre o impasse proposto a sul 
do edificio A3 e o passeio da Rua Circular Nascente; 
2.3- 0 s  alqados e cortes deverio referenciar todos os acabamentos exteriores propostos; 
2.3- A fase 2 do projeto devera acautelar a existencia de um parque de estacionamento 
automovel destinado a suprimir o defice de lugares existentes/propostos; 
3- Mais se informa que a operaqiio urbanistica relacionada com a edificaqio do corpo E devera 
ser complementada com a entrega dos projetos de rede eletrica e rede de gas (atualmente em 
falta). 
DeliberaqHo: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.14. - Pedido de aprovaqHo dos projetos das especialidades entregues1alteraqHo e 
ampliaqHo de habitaqHolRua da Quinta, N." 7, em SHo SebastiHo da Giesteira. Req: Claudia 
Cawalho Concha de Moura. Processo 1.19607. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o deferimento nas condiqaes constantes no parecer da UAS - Unidade de Agua e 
Saneamento, que se encontra no processo. 
Projetos das especialidades entregues: 
Projeto de ~ g u a s  e Esgotos; Projeto de Estabilidade; Ficha Seguranqa contra Incendios; Projeto 
de Comportamento Termico; Projeto de Condicionamento Acustico; Ficha eletrotbnica; Projeto 
de Telecomunica$6es em Edificios ITED e Projeto de Abastecimento de Gas. 
DeliberaqHo: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 
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6.15. - Pedido de aprovagHo do aditamento ao plano de acessibilidades, e espeeialidades 
entregues e pedidos de isengHohabitaflo1Rua de Machede, NP 56, em Evora. Req: 
Recantos Pontuais, Imobilihrio Unipessoal, Lda. Processo no 1.19692. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se o deferimento conforme parecer tknico que se transcreve: 
Propfie-se deferir o aditamento ao plano de acessibilidades, o pedido de dispensa de apresenwo 
de pr6 certificado energktico acompanhado por verificaq5io do cumprimento de requisitos nos 
elementos da envolvente intervencionados e o projeto de instala@o de gh ,  ficando o processo de 
licenciamento de obras de r eab i l i~go  incidentes no predio sito na Rua de Machede, n." 56, 
concluido e o correspondente alvarh de obras apt0 a ernitir. 
DeliberaqHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.16. - Pedido de aprovaqso do projeto das especialidades entregueshabitaqHoIQuinta do 
Evaristo, Art. 90' - secgHo H, em $vora. Req: Paula Rosa Dias Coelho Resende. Processo no 
1.19693. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propfie-se o deferimento nas condigBes constantes no parecer da UAS - Unidade de ~ g u a  e 
Saneamento, que se encontra no processo. 
Projetos das Especialidades; Projeto de ~ g u a s  e Esgotos; Projeto de Estabilidade; Ficha de 
Seguranga contra Incendios; Projeto de Condicionamento Acristiw; Projeto de Comportamento 
Tkrmico; Ficha eletrotecnica; Projeto de Infraestruturas de Telewmunica$Bes ITED e Projeto de 
Abastecimento de G h .  
Deliberagso: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.17. - Pedido de aprovaflo do projeto de arquitetura e pedido de isenqiio de apresentaqiio 
das acessibilidades/Obras alteraqHo - centro infantil/Rua do AlfeirHo, N." 27, em $vora. 
Req: Centro de Atividade Infantil de $vora. Processo no 1.481. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se o deferimento nas condigBes do parecer tc5cnico que se transcreve: 
PropBe-se o deferimento do projeto de arquitetura e do pedido de isenqBo do cumprimento das 
normas de acessibilidades, com as seguintes condigBes: 
a) A porta da Rua do Alfeso, ainda que podendo ser substitukla por urna nova, deve manter-se 
em ferro, com uma das cores previstas no n.O I do Arto 75" do Plano de U r b a n i q h  de ~ v o r a  
(PUE); 
b) Apresentar Certidgo da Conservat6ria do Registo Predial com prazo inferior a 6 meses; 
c) Apresentar nova folha de mediqdes corrigida no c a m p  "hea de intemengBo dos pisos" onde 
seja indicada a kea; 
d) Apresentar temo de responsabilidade do tecnico autor do projeto de arquitetura onde conste a 
referencia ao instrumento de gest2o em vigor para a zona, o Plano de urbanizaqilo de ~ v o r a  
(PUE); 
el Apresentar termo de responsabiiidade do coordenador dos projetos. 
Para continuidade do processo de licenciamento de obras de alterqb, de acordo com o Regime 
Juridico de UrbaniqZlo e de EdificaqBo (RJUE), na atual redaqab dada pelo DL n.' 13612014, de 
9 de setembro, deverh ser apresentados os seguintes projetos de especialidades compreendendo, 
nos casos aplicftveis, as ligaqi5es hs respetivas redes de infraestrutwas priblicas: 

Projeto de estabilidade; 
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Projeto de redes prediais de aguas e esgotos; 
Ficha ou projeto de seguranqa contra incendios em edificio; 
Ficha eletrotecnica ou projeto, com termo de responsabilidade previsto no art." 31" do DL n." 

9612017 de 10 de Agosto, na redaqZo atual 
0 s  tecnicos autores dos projetos de especialidades deverio fazer prova de inscriqao nas 
respetivas ordens profissionais, bem como apresentar os restantes documentos relatives a sua 
atividade profissional, confonne previsto no Art.' 10' do Regime Juridico de Urbaniza~io e de 
Edificaqio (RJUE), na atual redaqio dada pelo DL n." 13612014 de 9 de Setembro. 
DeliberaqHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.18 - Pedido de aprova~Ho do projeto de arquiteturalobras de altera~Ho de unidade 
funcionaVRua das Fontes, N." 65 e 65A, em ~ v o r a .  Req: Maria Luisa de Almeida Ferreira. 
Processo no 1.1022. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propbe-se o deferimento nas condiqbes do parecer ticnico que se transcreve: 
Propbe-se o envio do projeto de arquitetura de alteraqio de uma unidade funcional, a ReuniZo de 
CBmara para deferimento, nas seguintes condiqbes: 
1. Cumprimento do parecer da DRCNDGPC, em anexo; 
2. Devera ser justificado, o desfasamento que existe entre os desenhos do existente e os desenhos 
aprovados em 1947; 
3. A memoria Descritiva devera ser completada com o quando sinoptico a indicar a volumetria 
existente (projeto aprovado em 1947) e a volumetria proposta; 
4. Devera ser apresentado o Plano de Acessibilidades, em conformidade com a Portaria 
n."30112019 e justificado o nivel de intervenqio; 
5. As janelas da fachada principal deverio possuir pinkies, para melhor integraqio no conjunto 
em conformidade com o artigo 66" do PUE (plano de Urbanizaqio de ~ v o r a )  e de acordo com o 
parecer da DRCAIDGPC; 
6. De acordo com o artigo 66" do PUE, e para que a fachada permaneqa sem alteraqXo, o beirado 
devera ser mantido ate perfazer a altura suficiente para nio colocar uma platibanda e criar a 
proteqio necesskia; 
7. A justificaqio da demoli$io da parede resistente no piso recuado conforme solicitado no 
parecer da DRCNDGPC; 
8. 0 desenho da caixilharia no piso recuado devera ser revisto de forma a manter a verticalidade 
dos vios, pelo que deverio ser vios de folha unica, ainda que seja aumentado o numero de vios, 
nos termos do artigo 66' do PUE; 
9. DeverZo ser indicados os materiais das caixilharias a tardoz, nos termos da Portaria 113120215 
de 22 de abril de 2015; 
10. Devera ser entregue uma nova folha de mediqbes, ou em altemativa a Certidio do Registo 
predial que caso nio se encontre atualizada, nos termos da Portaria 113120215 de 22 de abril de 
2015; 
11. A entrega do termo de Coordenador do projeto, nos termos da Portaria 113120215 de 22 de 
abril de 201 5; 
12. As frestas a tardoz nio poderio ser aumentadas, nos termos do Codigo Civil; 
13 .0s  rebocos a utilizar deverio ser a base de cal por questdes de compatibilidade de materiais; 
14. A pintura da fachada deved ser total, e nio apenas na zona correspondente a fraqio a 
intervir, e por questdes de compatibilidade de materiais devera ser corn tintas a base de silicatos; 
15. 0 pavimento do terraqo devera ser em baldosas de acordo com o PUE. 
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As condiqks de 2. a Il., devergo ser cumpridas previamente A entrega dos projetos de 
especialidades, as restantes sedo a cumprir em obra. 

Informamos que para dar continuidade ao processo de licenciamento de obras de alteraqlo, de 
acordo com o DL n.O 13612014 de 9 de Setembro, do Regime Juridico de UrbanizaCgo e de 
Edificqgo (RJUE), deved apresentar os seguintes projetos de especialidades: 
- Projeto de estabilidade, com relatbrio de vulnerabilidade sismica; Projeto da rede de &WS e 
esgotos; Projeto de telecomunic~6es; Projeto da rede de gh ;  Ficha eletrot6cnica e termo; 
Projeto T6rmica; Projeto AcStica; Ficha de in&ndios; Deverh ser esclarecido onde sera0 
depositados os RCD. 
O(s) autor(s) dos projetos de especialidades deve(m) fazer prova da validade da sua inscriqgo em 
associaqgo phblica de natureza profissional, de acordo com o disposto no n." 3 do Art.' 10' do 
RJUE, e apresentar temo de responsabilidade, nas condifles previstas no n." 8 do Art." 20" do 
mesmo regdamento. 0 s  referidos projetos devergo indicar a liga* is redes de infra-estruturas 
publicas existentes. 
DeliberaHo: 
A Chara  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.19 - Pedido de aprovaqHo de obras de consewaqHolRua das Alcaqanas, N." 15, em kvora. 
Req: Fernando Manuel de Matos Pinto. Processo 1.1054. 

0 senhor Preddente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o deferimento nas condies do parecer tdcnico que se transcreve: 
Prop6e-se deferir o pedido de obras de conserva@o, encontrando-se o correspondente alvari de 
obras apt0 a emitir, nas seguintes condiqks: 
1.1 As obras de conserv@o da cobertura devedo cingir-se exclusivamente &s indicadas em 
membria descritiva (substituiqiio de telhas da cobertura com revisgo e intewen* na estrutura de 
rnadeira), niio sendo admissivel, ao abrigo deste procedimento, quaisquer outras alteraqaes; 
1.2 A substituiqgo de telhas, deverh respeitar o disposto no n.O 1 do Art.' 73' do Plano de 
Urbaniiqb de fivora (PUE), ou seja, devedo ser em canudo traditional no canal e na 
cobrideira, n?io sendo admitidos quaisquer outros t i p s  de telha; 
.3 A substituiqgo das telhas d o  poderh ter implica@es na c h e a  da cobertura, n b  sendo 
admitido qualquer aumento volum6trico; 
1.4 0 beirado deverfi, idealmente, manter-se o mesmo, no entanto, caso se mostre impossivel por 
r d e s  Mcnicas, admite-se a sua substitui* desde que tal d o  implique a altera@o da cota e 
desenho; 
1.5 Cumprimento do parecer da DRCA/DGPC no processo. 
Informamos que quaisquer obras pretendidas para al6m das aqui autorizadas, devedo ser objeto 
de consdta pdvia aos nossos serviqos, podendo as mesmas estar sujeitas a processo de 
licenciamento distinto. 
DeliberaqHo: 
A Chara  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.20 - Pedido de aprova@io do projeto de arquitetnra para efeitos de obras de urbanizaqHo 
e modelaqfio de via p6blicalPraqa do Giraldo, N.' 61, em evora. Req: Banco de Portugal. 
Processo 1.1642. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop&-se o deferimento nas seguintes condig6es: 
0 degrau n." 6 deverh ser &cuado ou "absonido" na cota do passeio de modo a dew uma 
largura livre de 1,20 metros no restante passeio; 
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Apresentar calendarizaqio da obra, para efeitos de emissio de alvara de obras que deve conter 
um prazo. 

Informamos que para dar continuidade ao processo de licenciamento de obras, de acordo com o 
regime Juridico de Urbanizaqio e de EdificaqZo (RJUE), na atual redaqio dada pelo DL n." 
13612014 de 9 de setembro, devera solicitar a emissiio do alvara de obras, mediante a entrega de 
requerimento em anexo devidamente preenchido e acompanhado dos documentos nele indicados 
e acima indicados em condi~des de deferimento. 
DeliberaqHo: 
A C b a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.21 - Pedido de aprovaqHo de obras de consewaqHolRua da Trindade, N." 19A a 21, em 
~ v o r a .  Req: JoHo Manuel Barros de Matos. Processo no 1.1960. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o deferimento nas condiqdes do parecer tecnico que se transcreve: 
Propde-se deferir o pedido de obras de conservaqZo, encontrando-se o correspondente alvara de 
obras apt0 a emitir, nas seguintes condiqdes: 
1.1 As obras de conservaqio da cobertura deverio cingir-se exclusivamente as indicadas em 
memoria descritiva, n80 sendo admissivel, ao abrigo deste procedimento, quaisquer outras 
alteraqdes, nomeadamente a substituiqxo da estrutura da cobertura; 
1.2 A substituiqio de telhas, devera respeitar o disposto no n.' 1 do Art." 73' do Plano de 
UrbanizaqSlo de ~ v o r a  (PUE), ou seja, deverio ser em canudo traditional no canal e na 
cobrideira, nio sendo admitidos quaisquer outros tipos de telha; 
1.3 A substituiqio das telhas nio podera ter implicaqdes na cercea da cobertura, nZo sendo 
admitido qualquer aumento volumt5trico; 
1.4 0 beirado devera manter-se o mesmo, no entanto, caso se mostre impossivel por razdes 
ticnicas, admite-se a sua substituiq50 desde que tal nio implique a alteraqio da cota e desenho; 
1.5 Nas fachadas e no interior, os rebocos que se mostrem necessirios aplicar deverxo ser de 
argamassa de cal e areia, afagados, recobertos com caiaqio, ou tintas a base de silicates, 
conforme indicado no n." 1 do Art." 74' do PUE (Plano de Urbanizaqio de ~vora ) ;  
1.6 A nova instalaqio eletrica nio carece de ficha eletrotecnica e respetivo termo se nio implicar 
aumento de pot6ncia contratada. 
Informamos que quaisquer obras pretendidas para alem das aqui autorizadas, deverio ser objeto 
de consulta previa aos nossos serviqos, podendo as mesmas estar sujeitas a processo de 
licenciamento distinto. 
Informar a UFM da preparaqio de trabalhos no predio sito em epigrafe. 
DeliberaqHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.22 - Pedido de aprovaqio do projeto de arquiteturalobras de alteraqHo1Rua das Nobres, 
N." 23 e 25, em ~ v o r a .  Req: Spinvalue - SoluqBes de GestHo, SA. Processo no 1.2752. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o deferimento nas condiqaes do parecer tecnico que se transcreve: 
Propde-se o envio do projeto de Arquitetura, relativo ao Licenciamento de Alteraqio, a ReuniZo 
de C h a r a  para deferimento, nas seguintes condiqdes: 
1. Conformidade da Fresta do primeiro piso, na divisio que atualmente se encontra a cozinha (e 
se pretende introduzir quarto), com o projeto aprovado em 1979. Nio existindo qualquer 
processo de alteraqio para aumento da fresta; 
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2. ApresentaFgo de Acessibilidades nos termos do enquadramento do pedido na Portaria n? 
30112019 de 12 de setembro quanto A tipologia de intewenqi30, acornpanhado de Termo de 
Responsabilidade; 
3. A indicaeb dos usos e cotas de todos os compartimentos, nos termos da alinea f) do n." 15 da 
Portaria n." 11312015; 
4. Mem6ria Descritiva completada com a indicqb das Tipologias de cada uma das quatro 
unidades funcionais, nos termos d o RGEU (Regulamento Geral das Edificaqaes Urbanas); 
5. Certid& em concord8ncia com as Breas descobertas indicadas no projeto; 
6. Enquadrar e justificar de acordo corn a portaria n.' 30412019, as alteragks nas IS que at6 a 
data seriam completas nos termos do RGEU (banheira, bide, sanita e lavatbrio), e que passam a 
possuir duche em detrimento de banheira; 
7. fi representado um soco a nivel do primeiro piso que d o  se conforma com o desenho da 
fachada dos projetos aprovados anteriormente, aparentemente sera urn lapso que se entende 
oportuno esclarecer devido B classifica~go da Fachada como F1; 
8. A a p r e s e n w  de folha de mediqaes mode10 atualmente em vigor; 
9. A apresenta~go da calendariza@o nos termos da Portaria n." 30112019 de 12 de setembro; 
10. Deverh ser dado cumprimento ao parecer da DRCADGPC, e iis condicionantes de£inidas no 
mesmo; 
1 1. A instalqi30 sanithia interior deveri assegurar a r e n o v w  de ar por ven t i lw  forcada, para 
cumprimento do a' 2 do Art? 87' do Regulamento Geral das Edificagks Urbanas (RGEU); 
12. As tintas a utilizar d e v e a  ser a base de silicates em detrimento das tintas plasticas indicadas 
nas peqas escritas. 
Questions-se a utilidade da introdugo de uma 1.S no armmo aut6nomo e sugere-se que o armmo 
seja integrado na Tipologia T1 do RC. 
As condicdes 1. a 9., deverb ser cumpridas aquando da entrega dos projetos de especialidades. 
As restantes wndiq8es, podergo ser cumpridas em obra. 
Infonnamos que para dar continuidade ao process0 de licenciamento de obras de alteraqgo, de 
acordo com o DL n." 13612014 de 9 de Setembro, do Regime Juridico de Urbaniza@o e de 
Edificaqgo (RRJE), deverh apresentar os seguintes projetos de especialidades, ou isenqaes caso 
se apliquem nos termos do DL n." 9512019 de 18 de julho: 
- Projeto de estabilidade (relat6rio de vulnerabilidade sfsrnica); Projeto da rede de &pas e 
esgotos; Projeto de telecomunicaq6es; Projeto da rede de gas; Ficha eletrot6cnica e termo; 
Projeto Ttbica; Projeto Achtica; Ficha de incsndios; Deverh ser esclarecido onde seriio 
depositados os RCD. 
O(s) autor(s) dos projetos de especialidades deve(m) fazer prova da validade da sua inscriqh em 
associqi30 ptiblica de natureza profissional, de acordo com o disposto no n? 3 do Art." 10' do 
W E ,  e apresentar term0 de responsabilidade, nas condiqaes previstas no n." 8 do Art? 20" do 
mesmo regulamento. 0 s  referidos projetos devdo  indicar a ligaFgo iis redes de infra-estruturas 
ptiblicas existentes. 
DeliberaqPo: 
A Chars deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.23 - Pedido de aprovaHo das alteraq8es executadas em obra e apresentadas em telas 
finah e aditamento ao projeto de dguas e esgotos/habitaqHo/Quinta do Evaristo, art. 88, 
see~Po H, em hora.  Req: Edgar Paulo Caleiro Martins. Processo no 1.16349. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o deferimento nas seguintes condi&es: 
Ser entregue tela final atualizada no que se ifere B cor da porta de acesso A habitaqgo. 
DeliberaqPo: 
A C h a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 
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6.24 - Pedido de aprovaqHo do aditamento ao projeto de arquitetura e aditamento ao 
relat6rio prkvio e por aditamento ao plano de acessibilidadeslaltera~iio de prkdio para 4 
fogos/Largo de Machede, N." 5, Travessa da Viola, n."s 7, 9 e 11, e Rua do Salvador Velho, 
n."s 4 e 4A, em ~ v o r a .  Req: Diana Margarida Alves Martins da Silva e Abreu Russo. 
Processo no 1.9357. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o deferimento nas condiqdes do parecer tecnico que se transcreve: 
Propde-se deferir o aditamento ao projeto de arquitetura acompanhado por aditamento ao 
relatorio p rh io  e por aditamento ao plano de acessibilidades, apresentados no imbito de 
licenciamento de obras de demoliqio, alteraqio e construqio incidentes nos predios localizados 
no Largo de Machede Velho, n." 5, Travessa da Viola, n."s 7, 9 e 11, e Rua do Salvador Velho, 
n."s 4 e 4A, compreendendo a execuqio das obras em duas fases, nas seguintes condiqaes: 
1) Ao abrigo do disposto no art." 17' do Plano de Urbanizaqio de ~ v o r a  (PUE), alteraqio 
aprovada pela Assembleia Municipal de ~ v o r a  na sua reuniio extraordinkia de 06-05-201 1, 
Aviso 12113/2011, D.R. n." 107, I1 serie B, de 2 de Junho, devera ser assegurado o 
acompanhamento arqueologico das intervenq6es no subsolo e demoliq6es de paredes resistentes; 
2) Ao abrigo do disposto nos art.'s 74 15" e 66" do PUE, deverh ser revisto e pormenorizado o 
desenho e tip0 dos caixilhos dos vios com os n."s 9 e 11 da Travessa da Viola, por forma a 
salvaguardar as caracteristicas das fachadas e edificios integrados no context0 classificado da 
cidade intramuros; 
3) Ao abrigo do disposto no n.' 5 do art." 63' do PUE, devera ser revisto o vio com o n.' 4 da 
Rua do Salvador Velho e respetivos caixilho e soleira, por forma a permitir o acesso de viaturas 
a garagem para estacionamento do fog0 com o n.' 5 do Largo de Machede Novo, subtraido do 
atual vio de acesso a estacionarnento; 
4) Ao abrigo do disposto nos art.'s 7", 15" e 66' do PUE, devera ser regularizada a empena do 
muro resultante da anulaqio do vio de acesso ao logradouro do fog0 corn o n." 5 do Largo de 
Machede Novo; 
5) Ao abrigo do disposto no ponto 2.9.19 das Normas Tecnicas anexas ao DL n." 16312006 de 8 
de Agosto, devera ser assegurada a existtncia de zona de manobra com d i h e t r o  de 1,50m apos 
instalaq8o dos equipamentos, nio afetada pelo movimento de abertura da porta, no fog0 4 com 
acesso pelo n." 4A da Rua do Salvador Velho, revendo a configuraqZo da instalaqio sanitaria, por 
forqa da inaplicabilidade do DL n." 9512019 de 18 de Julho a nova obra de edificaqio 
(reconstruqio) e, consequentemente, irnpossivel adoqio das medidas de mitigaqio estabelecidas 
na complementar Portaria n.' 30112019 de 12 de Setembro; 
6) Ao abrigo do disposto no n." 2 do art." 87' do Regulamento Geral das Edificaqces Urbanas 
(RGEU), devera ser assegurada adequada renovaqio constante e suficiente do ar, por ventilaqio 
natural ou forqada, na instalaqio sanitaria interior proposta no fog0 com acesso pelo n.' 4A da 
Rua do Salvador Velho; 
7) Ao abrigo do disposto no art." 113" do RGEU, devera ser elevada a chamink a reativar no fog0 
agora com acesso pelo n." 7 da Travessa da Viola 0,50m acirna da cumeeira, atendendo a 
situaqio preexistente docurnentada em projeto de arquitetura datados de 1944 e sem prejuizo 
para a classificaqio de valor patrimonial F1 atribuida a fachada do edificio; 
8) Ao abrigo do disposto no n.O 1 do art." 57' do Regime Juridico de Urbanizaqio e Edificaqio 
(RJUE), estabelecido pelo DL n." 555199 de 16 de Dezembro, na redaqio dada pel0 DL n." 
136/2014 de 9 de Setembro, devera ser assegurada a Gestio de Residuos de Construqio e 
Demoliqio provenientes da obra. 
Alerta-se que o designado Corte BB' incluido no aditarnento ao projeto de arquitetura n8o 
contem a representaqio e caracterizaqio do volume da garagem preexistente e proposto manter, 
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bem como dos respetivos vsos; e que as planimetrias e altimetrias do aditamento apresentam 
incoe&cias na represenkqb dos v b s  localizados no alqado tardoz a0 nivel do primeiro piso. 
Pam continuidade do process0 de licenciamento de obras deveao ser apresentados aditamento 
ao projeto de arquitetura para cumprimento das condiqbes 2), 3), 4), 5) e 7) supra de aprov-, 
incluindo adequada c a r a c t ~ ~ o  de caixilhos de vbs, acompanhado pelos seguintes projetos 
de especialidades para a primeira fase de execuqso das obras: 

Projeto de estabiidade acompanhado por plano de demoliqks e relat6rio de avali- de 
vulnerabilidade sismica; 

Projeto de instala* de gb; 
Projeto de instalaqbes el6tricas ou ficha(s) eletrot6cnica(s) e termo de responsabilidade de 

execuqb; 
Projeto de redes prediais de abastecimento de Bgua e de drenagem de esgotos; 
Projeto de drenagem de Bguas pluviais; 
Projeto(s) de infraestmturas de telecomunicaqbes em edificio; 
Projeto de comportamento t61mico; 
Fichas de seguranqa contra indndios em edificio; 
Projeto de condicionamento acbtico. 

0 s  projetos de especialidades devefio conter representa@o das ligaqi3es As respetivas redes 
extenores de i&aestmtums. 
Deverb ser atualizadas as descriqbes dos pr6dios na Conservatoria do Registo Predial em acordo 
com a realidade dos im6veis apurada em levantamento arquitethico, previamente B emissib de 
certidbes para possiveis emparcelamentos (se necesdrio) e destaque de p16dios. 
DeliberaqPo: 
A Cbara  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.25 - Pedido de constituigPo de propriedade horizontaURua Conde de Monsaraz, N." 71 e 
73, em ~vora .  Req: Ana Cristina dos Santos Seddio e outros. Proeesso no 13895iB. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBs a ratificaqb do seu despacho datado de 26.11.2021 "Conwrdo.", lavrado sobre a 
proposta t6cnica que se transcreve: 
Ao Sr. Presidente, prop&-se submeter a seu despacho, com posterior ratificaqiio em RCM a 
hornologaqi%o do auto de constituiqb em propriedade horizontal" 
Delibera~Ho: 
A Cbara  deliberou, por d m i d a d e ,  ratificar o despacho do senhor Presidente. 

636 - Pedido de constituiqjlo de propriedade horizontnl/Rua de Santo Anthnio, N." 20 e 
20A, em gvora. Req: Ivan Voytkov. Processo no 13911. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propas a ratifiqb do seu despacho datado de 26.11.2021 "Conwrdo.", l a d o  sobre a 
proposta t 6c~ca  que se transcreve: 
"Ao Sr. Presidente, propile-se submeter a seu despacho, com posterior ratificaqb em RCM a 
homologaqb do auto de constituiqb em propriedade horizontal". 
Deliberafio: 
A Chara  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

637 - Pedido de aprovaqjlo do projeto de arquitetura (obras de alteraqjlo em pr6dio)lRua 
Bernardo de Matos, N." 3, 5, e 7, em fivora. Req: Fernando Miguel PalhavP de Matos 
Fernandes. Processo no 1.3660. I 

. 
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0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se o indeferimento, com base no parecer que a seguir se transcreve: 
"Proplie-se o indeferimento do projeto de arquitetura pelas seguintes razlies: 
I .  Nrio e apresentado projeto de acessibilidades, de entrega obrigatriria ao ahrigo do DL n." 
95/2019, de 18 de Julho, em cumprimento dos requisitos constantes da Portaria n." 301/2019 de 
12 de Setembro. 
2. O pedido de isenqcio formulado fundaments-se apenas nu desproporcionalidade entre 
custo/beneficio da obra, ao abrigo do Art." 10" do DL n." 163/2006 de 8 de Agosto, sem 
enquadramento atualmente cum a entrada em vigor do Regime de Reabilitaqrio de Edificios e 
Fraqdes Autdnomas, atravb da publicaqrio do Decreto-Lei e Portaria acima referidos, pelo que 
devera ser apresentado aditamento ao projeto de arquitetura que rejlita as adaptaqlies 
necessarias a pessoas de mobilidade condicionada, conforme indicado nu alinea e) do n." 1 do 
ANEXO da Portaria n. 0301/2019 de I2 de Setembro, pelo facto de se tratar de intervenqcio cum 
enquadramento nus Intervenqdes Profundas - Nivel3 (N3), face a alteraqcio de uso em urna das 
unidades funcionais. 
Pese embora se considere que a intervenqrlo possa estar isenta de aplicaqrio de normas ticnicas 
de acessibilidades e da necessaria adaptaqrlo fisica atraves da realizaq& de obras, 
eventualmenre, desproporcionais, o que ncio se eenontra isenta e' obrigatoriedade de entrega de 
projeto de acessibilidades, independentemente do que nela se venha a verificar. 
Ou seja, o projeto de acessibilidades ncio esth dispensado de apresentaqcio, o que nrlo significa 
que nrlo possa jcar provado atravPs do mesmo que as normas te'cnicas de acessibilidades o 
estcio. 
lmportu esclarecer que o projeto de acessibilidades i o unico suporte onde P possivel avaliar o 
cumprimento e aplicaqcio das condicionantes aos imdveis e concluir, eventualmente, nrlo ser 
possivel cumprir cum algumas, ou todas, as normas, pelo que este se mosba de entrega 
imprescindivel, juntamente cum memdria descritiva onde o ticnico denuncie us pontos onde nrlo 
P possivel adaptar o imrivel. 
Caso se verifique existir desproporcionalidade entre o custo da intervenqcio e o ganho que dai 
adve'm, deverci ser igualmente justzficado, urna vez que nrlo compete a apreciaqik camararia 
elaborar esses calculos e responsabilizar-se por essa inforrnaqcio, sendo esta do 
responsabilidade do proprietcirio e do te'cnico por si designado. 
Desse projeto e respetiva memdria descritiva deve fazer-se acompanhar o termo de 
re.sponsabilidade do ticnico autor do mesmo, conforme previsto no n." I no Art." 10 do DL n." 
136/2011 de 9 de Setembro. 
3. E denunciado aumento volumitrico, de todo o ultimo piso existente acima da linha do 
beirado, proibido pelo n." 2 do Art." 68" do Plano de Urbanizaqrlo de ~ v o r a  (PUE), 
relativamente aos elementos desenhados e escritos, e demais documentaqrlo, constante do 
processo de obras. 
4. Nrlo P esclarecido o sistema de exaustrio da cozinha do fogo habitacional cum acesso pelo n. " 
5 da rua Bernardo Matos. A informaqrlo tambim nrio e apresentada para us fogos com acesso 
pelos numeros 3 e 7 da Rua Bernardo Matos, no entanto, face proximidade com a linica 
charnine' representada e existente no edificio, admite-se que esta sirva as condutas de ambas as 
cozinha.~. No entanlo, importa que para todos us casos, seja prestado esse esclarecimento e que 
todas as condutas respeitem as disposiqlies dos Art.'. I I Z O  e 113" do regulamento Geral das 
Ed$caqdes Urbanas (RGEU). 
5. A instalaqrio sanitaria proposta no interior do quarto da habitaqrio cum acesso pelo n. " 7 da 
Rua Bernardo Matos, n." 7, ncio cumpre as disposiqdes do Art.'86"do RGEU 
6. A insfalaqcio sanitaria (ainda que de tipologia atipica e sem designaqb regulamentar) do 
ultimo piso da habitaqrlo cum acesso pelo n." 3 da Rua Bernardo Matos, n& cumpre as 
disposiqlies do Art. 86O do RGEU. 
7. Relativamente aos elementos instrutdrios verifica-se o seguinle: 
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7.1 A Certiao da Consewatbria do Registo Predial indica o prazo de validade expirado, coin 
tirmino a 09/08/2021, e sem o ro&i visivel, onde consta a sua data de extra~do, pelo que deve 
ser apresentada nova certiddo vcilida e corn leitura integral. 
7.2 NiTo i apresentada Caderneta Predial das Finanqas, de acordo corn o n." I do Anexo Ida 
Portaria n. ' 113/2015, de 22 de Abril. 
7.3 As hreas entre afolha de mediq:es, jicha a2 elementos estciticos, qguadro sinbptico e certiddo 
da conservatbria do registo predial, n h  srib coerentes, pel0 que devem merecer corre~ab e 
compatibilizagiTo, devendo o quadro sinbptico indicar as hreas totais. 
7.4 As plantas e os cortes nrio indicam as cotas do edzjkio, de acordo corn o previsto na alinea 
iii) do n." 15 do Anexo Ida Portaria n." 113/2015, a2 2 de Abril, bem como do n." 7 do Anexo I1 
da mesma Portaria. 
7.5 0 termo de responsabilidade do tbcnico autor do projeto de arquitetura niTo indica o 
instrumento de gestrio do territbrio aplicdvel ao Centro Histbrico de dvora, de acordo com o 
capitulo I do Anexo III da referida Portaria. 
Informamos, que de acordo corn o Regime Juridico de Urbaniza~do e de Edifcaqcib (RIUE), na 
atual redago dada pelo DL n." 136/2014 de 9 de setembro, para ultrapassar as razaes de 
indeferimento, deverci apresentar aditamento ao projeto de arquitetura e plano de 
acessibilidades onde sejam corrigidas toah as questces. " 
Foi feita a audiqb prevista no CPA n3o tendo havido resposta. 
DeliberaqHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.28 - Pedido de aprovaqiio do projeto de arquiteturalobras de alteraqHolRua do Muro, N." 
2 e 4, em ~vora.  Req: DICASA -Act. Hoteleiras, Lda. Processo 1.16905. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
 pro^&-se o indeferimento, corn base no Darecer clue a seguir se tmxreve: 
0 iotivo que esteve na base da prop&ta de kdefer&ento n5io foi revemdo, o parecer da 
DGPCDRCA, mantern-se desfavorhvel. De acordo corn o exposto e decomda a API, o pedido 
deverh ser enviado para Reuniilo de C h a r a  corn proposta de Indeferimento. 
"Parecer desfavordvel da DGPC (DRC-Alentejo - DGPC). 
Nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 121." e seguintes do Decreto-Lei no 4/2015, de 
7 de janeiro, ficn notifcado para no prazo de 10 dim liteis a contar da notifca@io, dizer o que 
se lhe oferecer, devendo para continuidade do processo, ser reformulado o pedido de 
licenciamento de obras de altera@o de modo a dar cumprimento ao parecer. 
desfmrdvel da DGPC (DRC-Alentejo- DGPC), devendo ainda ser completado corn oq 
seguintes elementos: 
I - Devera ser entregue aficha estatistica; 
2 - Deverd ser entregue a Folha de mediqaes; 
3 - A ficha de seguranqa contra incsndios deverd apresentar concordcncia com as breas 
descritas na CertidiTo do registopredial; 
4 - Deverd ser just@?cada a nrio apresentaqrio do plano de acessibilidades; 
5 - As escaalw de acesso ao terraqo apresentam pouca firncionalidade para ofluxo inerente aos 
80 lugares, pelo que caso se mantenham os lugares propostos, as escadas deverrio ser 
repensadas. " 
Foi entregue resposta A API e tida em considerq20 no presente parecer. 
DeliberaqHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

629 - Pedido de aprovago do projeto de arquitetara e de dkpensa de apresentaflo do 
phno de acessibiidades/Rua Dr. Joaquim Henrique da Fonseca, N." 15 e 17 e Travessa de 
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Roma, N." 1, em ~ v o r a .  Req: Margarida Monarca Pinheiro de Sousa Barradas. Processo 
1.1390. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o indeferimento, corn base no parecer que a seguir se transcreve: 
Propde-se indeferir o projeto de arquitetura e o pedido de dispensa de apresentaqcio de plano de 
acessibilidades para legalizaqrio e licenciamento de obras de ampliaqrio e de alteraqcio 
incidentes no pre'dio silo nu Rua Dr. Joaquim Henrique da Fonseccr, n. "s 15 e 17, e Travessa do 
Roma, n. " I ,  procedendo-se 2 audi2nciapre'via dos interessados pelos seguintes motivos: 
I )  0 s  compartimentos outrora pertencentes 6 antiga mercearia e pretendidos anexar agora ao 

fogo de piso te'rreo mantiin o seu carater interior e insalubre, sem prejuizo para aparentemente 
artzfkiosa atribuiqrio de designaqdes de circulaqcio e de arrumo, colidindo com o disposto no 
art." 7l"do Regulamento Geral das Edifica~des Urbanas (RGEU). 
Deverci ser apresentado aditamento ao projeto de arquitetura compreendendo conjunto de 
altera~des que permitam sanar os motivos de indeferimento, observando o necesscirio 
enquaciramento da pretenscio no regime aplicavel as operaqdes de reabilitaqcio de ed~ficios ou 
de fraqdes autonomas, estabelecido pelo DL n. " 95/2019 de 18 de Julho e respetivas portarias de 
operacionalizaqrio. Desejavelmente, o aditamento ao projeto de arquitetura deverb procurar 
resolver tambe'm as insufici2ncias funcionais e de iluminaqcio e ventilaqrio de compartimentos 
habitdveis do fogo de primeiro piso, sugerindo-se nesse sentido a possivel abertura de patio em 
parte da cozinha nafrente oposta a chamink, capaz de resolver tambe'm a situaqrio interior dos 
compartimentos de piso te'rreo. 
0 s  projetos de especialidades e o pedido de emissrio de certidrio para divisrio do pridio em 
regime de propriedade horizontal apenas poderrio ser aprovados apds aprovaqrio do projeto de 
arqui~etura. Contudo, adiantamos desde ja que a DOM-UAS desta crimara emitiu o parecer 
favoravel condicionado em anexo relativamente ao projeto de redes prediais de +as e esgotos; 
e que o termo de responsabilidade de inspeqcio visual ao edifcio nrio permitira suprir a 
necessidade de apresentaqrio de projeto de estabilidade, acompanhado por plano de demoliqdes, 
no rimbito da operaqrio urbanistica proposta. " 
Foi feita a audiqcio prevista no CPA ncio tendo havido resposta. 
Deliberaqio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.30 - Pedido de constituiqio de propriedade horizontaURua do Poqo de Entre Vinhas, N." 
46 e Avenida Gago Coutinho, N." 56, em ~ v o r a .  Req: Tempo Sem Compasso, Lda. Processo 
1.19126. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se a homologa@o do auto. 
Deliberaqio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

7. - ORDENAMENTO E REABILITACAO URBANA 

7.1. - Aqio de Reabilitaqio na Rua Serpa Pinto, 87 e 89 e Rua da Moeda, 54. 

Retirada por Consenso de todos os Eleitos. 

7.2. - Aqio de Reabilitaqio na Rua Aviz, 30,32 e 34 e Rua da Mouraria, 2 ,4  e 6. 

Retirada por Consenso de todos os Eleitos. 
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7.3. - AqHo de ReabilitaqHo na Rua dos Touros, 19 

Retirada por Consenso de todos os Eleitos. 

8.1. - Miiuta de Contrato de ModificaqHo Objetiva do Contrato de Empreitada para 
trabalhos complementares I ReabilitaqHo do SalHo Central Eborense. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Proposta de aprovaqgo de minuta de contrato de Modificqio Objetiva do Contrato de 
Empreitada para Trabalhos Complementares - Teixeira, Pinto e Soares, S.A. 
Na sequgncia da aprovqgo dos trabalhos complementares em Reunillo de C h a r a  realizada em 
24 de novembro de 2021, proptie-se ap rovqh  da minuta de Contrato de Modificaeo Objetiva 
do Contrato de Empreitada para trabalhos complementares da empreitada de "Reabilit~llo do 
Salsa Central Eborense". A minuta de contrato encontra-se no processo. 
DeliberaqHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

8.2. - Miiuta de Contrato de ModicaqHo Objetiva do Contrato de Empreitada para 
Trabalhos Complementares I ReabiiitaqHo Fisica e Funcional do Teatro Garcia de Resende 
2' rase. 

0 senbor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Proposta de aprovaqb de rninuta de contrato de Modificqgo Objetiva do Contrato de 
Empreitada para Trabalhos Complementares - Teixeira, Pinto & Soares S.A. 
Na sequgncia da apmvq5o dos trabalhos complementares em Reunillo de C h a m  realizada em 
21 de abril de 2021, prop8e-se aprovaqtlo da minuta de Contrato de Modificaqk Objetiva do 
Contrato de Empreitada para trabalhos complementares da empreitada de "Reabilitap7o Fisica e 
Funcional do Teatro Garcia de Resende 2"Fase". 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

9. - SERVICOS OPERACIONAIS 

9.1. - Empreitada: "RemodelaqHo da Antiga Casa do Guarda para AdaptaqHo a Instalaq6es 
Sanithrias I Parqne Almeida Margiocbi I Conta Final. 

0 senbor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prom-se a aprovaqllo da conta final da empreitada acima identificada de acordo com o Arto.399 
e 400 do C6digo dos Contratos F%blicos. 
Adjudicabhio: Catronga & Filho - ConstqBes Ld9 
Valor da Adjudicqgo: 50.177,03 € 
ConclusaO da obra: 2311 112021 
Valor dos Autos de Medigo: 50.1 77,003 € 
Ap6s aprovaqio, proptie-se: 
0 envio de oflcio a entidade executante a informar da respetiva aprovaqao de acordo com o 
arf.401 do C.C.P. 
DeliberaqHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 
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9.2. - Empreitada de RequalificaqHo das InstalaqBes Sanitarias P~iblicas da Rua Bernardo 
Matos / Beco do Chantre / Conta Final. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se a aprovaggo da conta final da empreitada acima identificada de acordo com o Arto. 
399 e 400 do Codigo dos Contratos Publicos. 
Adjudicathio: ENGISOC - Engenharia & Construggo, Lda. 
Valor da Adjudicaglio: 38.885,27 € 
ConclusBo da obra: 0411 01202 1 
Valor dos Autos de Mediglio: 38.885,27 € 
Apos aprovaggo, propde-se: 
O envio de oflcio a entidade executante a informar da respetiva aprovaggo de acordo com o art". 
401 do C.C.P. 
DeliberaqHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

9.3. - Empreitada "Adaptaqso do Palacio D. Manuel a Centro Interpretativo de ~ v o r a "  

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propbe-se aprovagBo da adenda a deliberaggo de 2411 112021, referente a liberagzo parcial das 
garantias banchrias constantes no processo. 
Em adenda a deliberaglio em RP de 2411 112021, indicam-se as garantias da empreitada acima 
referenciada, que mereceram essa aprovagzo: 

Garantia Banchria NO041 5822 do Novo Banco no valor de 2 810,08€ 
liberaglio de 30% (843,03€); 

Seguro Cauggo COSEC - apolice 100018905/200 no valor de 64 498,28€ 
IiberagBo de 30% (19 349,48€); 

Seguro Caugzo COSEC - apolice 1000204281200 no valor de 2 774,93€ 
liberaglio de 30% (832,48€); 

Garantia Banciria NO0415036 do Novo Banco no valor de 7 078,O € 
liberaggo de 30% (2123,40€). 
DeliberaqHo: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

10.1. - Atribui~Ho de Lojas e Bancas no Mercado Municipal de ~ v o r a  / Aceitaqio da Lista 
Final. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Apos reunigo do Juri nomeado para a avaliaggo de propostas e pronhcias em sede de audisncia 
previa, propde-se a aceitaggo da lista final para a atribuigio de bancas e lojas no Mercado 
Municipal: 

Candidato ojdBanca 

Manuel Roque 

Manuel Roque 
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L Valor da 
renda 

JoXo Pedro Peralta 

*- Pmje,v 

Banca 2 

Banca 4 

Banca 14 

60,OO € 

90,OO € 

Alargamento Restaurante 

Alargamento Restaurante 

55,OO € 
Artigos de Couro 



Banca 19 21 e 

Intervenc6es: 
0 senhor Vereador Sim-Sim questionou para quando estava prevista a entrega das lojas do 
Mercado, e se e m  infornq2lo sobre quantas esao por atribuir porque o mercado tem estado corn 
uma taxa de ocupa@o muito baixa, e tamMm se estava prevista a resoluqilo da c l i m a ~ Z L o  dos 
espqos, que tem estado avariado hh alguns anos. 

0 senhor Presidente referiu que a entrega das lojas dependia agora da conc ldo  do process0 
contratual, dependendo dos concorrentes a apresenta@o dos documentos exigidos. Quanto As 
lojas ainda vagas nib tinha essa infomm$o ali no imediato, mas j i  s2o poucas. Quanto a 
climatkq80, recordou que o sistema de ar condicionado nunca funcionou em condifles e, em 
2014, ap6s a CDU ter assurnido a gestao da C h a r a  Municipal, procurou-se fazer a r e p a r m  e 
wnclui-se que aquele sistema, para allom do elevado custo, d o  garantia a e f i h i a  pretendida, 
pel0 que se tem procurado outras solu@es. 

A senhora Vereadora Florbela Fernandes sobre a quest30 do mercado questionou o porque 
daqueles valores porque alguns &o quase i1~is6rios e oubos nem tanto, mas na verdade niio tem 
a nq50 exata das condi@es que o Mercado oferece. Ainda assim questionou tambkm como lo 
que as pessoas t&n acesso ao concurso, e se estava divulgado por forma a chegar facilmente ao 
conhecimento dos interessados. 

0 senhor Presidente referiu que as rendas, estito defmidas no Regulamento, e diferem conforme 
as &reas de atividade. Acrescentou que, na verdade, existe um conjunto muito amplo de taxas e 
receitas da C h a r a  que precisam de ser revistas, simplesmente n8o o podiam fazer porque o 
PAEL so pennitia manter ou aumentar os valores, e, portanto, at30 agora a fazer uma revisSo 
geral da tabela de taxas e pmps. 
Ainda quanto a climatizq&o lo born ter a nogo de que nunca funcionou nas devidas condi@es, 
os custos para o par a funcionar s8o incomporbiveis com o senib de a empresa que iria fazer o 
trabalho n8o garantir que ficasse a funcionar eficazmente. Portanto, e a o  a procurar um outro 
tip0 de solu~6es para resolver o assunto, que poderi passar por recursos mais pequenos ao nivel 
das lojas. Para allom de que o Mercado tern ainda outro tipo de problemas nomeadamente o lo  
andar que foi ma1 concebido, as pr6prias bancas Em alguns problemas porque o projeto n b  teve 
em conta a hcionalidade dos espaqos. 
Deliberaflo: 
A C k a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

10.2. - Altera$Ho do Contrato de Arrendamento da Loja 27 1 Mercado Municipal de 6vora. 
fy 
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0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
0 senhor Manuel Jose Ramalho Festas titular da concessio, em nome individual, da loja no 27 no 
Mercado Municipal constituiu em 10 de novembro de 2021 a sociedade comercial por quotas 
Festas e Filipe, Lda., pessoa coletiva no 516674579. 
Propbe-se a alteraqiio do contrato de arrendamento elaborado em 4 de julho de 2007 em nome de 
Manuel Jose RamaIho Festas, contribuinte no 118344790 para o nome da sociedade Festas e 
Filipe, Lda., pessoa coletiva no 516674579. Em anexo ao process0 consta a certidio permanente 
constituiqio sociedade. 
Delibera~Ho: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

10.3. - Declaravgo de Projeto de Interesse Municipal. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Aprovaqiio de declaraqio sobre manifestaqio de interesse em projeto de investimento: 
DeclaraqHo 
A Cimara Municipal de ~ v o r a ,  para os devidos efeitos de obtenqio de financiamento banchio, 
manifestar interesse municipal no projeto de investimento apresentado pela empresa Royal Prime 
Investment Company 111, que pretende construir urn Complexo Habitacional com uma 
capacidade total de 330 unidades de alojamento, distribuidas por 86 apartamentos, no loteamento 
Tapada do Matias, em ~ v o r a .  
Para esse efeito, considera-se que 
o projeto representa um investimento que pode rondar os 19 milhaes de euros, apos a fase de 
obra estima-se criar dez postos de trabalho diretos e 20 indiretos e incide exclusivamente numa 
resposta para o setor da habitaqiio, dirigido em parte para o arrendamento estudantil, cuja 
carencia esta avaliada no concelho de ~ v o r a  tambem como resposta para os investimentos 
empresariais existentes e que se perspetivam. 
a constmqio de alojamentos para estudantes pode ter um impact0 positivo: 
Na cooperaqio com Entidades Regionais do Sistema cientifico e Tecnologico (Sistema Regional 
de Transferincia de Tecnologia) -nomeadamente com a celebraqio de protocolos com a 
Universidade de ~ v o r a .  
Por efeitos de arrastamento a montante e a jusante, nomeadamente no que se refere a contratos 
de fornecimento celebrados com micro, pequenas e medias empresas do concelho de ~ v o r a  - 
caso seja essa a estrategia da empresa 
Por se inserir em estrategias de desenvolvimento regional ou local nomeadamente integraqio nos 
setores e fileiras economicos considerados prioritarios nos Planos Regionais e Municipais de 
Ordenamento do Territorio 
Dado que as Grandes Opqbes do Plano para 2021 referem que ''0 Programa de Planeamento / 
Plano Local de Habitaqio (05.02.01.) assegurara a implementaqio do Plano Local de Habitaqio, 
onde se defende que "No imbito da elaboraqio do novo Quadro Financeiro Plurianual da UE 
2021127, defendemos e propomos ao Governo, a inclusiio de uma componente de apoio ao 
alargamento de oferta de habitaqio publica, de residincias estudantis e de habitaqiio elou 
residincias para trabalhadores e quadros tecnicos que se disponham a vir trabalhar para o interior 
e para ~ v o r a .  Vamos prosseguir a colaboraqio com a Universidade de ~ v o r a  para aumentar a 
oferta de residincias para estudantes". 
Acresce que a empresa constituiu a sede social em ~ v o r a ,  com data de 25 de outubro, conforme 
certidio apresentada. 

IntervengBes: 
0 Senhor Presidente referiu que estavam a falar da uma empresa que se propbe fazer um 
investimento para residincias universitarias, e que veio solicitar a Cimara para se declarar o 
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Projeto de Interesse Municipal, para puderem agilizar o processo com o sistema bancGo. 
Sublinhou que tal declara@o n b  acarreta quaisquer custos ou perde de receita para o Municipio. 
Na realidade este C um projeto absolutamente urgente para ~ v o r a  e sem duvida de Interesse 
Municipal, na resoluqh de falta de camas universithias e, portanto, 6 uma pretensiio do interesse 
de todos. 

0 senhor Vereador Henrique Sim-Sim apelou para que o Municipio, alCm de emitir a 
declar-, f a p  tamMm aquilo que for possivel para que o processo naquilo que C 
responsabilidade do municipio ni% o deixe emperrar em lado nenhum. 

0 senhor Presidente esclareceu que este processo tem deconido de forma exemplar, 0s 
projetistas entregaram praticamente tudo em condifles, M sempre uma dPvida ou outra que 
e m  a ser esclarecidas com os servi~os, mas por aquilo que sabe tudo tem estado a funcionar 
muito bem. 
Deliberaqiio: 
A C b a r a  deliberou, por unauimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

11. AMBIENTE E MOBILIDADE 

11.1. - Prorroga~Po do Contrato de Gestiio do Serviqo Nblico de Transporte de 
Passageiros no Municipio de fivora. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
I. 0 contrato de concessiio em vigor para o Service de Transporte de Passageiros na cidade de 

hvora irk cessar no M m o  dia do m6s de dezembro de 2021; 
2. Importa assim, proceder a novo procedimento de contrataqiio p~blica, ao abrigo das regras do 

C6digo dos Contratos P6blicos que permita nova Opera* do servip coletivo de msporte  
de passageiros; 

3. Nos termos da Lei n.O 2 5212015, de 9 de junho, que aprovou o Regime Juridico do Servi~o 
Phblico de Transportes de Passageiros (RJSPTP), o procedimento em causa, tem 
obrigatoriamente de ser submetido a considem@o da Autoridade da Mobiidade e dos 
Transportes (AMT) para a emis& de parecer prkvio vinculativo sobre as peqas de 
procedimento de formaqiio de contrato de concessb, conforme previsto no artigo 34.' dos 
seus Estatutos aprovados em anexo ao Decreto-Lei n.O 7812014 de 14 de maio; 

4. At6 B entrada em funcionamento da pr6xima Operagb do Servigo Coletivo de Transporte de 
Passageiros, importa assegurar um periodo de transiqb que capacite o futuro Operador ao 
inicio de fun~8es; 

5.  A altem~iio ao Contrato do Serviqo de Transporte mblico de Passageiros Regular da cidade 
que se encontra em vigor, terk por objeto principal evitar a dismpgio do servigo e assegurar a 
imperiosa necessidade de exisencia de periodo de transiqiio; 

6. 0 envio B AMT, da pronogaggo a0 contrato, para emissb de parecer prkvio vinculativo ser6 
efetuado ap6s deliberqb em Reunib PPblica de Chara ;  

7. A prorrogqiio ao Contrato sen4 pel0 prazo de 9 meses; 
8. 0 valor da compensa~iio econ6mica para o total do pram de prorrogagiio (9 meses) C de 

402.800 € (quatrocentos e dois mil e oitocentos euros), o que perfaz uma mensalidade de 
44.755,55€ (quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e cinco euros e cinquenta e cinco 
dntimos) mais IVA B taxa de 6%. 

Em anexo no processo: 
Modificqiio objetivado ao contrato e anexos que o integram; 
A@ndice: Estudo Econ6mico e F i c e i r o ;  
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Oficio enviado ao operador solicitando demonstraqio de interesse em aceitar nova prorrogaqio 
ao contrato. 

Intewenf6es: 
0 Senhor Vereador Alexandre Varela referiu que o process0 esta a decorrer, tem havido 
alguma dificuldade com o operador que ganhou o contrato de concessio em prestar as garantias 
bancirias, por ser uma nova empresa em que o principal acionista nio 6 portugu&s, no entanto 
presumia que o assunto ja esteja ultrapassado. De qualquer forma vai ser preciso mais um 
period0 de prorrogaqio do atual contrato para conseguir o objetivo da nio disrupqio do serviqo 
public0 de passageiro. 

A senhora Vereadora Lurdes Nico referiu que durante a campanha ouviram muitas queixas 
relacionadas com a questio dos autocarros e o serviqo que e prestado e, talvez, com esta nova 
concessionaria, eventualmente, pudessem repensar algumas questdes como a dos horarios, o 
suprimento ou introduqio de novas carreiras. Uma outra questio tambem muito importante que e 
o ajustamento dos horarios dos autocarros ao dos estudantes, sobretudo, em periodos de inicio da 
manhi e final de tarde. Por outro lado, verificar-se a possibilidade de haver autocarros um pouco 
mais pequenos que passem, mais vezes, nos locais, exatamente, para atender a questio dos 
horarios que muito ajudaria as familias e os municipes. 

A senhora Vereadora Patricia Raposinho referiu que tinha precisamente a mesma 
preocupaqio, e achava que talvez pudessem tentar que os circuitos passassem a ser feitos em 
periodos de 15 ou 20 minutos, que e fundamental para que as pessoas possam decidir entre usar 
o carro ou o autocarro. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela referiu que algumas das questdes que foram faladas e 
atualizadas no novo programa concurso, foi um ajustamento das condiqdes no sentido de 
responder procura, sendo certo que as condiqdes ideais nio existem ou pelo menos nio 
poderio ser satisfeitas porque nio existe receita suficiente para garantir e suportar, no fundo, o 
defice do operador neste territorio de baixa densidade, e infelizmente tambem nio existe uma 
procura assim t io grande que justifique uma qualidade de trabalho tal como gostariamos de ter. 
Portanto, aquilo que acontece, neste momento, e que o municipio de ~ v o r a  tem que remunerar 
supletivamente o operador, no sentido de evitar que entre em disrupqio porque a procura nio 6 
suficiente. 
De qualquer forma tem sido feito um esforqo no sentido de ajustar as carreiras, perceber tambem 
quais as que t&m menos procura, ate porque v20 acontecer, necessariamente, alteraqdes a criaqio 
das carreiras tendo em conta a expansio urbana, e incluindo questdes como o hospital na medida 
em que durante o tempo da concessio mudara, esperamos todos, de lugar e, portanto, vamos ter 
que garantir tambem essa questio. 
Por outro lado, ha um esforqo no sentido de, e este foi urn acordo feito entre o suposto 
concessionario e a Cimara Municipal, procurar que se garantam outras condiqdes ao nivel do 
conforto e, tambem, o sinal que pode ser dado relativamente a emissio de gases com efeitos de 
estufa. No programa de concurso exigiram a inclusio de 4 ou 5 viaturas eletricas, no minimo, 
mas a verdade a empresa esta a trabalhar para ter toda a frota eletrica beneficiando, obviamente, 
dos apoios aos Fundos para o Ambiente. 
Portanto, esperam que nesta nova concessio a empresa possa ser um parceiro muito importante 
na estrategia que querem para o Conselho, no sentido de aumentar, substancialmente, a procura 
de transportes publicos e assim assentarem tambem a estrategia de mobilidade no reforqo dos 
transportes publicos. 
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A senbora Vereadora Lurdes Nico questionou se o Cademo de Encargos teve por base algum 
diagn6stico feito junto das familias, e se foi perguntado qua1 6 a maior necessidade que tern em 
termos de horhios de autocarros. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela disse que no fundo tudo isso tem que responder tambem 
a um estudo de viabilidade financeira e com base naquilo que 6 o conhecimento que o Municipio 
foi tendo ao longo de 10 anos, no entanto foi tamb6m feito um diagnbstiw em conjunto com o 
operador. 

0 senhor Vereador Jose Calixto concordou que a promoflo do transporte publiw porque de 
facto 6 uma quest& fundamental, e ainda que essa promo+% tenha custos, tern que ser feita 
porque se ficarem no limbo, acabam por gastar mais sem haver retomo. Refortpu ainda que o 
levantamento das necessidades das familias 6, tambem, muito importante. 

A senhora Veresdora Patricia Rnposinho mostrou-se igualmente preocupada com o problema 
dos hor6rios dos autocarros, mas uma vez que o diagn6stiw jB tinha sido feito, com certez. que 
essas situag8es estavam acauteladas, e ao memo tempo otimizadas as respostas necessgrias, em 
especial no que diz respeito As zonas industriais e tambdm no que tern a ver wm os estudantes, 
principalmente 0s universikkios que muitas vezes d o  wnseguem conciliar 0s horhrios. 
Naturalmente que se trata de uma despesa de investimento, mas enquanto d o  derem uma 
resposta eficiente As pessoas, mais diffcil serh esse retomo. 

0 senhor Presidente referiu que, sobretudo, durante a Pandemia o n h e r o  de queixas 
aumentou, porque home alturas em que o operador s6 fazia os senigos minimos. Uma outra 
quest% 6 niio se confundir esta concessiro com os transportes intenubanos, ou seja, o que esao a 
discutir diz respeito apenas aos transportes na cidade e n& tem a ver com as carreiriis entre 
wncelhos, cuja gestao esta delegado pelos Municipios na CIMAC. 
Por outro lado, tambem d o  t fkil, como se wmpreenderi, responder a todas as situq6es que 
existem sendo certo que e m  procurado tratar essas situa@es w m  os empregadores, como 
aconteceu por exemplo corn a empresa Mecachrome, de e para Setiibal, em que se tentou ajudar 
mas depois perceberam que os horhios das carreiras regulares n& eram compatfveis com todos 
os turnos, e a empresa acabou por assumir com a Rodoviiuia do Alentejo, um contrato para 
assegurarem transportes que respondam a esses turnos. 
Em resumo, esta concesm procura responder a muitas das questks que identificaram, ainda 
assim esao wnscientes que viio continuar a ter dificuldades a esse nivel, que t e rb  que rever a 
medida que for necesssrio. Tambtm no h b i t o  do Plano de Mobilidade que inclui um wnjunto 
de projetos para incentivar o uso de Transporte Plibliw. Recordou a reduqiro, no anterior 
mandato, de 55% no valor do passe na Trevo, por via do PART, o que permitiu, antes da 
Pandernia, aumentar substancialmente a ade& das pessoas aos transportes pliblicos na cidade. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela deu alguns dados ilustrativos da realidade do pais, como 
por exemplo, entre o ano de 2001 e 2011 em termos nacionais, a utilizqiio de Transporte 
Xblico niro aumentou. Pelo contrbio o aumento deu-se na utilizagb do transporte particular, 
nomeadamente, a viatura autom6ve1, e isto t um dado bem ilustrativo da cultura que temos. 
Concretamente em relaqtio a ~ v o r a  em 2015 houve a necessidade de a C&nara fazer uma 
alteragiio objetiva ao contrato com a Trevo por v6rios motivos, um dos quais financeiro, que 
vinha do anterior Executive e que era manifestamente lesivo para o Municipio. Nessa 
circunsthcia fueram um levantamento geral das carreiras, e entre muitas outras s iW6es  havia, 
por exemplo, urn conjunto alargado de autocarros que andavam at6 a meia-noite, iam aos lugares 
mais rechnditos dos l i i t e s  urbanos, e n b  transportavam mais que 6 ou 7 passageiros por ano. 
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Portanto, existem muitos fatores a ter em conta, dentro de um trabalho que tem de ser feito e 
refeito, conjuntamente com o concessiomirio e vsrios sectores da comunidade, no sentido de 
garantir que haja uma ades* de acordo wm aquilo que C esperado ao nivel da mobilidade e dos 
transportes ptiblicos, caso contrhio sex4 muito complicado, mesmo que tenham uma grande 
oferta de carreiras. 
Deliberaggo: 
A C h a m  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

111 - PERIOD0 DE INTERVENCAO E ESCLARECIMENTO A 0  P ~ ~ ~ L I C O .  

Verificou-se que ningukm compareceu para este period0 da Ordem do Dia. 

IV - APROVACAO EM MINUTA: A C&nara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta 
todas as deliberaq6es da Ordem do Dia da presente ata, nos termos do n." 3 do art." 57' do Anexo 
I Lei n." 75 / 2013, de 12 de setembro. 

Verificou-se que ningukm compareceu para este ponto da Ordem do Dia. 

Terminada a reuniiio pelas vinte e uma horas e dez minutos o senhor Presidente da Chara deu 
por findos os trabalhos dos quais, para constar, se redigiu a presente ata que eu 

Coordenadora de Unidade de Administqiio Geral redigi e subscrevo. 
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I I n c i d e o r e : M o t a c i c l o ~ o n a Q r m m a n v l p & ~ &  
~ ~ ( c o m b a s e n a a l i a c a b , d o n a l , Q  
art-49. da Lei a' 7212013, & 3 de sdembm) 





Local:RuaCndidodosReis 

Coonlenadas: 38.573392, -791 1645 

Daix 26/05/2021 

Ham 14h55 

lncidente: Vciculo paraddestaciateQ an cima do p a d o  e 
a~aumaatrva(awbasenaal iaeaf ,donO l,QartO 
49,daLeidnTU)13,de3desetembno) 

Ham 14h57 

Incidente: Veieolo parado na pagan do autocam, (can 
basenarlineac,don01.doart049,daLein072/U)13,de 
3desetembro) 



L.adTrav~doRoq~iePinrxRua&Avkr 

Coordendas: 385738&1; -7-910069 

aPhc ~ S l u n 1  

Ham lROO 



h c & h d e A v i z  

38573965; -7.910158 

Data: ZM)5no21 

Honc 15M1 

~Veicobrs&cioado . . 
nmaaonadelnnrtdapor 

~ ~ p s ~ ~ e ~ ~  
pmiblbs(arnbnscnaalina~dou"I,doatte50,dii 
Leiu072/2013,&3&&embm) 

LoePL-RuadeAviz 

Coordenadas: 38573999; -7.910036 

Dak 26/05/2021 

Hora: lmol 

~ R u a d e A v i z  

Coordeoadas: 38.574252; -7.909988 

Data: 26/05/2021 

Motaciclo a t a c i d  em cima do passeio (com 
bas na allaea f, do a" 1, do art0 49, da Lei u0 7212013. de 
3desetembro) 

hc&Rua&Aviz 

Coordeodas: 38574714; -7.909904 

b 2 6 / 0 5 / U ) 2 1  

Hum IS03 

Iocidcnte:vdcabrs&cioado . . 
arrmannaddrrmtsdp . - por 

m a t c a s m d o v r 6 r m s ~ i n d k a m ~ c ~ ~  
proibidos (arm base ar Jiata do no I, do arto 50, dii Lei 
1 ~ " 7 2 / 2 0 1 3 , & 3 & ~ )  



hcdRIlP&Avit 

C b m h d a x  38574933; -7.- 

Iktr: 26m5RM1 

Horn: 1Sh03 

I n c i d e n t e : v e i a l l o ~ a n n a s d e ~ e  
~(~ombreeanilfat.f,donP1,doart~50,daLei 
a" 72/2013, & 3 & scbrmbfo) 



Local:RnadeAviz 

Coordaradae: 38.575451: -7.910062 

Data: 26/05R02 1 

Horn 19105 

Inci&nte: Veieolo esbciondo an hntc de mns grnsgan 
( c o m b o s e n a a l l m a ~ , d o n P 1 , d o ~ ~ 5 0 , ~ ~ i n "  
72/2013, de 3 de setadnu) 





Loeal:RoldeAviz 

C~~nleaadss: 385762 17; -7.910173 

Data: 26/05/202 1 

Han: 15M)8 

I Q c i  Veiculo estaciooado em cima do psssdo (com 
basema'neaf,dono1,donrt'49,&LeinP~13,de 
3desetanhro) 

3cnl: Av. Dom M a d  Trindade Salgueiro (a IP2) 

wrdmadss: 385753Y1, -7.906185 

imc 2msROZ1 



d Av. Dom M;muel Trindade Selguciro (ou IPZ) 

oombdas: 38.575U0, -7905971 

k k  26/Q5nXnl 

Local: Avenida da Univadade (ou N18) 

Data: 26/05L?02 1 

Ion: 15h22 

I Ineidenk Veicalo estacionsdo m paragem de 
autocarro (com base na rliaea c, do no 1, do ad." 49, 



Local: Avenida & Universidade (ou N18) 

Cogldenadag: 38574376; -7.904381 

Data: 26/05/2021 

Hora: 15h22 

I I n c ' i  Veiarlos - em cima do passeio (corn 
base na alioea f, do no I, do arLe49, da Lei no 72n013, 
de3desetembro) 

Local: Avenida da Univadade (ou N18) 

lnci&ntc Veiculos estaciollPdos an cima do passeio (eom 
b p s e ~ a l i m f , d o ~ * 1 , d o a r L ~ 4 9 , & ~ n ~ 7 2 / U ) I 3 , &  
3desetembro) 



Local: Avenida da Universidade (ou N18) 

Coordenadasl: 38.573832; -7.902743 

Data: 26/05/2021 

Cecal: Avenida S a l s z a r ~ d e  Aviz) 

Coordanedas: 38.576714; -7.910523 

Data: m s n 0 2  I 

Honc 15h42 

Incidente: Velarlo estacioado na &ixa & lodrgan e 
amcwsdc5mctrosdaroamdp(eombrscna.Ibra 
b,dono1,dapytn49,daLein072/2013,&3& 
-1 

I n c i V e i ~ g t a E i o n a d o s a n d d x P 5 m e h o s  
d a ~ ( e 0 m b r s c ~ r l i n e a 4 d o 1 ~ ~ 1 , d o ~ r t "  
49, da Lei no 72/2013, de 3 & w) 



Local: Rua &dido dos Reis 

Cootdenadas: 38.574577; -7.912860 

Data: 071061202 1 

Hora: 20h26 

Incidente: Veiculo estacionado numa zona de cargas 
e descargas (corn base na alinea f, do n." 1, do arto 
50, da Lei n." 72/2013, de 3 de setembro) 

Local: Rua Gndido dos Reis 

Coordenadas: 38.574359; -7.912723 

Data: 071061202 1 

Hora: 20h26 

Incidente: Veiculo estacionado numa zona de 
e descargas (corn base na alinea f, do nP 1, do 
50, da Lei n." 7212013, de 3 de seternbro) 

Local: Rua &dido dos Reis 

Cootdenadas 38.574153; -7.912535 

Data: 071061202 1 

Hora: 20h27 

Incidente: Veiculo estacionado numa zona de cargas e 
descargas (corn base na alinea f, do n." I, do art0 50, 
da Lei no 7212013, de 3 de sdembm) 



Data: 07/06/2021 



I 
Local:Rua&Aviz 

Coordeoadas: 38.573767; -7.910095 

Data: 07/06/2021 

H o m  Ulh33 

I Incidente: V d h  esW5mdoa mnua mna de 
cargasedsatps(combasemalineaf,doaO1,& 

Locai:RYP&Aviz 

-. 38574145; -7.910050 

Data: 07Mt'202 1 

~ ~ ~ o t o c i d o e s t a e i a o a Q a n c i m P d o @ ~  
(am basenaalineaf,QnO I,doatt049,daLeiao 
72J2013,&3de~) 



Incidcntc V d h  esbeiooPQs 
. . 

I 
m m l a a o c u ~  . . 

par marcas rodovrirus que indican pnagem e 
estacimaamtopolbidos(combascnaahcaf,doaO1, 

&ut'50,dadrne72/U113,de3desetanbo) 

Data: 07/06/2021 

Hora: 2Oh36 



Local: Rua de Aviz 

Coordenadas: 38.574862; -7.909987 

Data: 07106/202 1 

Hora: 20h37 

Incidente: Veiculo estacionado numa zona de cargas 
descargas (corn base na alinea f, do n." I ,  do art." 50, 
Lei n." 72/20 13, de 3 de setembro) 

Local: Rua de Aviz 

Coordenadas 38.574959; -7.909947 

Data: 071061202 1 

Hora: 201138 

Incidente: Veiculo estacionado em cima do passeio (corn 
base na alinea f, do n." I ,  do art." 49, da Lei n." 72/20 13, 
de 3 de setembro) 

Local: Rua de Aviz 

Coordenadas 38.575084; -7.910015 

Data: 07106/202 1 

Hora: 201138 

Incidente: Veiculo estacionado na faixa de rodagem 
(corn base n." 4, do arto 48, da Lei n." 7212013, de 3 de 
seternbro) 



Honc m 8  

Inci~Veiculoestaciom&an firnte&umagadgme 
ordro~cul~estacionadoanfirntedopPsseio(combasena 
~f,donP1,doart049,enaPlinePc,doa01,&art"50, 
&a Lei a' 72/2013, & 3 de setembm) 

Incideute: Veiculos estacionados em ehna do passeio (corn 
~nanl ineaf ,don'1 ,do~"49,&Leia0n/U)13,&3 



Local: Rua de Aviz 

Coordenadas: 38.576155; -7.910121 

Data: 07/06/202 1 

Hora: 20h40 

Incidente: Veiculo estacionado na faixa de rodagem (com 
base n." 4, do art." 48, da Lei n." 72J2013, de 3 de 
setembro) 

Local: Rua de Aviz 

Coordenadas: 38.576328; -7.910052 

Data: 07/06/202 1 

Hora: 20h4 1 

Incidente: Veiculo estacionado na faixa de rodagem (cam 
base n." 4, do art." 48, da Lei nP 72/2013, de 3 de 
setembro) 



Local: Avenida da U n i v d  (ou N18) 

Coordeoadrs: 38574190; -7.904258 

Ioc i te :Ve icu loses tahmkaa~&psgPeioet la  
pagemdoentocwo(canbasems~cef,donel,  
do art4 49, da Lei no W2013, & 3 & sUanbm) 

Fd Local:RuaalKlidodosReis 

Cool.dcoacfas: 38573770; -7-912332 

DakK08U)612021 

r& 5 Ham 8h18 

Ineidenec:Vac&sestacMordDsomn ' 

de&bdoattxis(canbasena~f,do~Ol,do~' 
5 0 , d r L a a P 7 2 1 2 0 1 3 , & 3 & ~ )  



cool.denadas: 38.573629; -7.9 12227 

Data: 08/06/202 1 

Hora: 8h18 

Loeal:RuaaldidodafReii 

Coordeoadas: 38.572860, -7.910805 

Data: 08/06/202 1 

How 8h19 

I Incidente: Veiculo e.stacionado nmna paragem dc 
autocarn, (aw base na alinea c, do nP I, do art" 49, da 
Lei no 7212013, de 3 de setgnbro) 

Data: 08/06/202 1 

How 8h19 

Incidente: Veiculo estacionad~ em cimp do pasSci0 
(~ombasenaBLioeaf,don~1,doBR~49,daLeia~ 
72/2013, de 3 desetembro) 



I 
Data: O8Ml202 1 

Hom 8h21 

~ V c i c u l o ~ o a a & n a b i X B & r o d r g g n a  
meoos&5metrosdarotaoda(rambaseaa~b. 
dono1,&pr to49 ,daLdn0~13,&3& 

- .. -1 



Local: Avenida da Universidade (ou N18) 

C ~ & I I & S  38.5741 18; -7.904270 

Data: 08/06/202 1 

Horn 8h24 

Incidente: Veiculos estacionados em cima do passeio 
e na paragem de antoeam, (am base nas a h  c e f, 
douO 1,doatt049,daLeia072dZG13,de3& 

-1 

*&- 

I 

Loeal:RuadeAviz 

Coordenadas: 38.57296'7; -7.910575 

Data: 07/06/202 1 

Incidente: Inewist2ncia de s i n a l i i  vertical & pssoadeira 
~ p e a e s .  

- d e w  

0 Lkueto-Lei n."163f2006 estabelece o seguinte: "A pmmo@ da eoessibifidade 

constitui um elanentD fuodamcntal na qualidade de vida das pcssoas, s& mn meio 

-vel para o exercicio do6 dire- que eonferidos a qoaLqag membro de 

~ m p s o e i ~ ~ ~ c o n t r i b u i n d o d s c i i ~ p a r a a n m a i o r r e f ~ d o s ~  

sociais, para uma maior civica de todos q d e s  que a integram e, 

~ p a l a a m a a r c e n t e a p r o ~ & s o ~ m , E s t r Q o o e i p l  



~ R o r d e A v i z  

chmhdas: 38.573002; -7.910480 

D9ta: 26H)5lu)21 

Incldente: Passadeira scm reb' 4@~pnapeio 
di6cdtmdo a ocessibilidade de pcssoas can m o b i i  
c€mdicionada 



Local: Av. Dom Marme1 TrindaQ Sptguciro (W m) 
Coordeoadas: 38576873; -7.909363 

Data: 07/06/2021 

I o c i d e n t e : P a s s e i o e m ~ ~  

Local: Av. Dom Uaovel Trhdadc Salgueim (ou IPq 

Coordenadas: 38.575804, -7.906959 

Data: 26/05/2021 

Incidente:passcioemmHs~ 



Local: Av. Dam Uanrsel Trindade Wgwim (on tP2) 

Coordenedap: 38.573677; -7.902334 

I)ata: 26/05/2021 

hreidente:Faitadelimpczadavia~ 

Dab: 07hMD021 

-: 38576553; -7.910280 

Dab: 26f05D021 

-de-parr* 




