
IMA QUINTA REUNIAO DA1 
MUNICIPAL DE EVORA, - 

A NO DIA TRINTA DE JUNHO - 

DE DOIS MIL E VINTE E DOIS I 
VIS~~GIMA REUNIAO DE c ~ M R A  DO 

AT0 2021/2025..$ ' 7  C ,' ;%:: ':: '2 ' 8 

Aos trinta dias do mCs de junho de dois mil e vinte e dois pelas quinze horas, no Saliio Nobre dos 
Paqos do Municipio, reuniu a C h a r a  Municipal de ~vora .  

Estiveram presentes: 
Presidente: Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sa 

- Vereadores: JosC Gabriel Paixiio Calixto 
Henrique Eva Ferreira Carvalho Sim-Sim 
Alexandre Manuel Rosa Varela 
Lurdes Judite Dionisio Pratas Nico 
Florbela da Luz Descalqo Fernandes 
Patricia JosC Correia Raposinho. 

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

Ao iniciar a reuniiio o senhor Presidente cumprimentou os senhores Vereadores, funciontirios e 
public0 presente. 
De seguida perguntou se havia alguma questiio sobre a Ordem do Dia, tendo solicitado a 
inclusiio de ponto, pela urgCncia do assunto, que a ser aceite tomara o n b e r o  de ordem 10.2, o 
qua1 foi aceite por consenso de todos os eleitos. Niio havendo sugest6es deu continuidade a 
reuniiio. 

A). - ApresentapPo da Unidade de Aguas e Saneamento (UAS) sobre a qualidade da Igua e 
intervenpgo na rede de Igua e saneamento de S. Manpos. 

0 senhor Engenheiro Ricardo Pinto e a senhora Engenheira Paula Cordeiro fizerem a 
apresenta* sobre a qualidade da agua e intervenqiio na rede de agua e saneamento de S. 
Manqos, a qua1 fica em anexo a presente ata. 

0 senhor Presidente comeqou por agradecer a apresentaqiio efetuada porque de facto foi muito 
elucidativa. 
Salientou, ainda, que para altm dos esforqos que estiio a ser feitos, tCm posteriormente que fazer 
uma passagem pelos consumidores para perceber se a situaqiio esta a melhorar, se se mantCm ou 
se ha situaqaes piores, no sentido de procurarem identificar o problema para encontrar a soluqiio 
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definitiva. E tambem necessf io contactar diretamente os queixosos, pois ha um conjunto de 
variaveis muito dificeis de identificar bem como quais os responsaveis pela situagiio, mas na 
verdade e urgente encontrar-se uma solug50 para que a turvagiio da agua desaparega de vez. 
Em relaglo a utilizagiio de pogos e furos ligados ilegalmente a rede pelos consumidores, 
salientou que 6 necessario atuar de uma forma pedagogica, mas se a situa@io niio se resolver, 
obviamente tern de tomar medidas para repor a legalidade. Sobre as valvulas de retorno, parece- 
lhe essencial para se conseguir que a agua de furos e pogos ilegalmente colocada na rede interna, 
niio contamine a rede publica e, portanto, para alem daquelas que ja existem deve procurar-se 
introduzir noutras zonas onde haja necessidade. 

A senhora Vereadora Lurdes Nico deixou um agradecimento pela apresentagiio efetuada pela 
senhora Engenheira Paula Cordeiro e pel0 senhor Engenheiro Ricardo Pinto. 
Referiu-se a conduta de agua antiga na localidade de S. Mangos que passava por terrenos 
privados, questionando se ficou salvaguardada a questiio daqueles terrenos na sequencia da 
construgiio da nova conduta. 
Sobre a monitorizagiio da agua disse que, no seu entender, faria sentido auscultar as pessoas que 
a utilizam para darem a sua opiniiio sobre a utilizagiio agua no dia-a-dia, acompanhando isso 
com a monitorizagiio feita pelos laboratorios credenciados. Por ultimo, perguntou qual e o 
laboratorio com que trabalham. 

0 senhor Vereador Henrique Sim-Sim deixou tambem um agradecimento pela apresentagiio 
efetuada pelos senhores engenheiros. Questionou desde quando e que esta a ser realizada a 
recolha de amostras e como era efetuada anteriormente. 
Sobre a ligagiio dos pogos a rede, perguntou qual e o plano que esta a ser desenvolvido para 
colmatar a irregularidade que existe no sistema, que passos concretos estiio a ser dados e o que 
esta planeado fazer. 
Deixou outra questiio que pretendia ver esclarecida, relacionada com a inclusiio de hidroxido de 
s6dio para garantir o PH, ou seja, desde quando 6 que esta incluido esse componente, porque de 
facto se niio havia estabilidade do PH na agua as pessoas tem raziio em se queixar sobre essa 
situagiio. 
Relativamente a limpeza e desinfegiio do reservatorio, questionou quando e que esta foi 
realizada. Sobre as agdes previstas que foram enumeradas, nomeadamente a reabilitagiio do 
reservatorio, a ligagiio de duas ruas, a remodelag50 da Avenida Eng. Vasco Eugenio de Almeida 
e da Rua da Igreja, perguntou tambem para quando estava previsto a conclusiio destas obras. 
Sobre as agdes de sensibilizagiio e de comunicagiio com a populag50, perguntou se a Junta de 
Freguesia tem sido um parceiro ativo neste process0 e qual o seu papel na relagiio com as 
pessoas. 
Por ultimo, pretendia saber se terminado todo o investimento previsto ha condigdes para a 
freguesia de Siio Mangos ter agua capaz, e os consumidores voltarem a pagar de uma forma 
regular a agua que consomem. 

A senhora Vereadora Florbela Fernandes agradeceu a apresentagiio, porque foi muito util, 
pois era um dos temas mais debatidos e de maior polemica entre os eleitos, e e sempre born ouvir 
os tecnicos com clareza, tendo ficado bem mais esclarecida sobre a problematica que se passa 
naquela freguesia que, de facto, e um problema e que tecnicamente estiio a tentar dirimir. 
Como tecnicos verificou que estiio a fazer um esforgo de, por um lado entender o problema e por 
outro darem orientagdes tecnicas ao executivo das solugdes possiveis para mitigar a situagiio 
porque para alem da qualidade da agua, que 6 isso que se deve nortear, o facto da sua cor niio ser 
normal faz as pessoas reagirem muito mal, independente da agua poder ter qualidade. Neste 
contexto, questionou se estiio previstas algumas obras que visem amenizar o problema, ou seja, 
se estiio tecnicamente em condigdes de dizer a Ciimara, que o ideal seria avangar com um projeto 
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e um orqamento para a substituiqiio de toda a rede em baixa para resolver o problema, ou se com 
este tipo de intervenqtio pode resolver-se a situagtio gastando menos dinheiro publico. 
Questionou tambdm se as obras estiio previstas para 2022, para avanqarem com a questiio dos 
orqamentos e projetos, e se viio decorrer ao longo do mandato, ou se tudo ira concretizar-se ainda 
este ano o que, no seu entender, lhe parece apertado. 

Por ultimo, apelou tarnbCm ao senhor Presidente no sentido de falarem com as pessoas a 
propbsito das ligaqaes dos furos, para perceberem que a C h a r a  no imediato niio quer fazer uma 
intervenqiio de fiscalizaqiio para atuar do ponto de vista coercivo, mas que precisa deles para 
evitar problemas graves. 
Deixou ainda um desafio, no sentido de terem uma sessiio de esclarecimento tCcnico, como 
aconteceu hoje, sobre a agua dos Canaviais porque tambCm tem muitas duvidas e provavelmente 
ficava mais esclarecida. 

0 senhor Vereador JosC Calixto deixou tambCm um agradecimento pela apresentqtio, pois os 
politicos sem uma fundamentaqiio tCcnica muitas vezes niio podem tomar as decisaes corretas, e 
a senhora Engenheira Paula Cordeiro e o senhor Engenheiro Ricardo Pinto fizeram-no de forma 
competente. 
Disse que esta apresentaqiio, provavelmente com menos tecnicidade, faz todo o sentido que seja 
apresentada diretamente aos municipes, porque C de forma mais descomprometida que se deve 
resolver este problema, que C um problema da vida das pessoas e, portanto, muitas vezes dirirnir- 
se evidCncias que siio apresentadas e naturalmente explicando-as tecnicamente facilita a perceqtio 
que as pessoas tCm do problema e daquilo que efetivamente se esth a trabalhar no sentido da sua 
resoluqiio, porque ainda niio esta resolvido, mais de uma dCcada depois. 
Sobre a monitorizagiio deste problema entre 2008 a 2021, questionou se de alguma forma 
revelou algum agravamento, porque C de facto um period0 relativamente longo na vida de uma 
geraqiio e, portanto, pretendia perceber que tip0 de problema C que C atribuido a alteraqtio da 
captaqiio. 

Outra mathria que pretendia ver esclarecida, esta relacionada com as intervenqaes que podem ser 
feitas e aquelas que seriam ideais no entender dos senhores engenheiros, questionando assim 
caso niio houvesse limitaqiio de recursos o que C que se deveria fazer para resolver de uma vez 
por todas o problema da hgua em Siio Manqos. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela deixou igualmente um agradecimento a presenqa e 
apresentaqiio da senhora Engenheira Paula Cordeiro e do senhor Engenheiro Ricardo Pinto. 
Salientou que C bastante positivo este tip0 de esclarecimentos, em particular para os eleitos que 
evidentemente niio dominam tecnicamente estes assuntos. Recordou que 6 urn process0 
complexo porque C multifatorial, com um i n h e r o  conjunto de variaveis, sendo importante 
interrogar sobre o caudal, a pressiio e o nivel de consumo, algo que quinda niio foi referido, mas 
de facto o saneamento C muito superior ao consumo de agua. 
Salientou ainda que os tkcnicos sempre trabalharam e continuariio a trabalhar dentro daquilo que 
siio as orientaq6es politicas da resoluqiio do problema, cabendo-lhes a eles as melhores decisaes 
tkcnicas e, portanto, C a palavra de confianqa que tarnbdm gostava de deixar aos serviqos. 

0 senhor Engenheiro Ricardo Pinto relativamente questb do laboratbrio, informou que C o 
LPQ, Laboratbrio Prb-qualidade, que faz o controlo C certificado e situa-se em Lisboa. Ainda em 
relaqtio ao controlo, disse que o mesmo C obrigatbrio por lei e desde sempre foi feito pel0 PCQA 
(Prograrna de Controlo da Qualidade da ~ g u a )  que 6 controlado pela Entidade Reguladora, C 
feito o PCQA como fazem o seu prbprio controlo operacional, este realizado semanalmente e o 
PCQA uma vez por mCs. 
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Sobre a pressiio da rede, disse que estiio condicionadas a altura do deposito, portanto, as pressdes 
foram definidas na altura em que foi feita toda a rede e siio regulamentares, a questiio que 
verificaram urna vez que a agua antigamente tambem era muito inconstante e muitas das 
tubagens antigas ainda siio metalicas, quer na casa das pessoas quer os acessorios da rede, onde 
os metalicos mais utilizados eram os galvanizados e verificaram cada vez que ocorrem a uma 
queixa destas e fazem um ramal novo, esta questiio termina. Portanto, quando v6m os acessorios, 
estes estiio realmente obstruidos por dentro com a dita ferrugem, 6xido de ferro, ou seja, urna das 
reagdes da agua agressiva e corroer esses metais e o oxido de ferro que esta no interior das 
tubagens, acaba por fazer a coloragiio nas torneiras dos municipes. 

Relativamente ao tragado da conduta antiga, estavam a pensar deixa-la como urna possibilidade 
de abastecimento em caso de a outra conduta ter um problema, para garantir sempre urna 
possibilidade de abastecimento sem que as pessoas fiquem sem agua um dia. A outra e a conduta 
que estava projetada no projeto que tinham de 2010, que segundo sabe bavia um projeto para a 
reabilitagiio de toda a rede de Siio Mangos, que agora iniciaram a sua execugiio com esta conduta 
adutora, que faz urna grande diferenga na rede, ou seja, a rede antigamente entrava toda pela 
Avenida Augusta, agora entra num trogo central na Rua Gouveia e abre para cada um dos lados, 
o que permite que a agua esteja menos tempo nas condutas, ou seja, ser consumida mais 
rapidamente, afetando tambem os niveis de cloro residual que e os valores que dispdem das 
ultimas analises. 
Referiu ainda que atraves dos valores que se paga as Aguas do Vale do Tejo de saneamento, 
conseguiram chegar a um valor que seria o expectavel de consumo de agua e os municipes estiio 
a consumir cerca de 48% do que deveriam consumir, portanto pouquissima agua da rede. 0 que 
implica que a agua que esta a entrar nas condutas fica parada e dai a diminuigiio do teor de cloro 
residual, urna vez que ele permanece entre 2 a 3 dias na rede. Se a agua niio e consumida, e claro 
que os valores de cloro para alem de reduzir, niio perrnitem que os novos valores de cloro que 
saem do deposito cheguem a rede. Se se conseguir realmente sensibilizar as pessoas a consumir 
agua, isso vai melhorar em todos os aspetos, porque a agua niio permanece tanto tempo na 
tubagem e consegue-se reduzir tambem o set point do cloro a entrada do deposito, que e de todo 
vantajoso, ou seja, agora t6m urna grande discrepancia entre o setpoint a entrada e os valores na 
rede, e a ideia e conseguir diminuir essa diferenga. 

A senhora Engenheira Paula Cordeiro acrescentou que a partir de 2008 e feito dois pontos de 
colheita a saida do reservatorio e num ponto de distribuigiio que e proximo a Junta de Freguesia e 
do Jardim de Infhcia. Quando ha reclamagaes, fazem a colheita na torneira do consumidor e na 
rede de distribuigiio, e a excegiio de duas ou tr$s amostras, em todos estes anos de reclamagdes 
nenhuma revelou incumprimento e sempre foi dada resposta ao requerente. 

0 senhor Engenheiro Ricardo Pinto relativamente ainda ao que fazer com as captagaes 
privativas, referiu que a estrategia que foi delineada com os eleitos na altura, assentava na 
remodelagiio parcial da rede de acordo com o projeto que existia em 2010 e fazer vistorias nas 
habitagdes para detetar as ligagaes indevidas e tentar anula-las, e depois fazer-se um trabalho de 
sensibilizagiio com a populagiio e com a Junta de Freguesia. Para alem disso, manter o bom 
relacionamento com as Aguas do Vale do Tejo, porque e essencial que eles consigam controlar a 
qualidade da agua, ainda que se tenha a rede toda nova, se eles niio conseguirem controlar a 
agressividade da agua, embora diminua a tonalidade, viio ter sempre pegas metalicas na rede o 
que significa que viio corrosiio na rede. 
A ideia de reabilitar a rede, niio e so por este problema de qualidade, e tambem pela idade dela, 
portanto, se existisse recursos ilimitados mudava-se a rede da cidade toda, mas infelizmente niio 
e possivel porque seriam largos milhaes de euros. Relativamente a isso foi feita a proposta aos 
eleitos, a qua1 teve o consenso de todos, para executar o projeto que existe na totalidade, tendo 
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uma previsiio de se gastar cerca de 200 mil euros, por ano, na execuqgo da nova rede de agua, 
reabilitar a rede de saneamento e executar a rede de pluviais que niio existe. 
Em relaqiio a limpeza do deposito, informou que esta foi feita no dia 17 de maio e C feita 
anualmente, este ano para alCm da limpeza ainda vai ser feita uma remodelaqiio total do depbsito. 

A senhora Engenheira Paula Cordeiro esclareceu que as questties da agressividade siio 
complexas, porque niio ha um valor paramktrico que diga que a agressividade do indice que se 
determina, que C o fndice de Langelier, tem que ser zero, pois a agua estava estavel e isso niio 
existe, e a lei imp6e outros parhetros. Foi colocada a questiio se desde 2008 a 2021 houve 
melhorias, e a resposta C que de facto houve melhorias. Salientou que as brguas do Centro 
Alentejo e depois as brguas do Vale do Tejo entregaram sempre a agua dentro dos padrties 
paramCtricos que estiio legislados, o que niio significava a entrega de uma Agua agressiva e foi 
tambem um pouco dificil convencer que a agua era agressiva, e que embora cumpra todos esses 
parhetros, tem que se tentar fazer aquele equilibrio e aumentar o PH de mod0 a tornar a agua 
mais estavel. So entre 2015 e 2017 C que iniciaram a introduqiio de hidroxido de sodio, ou seja, 
aumentar o PH e a agua progressivamente tern vindo a ser menos agressiva e mais equilibrada. E 
tambCm importante ter-se a perceqiio que as pessoas que mais reclamam siio residentes em zonas 
que nao siio muito antigas, portanto, na zona do Bairro Novo e na zona nova na Rua da 
Republica, no Largo do Imigrante em que a tubagem ja se encontra em PVC. 

0 senhor Presidente, em forma de conclusiio, referiu que para alCm do esforqo que est.6 a ser 
feito, viio ter que recuperar a confianqa dos consumidores, porque alguns perderam a confianqa 
na agua da rede e, portanto, baixa o seu consumo e, provavelmente, consomem hgua, em alguns 
casos, de k o s  que C de pior qualidade e niio tem condiq6es. Neste sentido, C importante o 
contact0 com a populaqiio para que recuperem a confianqa na hgua e simultaneamente resolver 
estas situaqties para definitivamente se responder a questiio. Esse C o trabalho que esta a ser feito 
e vai continuar at6 se resolver o problema. 

B). - Propostas de aprovaqiio das atas numero 1 de 12/01/2022, nlimero 2 de 26/01/2022 e 
numero 3 de 09/02/2022. Aprovadas por unanimidade. 

Tendo o texto das atas sido previamente distribuido entre todos os membros do Executive foi 
deliberada a dispensa da sua leitura, nos termos do disposto no Artigo quarto do Decreto-Lei 
numero quarenta e cinco mil trezentos e sessenta e dois, de vinte e um de novembro de mil 
novecentos e sessenta e tres. As referidas atas foram aprovadas, por unanimidade, niio tendo 
participado na deliberaqiio da ata n h e r o  1 a senhora Vereadora Florbela Fernandes e o senhor 
Vereador Alexandre Varela na ata numero 3, por niio terem estado presentes nas reunities a que 
elas respeitam, nos termos do no 3 do artigo 34" do Novo C6digo Procedimento Administrativo 
(NCPA) aprovado em anexo ao Decreto-Lei 41201 5 de 7 de janeiro. 

C). - Feira de S. Joiio 2022 e Sessiio Evocativa do Dia da Cidade. 

0 senhor Presidente deixou uma nota sobre o decurso da Feira de Siio Joiio, para dizer que tem 
tido uma grande adesiio. 

Referiu-se ainda ao Dia do Municipio que aconteceu no dia anterior, tendo-se realizado uma 
sessiio evocativa do dia que teve como tema a candidatura de ~ v o r a  a Capital Europeia de 
Cultura I 2027. Considerou que a sessiio decorreu de forma muito positiva e ate inovadora com a 
participaqb de diversos cidadiios que integraram a iniciativa participativa "A Mesa C que a 
Gente se Entende", promovida pela Equipa de Missiio. 
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D). - Aprovaqiio da candidatura ao PRR. 

0 senhor Presidente informou que foi aprovada a candidatura ao PRR da reabilitaqiio dos 38 
fogos do Bairro das Coronheiras, estando a obra ja na sua fase final e ronda os 500 mil euros. 

E). - Reuniiio sobre Hospital Central do Alentejo. 

0 senhor Presidente referiu que durante a manhii de hoje, houve uma reuniiio do grupo de 
trabalho sobre o Hospital Central do Alentejo onde foram tomadas algumas medidas, 
nomeadamente em relaqiio a quest50 do financiamento, e ficou decidido fazer uma reuniiio com 
o senhor Secretario de Estado da Coesiio Territorial, que esta responsavel por tratar deste 
assunto. Informou ainda que foi uma reuniiio produtiva e decidiu-se que este grupo de trabalho 
passa a reunir todos os meses para acompanhar esta situagiio, e dara conhecimento a Ciimara 
sempre que houver novos dados sobre esta materia. 

F). - Reclamaqiio do senhor Velez, apresentada na reuniiio de Cimara de 15 de junho 
ultimo. 

0 senhor Presidente deu conhecimento ao Executivo do documento de resposta ao senhor 
Velez pela reclamaqiio apresentada na anterior reuniiio de Ciimara, 15 de junho, com o seguinte 
teor: 
Da informaqiio da Divisiio de Gestiio Urbanistica, apos apreciagiio que "obrigou a reabertura e 
leitura das 8pastas de processos que o constituem ", concluo que, ao contrario do afirrnado pel0 
senhor Velez, na anterior reuniiio de CM: 

A C h a r a  Municipal aprovou, em tempo, varias propostas que foram apresentadas naquele 
processo, niio sendo imputaveis ao Municipio os alegados atrasos de anos apontados pel0 
municipe; 

Pelo contrario, aquele processo teve varias fases que decorreram exatamente das vontades 
variaveis do(s) promotor(es); 

As afirrna~aes do arrastamento do processo por 28 anos n5o so siio erroneas como 
compaginam o comportamento do(s) promotor(es) naquele espaqo de tempo que 
responsabilizam os proprios; 

0 s  Servigos Municipais, atentas as complexidades das varias fases do processo, deram 
respostas adequadas e dentro dos tempos razoaveis de apreciaqiio rigorosa deste tip0 de 
processos; 

0 processo atravessou diversos Executivos Municipais. 
Vejamos, entiio, a evolugiio do processo e os seus principais momentos a partir da informaqiio do 
Servigo: 
Trata-se de um processo de loteamento, localizado no Bairro da Comenda, que atravessou 
diversos proponentes, propostas, apreciaq6es e aprovaqo"es, desde pelo menos 1981. E 
importante notar que, embora aparente tratar-se do mesmo caso, de facto, refere-se antes a 
diferentes iniciativas para um mesmo sitio ou lote, onde coexistiram diversos proponentes e 
propostas, todas elas sujeitas a processo complexes de apreciaq60, designadamente de aguas e 
esgotos urbanos, acessos, obras de urbanizaqlio, redes ele'tricas e de comunicaqo"es, pareceres 
externos de entidades como as Infaestruturas de Portugal, entre muitos outros elementos e 
especialidades necessarias h aprovac6o de um qualquer processo de loteamento. Portanto, em 
nota pre'via, e' primordial sublinhar que a afirmac60 produzida no sentido de que se trata de urn 
mesmo projeto ou iniciativa de loteamento, que corre hh tr2s de'cadas, nos servi~os municipais, e' 
.falsa e mais grave, induz uma ideia, tambe'm ela falsa e inaceitdvel, que durante tr2s de'cadas, 
eleitos e serviqos deste munickio n60 cumpriram as suas obrigaqces, o que deve, por todos, ser 
desde ja repudiado, porque n6o corresponde de todo 2 verdade dos factos. Sen60 vejamos, por 
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via da andlise de factos e elementos presentes no processo, necessariamente sucintos, perante a 
sua enormidade: 

Em 1981, regista-se um primeiro requerimento, nu forma de um pedido de informaqiTo, em nome 
de Armindo de Jesus Fernandes, pessoa diferente do cidadclo, agora presumido queixoso. Existe 
desde lono um alvard de loteamento passado no mesmo ano. 

Em 15.11.1993, regista-se um pedido de informaqclo para a implementaqdo de um loteamento 
em nome de Civile'vora, um novo ator, que corresponde a uma sociedade da qua1 o atual 
queixoso faria parte. Resulta deste requerimento, uma resposta de viabilidade com condiqo"es, 
que normalmente acompanham todos os processes de loteamento. No caso, requeria ainda um 
parecer externo ir Direqdo de Estradas, uma vez que o lote e' contiguo a uma estrada national. 

Em 30.03.1 994, deu entrada um pedido de licenciamento para loteamento. 

Em 19.04.1 994, foi enviada informagb da viabilidade do projeto de loteamento (oJ 4655/94), 
com a condicionante do cumprimento das condicionantes do Plano de Pormenor do Bairro da 
Comenda. A data, as condiq6es para a concretizqclo do projeto estavam reunidas, sujeitas a 
entrega e aprovaqclo das peqas escritas e desenhadas exigiveis para o efeito: Ntio obstante, 

Ainda antes de receber aprovagdo definitiva quanto ao projeto de loteamento anterior, perante 
as condiq6es que estabelecem o pagamento das taxas legalmente exigiveis para a prossecuqb 
do loteamento, vem realizar exposicdo de discorddncia auanto 6s condico"es nerais do 
loteamento, designadamente quanto ao valor das taxas urbanisticas a pagar e dreas de 
ced2ncia. Neste mesmo requerimento, com efiito nu viabilidade econdmica do loteamento, o 
requerente solicita a alteraqtio ao loteamento e a autorizaqdo para a construqclo de 2 pisos/2 
fogos por lote. 

Em 07.07.1994, em reuniclo de cdmara, e' autorizada a alteracdo para 2 pisos/2 fonos por lote. 

Em 2 7.1 0.1994, com o ziltimo processo de loteamento basicamente aprovado, o requerente volta 
atrds e pede revalidagtlo do alvard de loteamento emitido em 1981, indeferido uma vez que o 
registo do alvard de loteamento tinha sido recusado pela entdo Direqdo Regional de 
Planeamento Urbanistico, nu sequbncia de problemas registados com as cotas de ligaqclo de 
cana1izaqo"es do loteamento, jd previamente assinaladas ao requerente em atendimento nos 
sewiqos camardrios. 

Em 09.03.1995, dd entrada novo e diferente pedido de loteamento, com instruqclo incompleta, 
aditada pel0 requerente a 22.06.1995. 

Em 12.10.1995, a proposta k indeferida, em deliberacclo de Cdmara, por desresveitar o indice 
m4ximo de utilizacclo. A decisclo e' notijkada ao requerente em 17.10.1995, atravb do oficio 
13635/95. (Embora esta questtlo seja fdcil e normalmente ultrapassdvel, sd volta a haver novo 
requerimento sobre este processo, ndo a corrigir o indice de utilizagb mas antes com nova 
ex~osicclo, em outubro de 1998, discordando dos procedimentos leaais, das taxas aplicadas, das 
obras de urbanizacJo exigiveis, como id o tinha feito em anterior proposta de loteamento). 0 
requerente exige a reavaliaqclb do processo de loteamento. 

Em 06.10.1998 deu entrada um pedido de reandlise do projeto de loteamento anteriormente 
indefrido, em 1995. Sublinhe-se que mediaram cerca de trbs anos entre o indeferimento e o 
pedido de reandlise do urocesso. 
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Em 24.03.1999, em reuniiib de Cdmara, e' aprovado despacho com a reafirmaciio e explicaciio 
completa e cabal das quest6es levantadas sobre este loteamento, o seu indeferimento e tambe'm 
quanto us obrigaq6es deste loteador, semelhanqa de qualquer outro. Em sequ@ncia, a 
12.04.1999, o requerente foi mais uma vez informado de que o projeto se encontrava sujeito us 
condiq6es do Plano de Pormenor do Bairro da Comenda. Esta informaqiio foi tratada como 
resposta apedido de informaq6es e de reanalise do projeto. 

Em 20.01.2000 e' solicitado, pelo requerente, a revalidaqiio do despacho anterior, de 
30.03.1994, que considerava estarem reunidas as condiq6es essenciais para a realizaqiib do 
loteamento. E notrficado para apresentar as peqas necessarias para a obtenqiio da aprovaqGo 
final e do alvara de construqiio. 

Em 26.06.2000, ao inve's da resposta ao requerido nu ultima notzjicaqiio, da entrada um novo 
Pedido de Informaqiio Pre'via (PIP). Resulta deste novo requerimento, nova resposta de 
viabilidade reafirmando condiqaes similares as ja anteriormente assinaladas, nus anteriores 
propostas de loteamento, novamente reaflrmadas pelos serviqos, que mant&m os termos legais 
exigiveis, reaflrmando os mesmos repetidamente. 

Em 23.01.2001 o requerente pede deferimento tacit0 do PIP anterior. A 05.02.2001 desiste do 
pedido anterior e pede o seu arquivamento. Em 14.03.2001 siio deliberadas, em reuniiio de 
cbmara, as informaq6es a prestar e a reconflrmar ao requerente, no 6mbito do mais recente 
pedido de informaq60 pre'via. 

Em 30.04.2001, o requerente vem reclamar da falta de resposta ao pedido de deferimento tacito, 
do qua1 tinha expressamente desistido, em 05.02.2001. Rezine a 08.05.2001 com a vereaqiio. 
Nesta data o requerente e' informado do arquivamento do pedido de deferimento tiicito, a seu 
pedido e da deliberaqiio de cdmara, que jd Ihe tinha sido notificada em 21.03.2001, atrave's do 
oJcio n. " 6541/2001, corn 10 dias para se pronunciar em sede de audi2ncia pre'via. N6o foi dada 
resposta. 

Em 27.06.2001 foi a informaqiio contida no paragrafo anterior, objeto de delibera~iio de 
chmara, notificada ao requerente em 13.07.2001, atrave's do oJcio 14363/2001. 

Em 02.10.2001 e' solicitada uma certidlio onde conste o deferimento tacito, que o requerente na"o 
assina. Nu mesma data e' apresentada por Civile'vora, Lda., uma queixa de desigualdade de 
tratamento em relaqiio a outro promotor da cidade. Em 16.01.2003 e' dada resposta a esta 
queixa, atrave's do ojkio 704/2003. 

Em 13.01.2006, da entrada um novo pedido de licenciamento do loteamento, registada sob o 
nzimero 177.2006. 0 loteamento foi condicionalmente aprovado em reuniiio de cdmara de 
12.04.2006. 

Em 08.03.2007 e' entregue pelo requerente Civile'vora, Lda., um aditamento ao proieto de 
arquitetura do loteamento em andlise. Este pedido de aditamento niio foi apreciado, tendo sido 
esta upreciaqzo suspensa por ter sido aberto period0 de inque'rito pziblico do novo Plano 
Diretor Municipal de ~ v o r a ,  tendo isto sido transmitido ao requerente atrave's do oflcio n." 
11331, datado de 01.06.2007. 

Em 09.01.2008, em reuniGo de cdmara, e' aprovado, condicionalmente, o aditamento ao projeto 
de loteamento, com novo desenho urbano proposto. 0 requerente e' notrficado em 22.1.2008. 
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Em 23.7.2008, deu entrada pedido de licenciamento para as obras de urbanizago do 
loteamento, com entrega dos projetos de especialidades e outras peqas desenhadas e escritas 
necessarias para o efeito. 

Em 13.11.2008, na sequbncia de deliberaclio camardria de avrovaclio da vroposta te'cnica dos 
sewicos do urbanismo, foi enviado ao requerente, informaqlio a dar conta da aprovaqo 
condicionada de alguns projetos de infaestruturas das obras de urbanizaqlio, solicitando-se a 
supresslio ou a correqlio de algumas lacunas e/ou desconformidades legais ou regulamentares. 
Ndo obstante, 

Em 07.04.2009, a empresa Civilivora-ConstruqBes de Evora, Lda., formaliza vedido de 
anulacdo obras de urbanizaclio e assim, dos projetos de arquitetura e de infiaestruturas 
avresentados anteriormente. Nesta data, entrega novo Proieto de Arauitetura, solicitando 
avreciaclio e defkrimento. 

Em 20.11.2009 e' apresentado aditamento ao projeto de arquitetura entregue. 

Em 29.03.2010, o requerente e' informado de proposta de indefrimento do projeto anterior, por 
parecer negativo dos serviqos de dguas e saneamento 6s infaestruturas de dguas e esgotos. E 
feita audibncia pre'via. 
0 requerente ndo se pronunciou em prazo, pelo que os servigos propBern o indefkrimento do 
pedido de licenciamento do loteamento, que nlio chega a deliberaclio final em reunilio de 
Cdmara. 

Em 30.07.2010, o requerente vem submeter para aprecia~lio, novo aditamento ao ~roieto de 
licenciamento anterior (entrada 3210/2010). Em 25.05.2011 este aditamento e' avrovado 
condicionalmente em reunido de cdmara, o que e' notificado ao requerente atrave's do oficio n." 
8534. de 08.06.201 1. 

Em 28.06.20I3 e' entregue novo aditamento ao projeto de licenciamento de overacdb de 
loteamento. E entregue comunicaqdo pre'via de obras de urbanizaqlio e, em simultdneo, pedido 
de execuqb por fases das mesmas. 
Em 11.07.2013, nu sequ&ncia da anterior entrega de comunicaqdo pre'via de obras de 
urbanizaqdo, e' oJiciado (oj 7083/2013) um pedido de supressdo de falta de elementos 
instrutbrios nu comunicaqlio pre'via das obras de urbanizaqlio. 

Em 25.07.2013, o requerente e' notiJicado para proceder a corre~des no aditamento ao projeto 
de loteamento, por este ndo cumprir algumas exigzncias legais e regulamentares, o que e' 
cumprido. 

Em 31.07.2013, em deliberaqdb de reunido de cdmara, foi avrovada a execuclio em fases das 
obras de urbanizaclio, conforme solicitado pel0 requerente e apresentados os cdlculos isolados 
das taxas para a primeira fase das mesmas, com base no RBEAC, salvaguardando-se que os 
projetos das especialidades ainda estavam em fase de apreciaqlio. 

Em 30.09.2013 e' de novo o requerente convidado a efetuar o aperfeiqoamento do projeto. 

Em 24.9.2013, o anterior pedido de comunicaclio pre'via de obras de urbanizacdo, -foi reieitado 
liminarmente, tendo sido isso comunicado aos promotores do oJicio n." 9676/2013. Outros - , 

Cdmara Municipal de Evora - Ata da reuni&o no 15/2022 de 30/06/2022 - Pdgina 9 de 62 



pedidos similares subsequentes, como sera expectavel em projetos desta natureza, continuaram 
a ser liminarmente rejeitados, de acordo com o previsto nus leis e articulados em vigor. 

Em 03.10.2013, deu entrada nova comunicaqfio pre'via, em resposta 13 anterior notificaqfio, de 
novo rejeitada, por incumprimento das exigzncias legais e regulamentares, conforme pareceres 
desfavoraveis dos serviqos te'cnicos respetivos, o que foi comunicado ao requerente, atrave's do 
oJcio 234 de 08.01.201 4. 

Em 14.10.2013, e' submetida a apreciaqfio camararia novo aditamento ao projeto de 
licenciamento da operaqfio de loteamento. 

Em 11.12.2013, por deliberaqfio da cbmara municipal de ~ v o r a ,  e' deferido o pedido de 
licenciamento de operacfio de loteamento, deliberaqfio comunicada ao requerente em 
08.01.201 4. 

Em 31.03.2014 e a partir desta data, existiram trocas sucessivas de elementos devidos a 
comunicaqlio pre'via das obras de urbanizaqlio, tambe'm sucessivamente rejeitada pelos serviqos. 
A requerente foi notiJicada da necessidade de suprir as deficigncias apontadas pelos serviqos 
nos projetos das especialidades das obras de urbanizaqiio, upresentadas em sede de 
comunicaqfio pre'via, sob pena de rejeiqfio liminar da mesma. Em 7.5.2014, nada tendo sido dito 
ou apresentado pela requerente, foi a comunicaqfio pre'via de obras de urbanizaqlio apresentada 
rejeitada liminarmente, disso se informando os promotores em 14.5.201 4. No mesmo dia, 
7.5.201 4, a empresa promotora apresenta aditamento Comunicaqfio Pre'via. Em 26.6.201 4 da- 
se nova rejeiqfio de comunicaqfio pre'via, o que se comunica ao requerente em 30.6.2014. Em 
10.7.201 4 o requerente apresenta novos elementos 2 comunicaqiio pre'via. 

Em 07.08.2014, forum admitidos os projetos de obras de urbanizaqlio relativas a I" fase da 
operaqlio de loteamento. 

Em 19.02.2016, e' requerida a emissfio de alvara de loteamento com obras de urbanizaqfio (I" 
fase). 

Em 14.03.201 6, e' emitido alvara de loteamento com obras de urbanizaclio (I" fase), permitindo 
assim o avanco da I I fase de construclio. 

Em 26.10.201 7, e' deferido um pedido de prorrogaqfio de prazo para conclusfio da I" fase das 
obras de urbanizaqfio. E realizada vistoria e elaborado Auto de Recepcfio Provisdria da I I fase 
das obras de urbanizaciio. Esta fase corresponde a urbanizaqiio de 7 lotes. 

Em 22. em reunifio de cbmara, foi homolonado o Auto de Recepcfio Provisaria da 1 l 
fuse da obra. 

Em 30.11.2017 deu entrada o pedido do promotor para o inicio da 2" fase das obras de 
urbanizaqfio. Foi feito o calculo das taxas inerentes 2s obras da 2" fase, com base no RMEUTU 
(Regulamento municipal de edzficaqfio, urbanizaqfio e de taxas urbanisticas). 

Em 04.01.201 8 os representantes da requerente questionaram qua1 o Regulamento Municipal de 
taxas a aplicar a 2" fase das obras de urbanizaqlio. Nu informaqfio te'cnica dos servigos e' 
mencionado que para a 1" fase das obras de urbanizaqfio, cujo alvarh foi emitido, como vimos, 
em 14.3.201 6, foi aplicado o RBEAC, que foi revogado em 8.5.201 0, data da entrada em vigor 
do RMEUTU 0 requerente solicitou a aplicaqiio a 2" fase das obras de urbanizaqfio do RBEAC. 
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0 s  serviqos te'cnicos remeteram o assunto para instdncias superiores, propondo a aplicaqdo do 
RMEUTU; por falta de fundamento legal para aplicaqdb do RBEAC, proposta que mereceu a 
concorddncia do vereador do Pelouro, em 18.1.201 8. 

Em 02.03.2018 o representante da requerente veio apresentar exposiqdo, na qual solicits, em 
resumo, a aplicaqdo ao processo, incluindo 2" e 3" fase das obras de urbanizaqdo, do 
Regulamento de taxas em vigor em 1993, data da entrada do primeiro pedido de viabilidade da 
operaqdo de loteamento, bem como da devoluqo do valor em excess0 pago por aplicaqdo do 
RBEAC ao licenciamento da operaqdo de loteamento e da I" fase das obras de urbanizaqdo. 
Apds andlise, veriJca-se que a exposiqdo ndo apresenta fundamento barecer 
I C E  VORA/2018/3918). 

A 03.08.2018 volta a solicitar o cdlculo das taxas de urbanizaqb ao abrigo das disposiq6es de 
1993 (embora jd tivesse sido informado da posiqb da Cdmara). 

A 19.9.2018 e' solicitado o pagamento das taxas de forma faseada. 
Sem mais avanqos, regista-se a emissdo da prorrogaqdo do alvard da I" fase, levantado apenas 
em 2018. Este alvard, em condiqlies de emissdo, mantem-se suspense, uma vez que o requerente 
reitera a sua discorddncia com as exiggncias gerais e geralmente aplicadas, do loteamento, em 
mate'ria de taxas, obras de urbanizaqdo e cedgncias. Solicita o pagamento das taxas em 
prestaqaes o que e' autorizado, permitindo assim o avanqo das obras e ate' a comercializaqdo 
pre'via de lotes que naturalmente pagariam os encargos gerais do loteamento. 

A emissdo de alvard de loteamento com obras de urbanizaqdo da 2" e 3"fase nunca chegou a ser 
emitido ate' h data. 
Importa referir que uma das questlies que sempre foi referida como condiqdo estd relacionada 
com a drenagem das dguas pluviais e a acessibilidade no bairro. A soluqtio para a drenagem 
das dguas pluviais passou por vdrias propostas que foram antecedidas de reuniaes, visitas ao 
local e ate' mesmo de estudo de possiveis soluqlies em termos de desenho urbanos, por forma a 
ser encontra a soluqdo para que as restantes fases do loteamento fossem concretizadas. 
Presentemente o requerente pretende a emisstlo de certiddo de destaque de parte do pre'dio, 
sobre a qual jd existe uma aprovagb de operaqdo de loteamento e para a qual jd foi emitida 
uma I" fase de obras de urbanizaqdo. Considera-se que a realizaqb de destaque ndo poderd ser 
viabilizada, dado contrariar um faseamento jd aprovado. ReJira-se que em atendimento foi 
sugerido avaliar a possibilidade de alterar o faseamento inicialmente proposto, chamando-se a 
atenqb para algumas questlies que deverdo ser garantidas. Importa referir que os proprietdrios 
dos lotes jd constituidos e construidos adquiriram os mesmos com a expetativa de a tardoz ser 
criado um acesso pziblico, situaqdo essa que sd vird a ser concretizada nas fases seguintes. Ou 
seja, o que se pretende referir e' que qualquer alteraqdo ao faseamento deverd ser ponderada e 
analisada tendo em conta todas a condicionantes e soluqdolfinal. 

G). - Torneio Lopes da Silva. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela informou que a ultima fase do tomeio Lopes da Silva 
realizou-se em ~ v o r a  e contou com a participqgo da equipa de ~ v o r a  assim como equipas dos 
outros distritos. N3o foram conseguidos os resultados que inicialmente se pretendia, no entanto 
foi urna boa prestaqiio da equipa Eborense bem como do trabalho que foi desenvolvido pels 
equipa tCcnica da AssociaqSio de Futebol de fivora. 
Deixou urn agradecimento a colaboraqilo dos clubes eborenses que disponibilizaram as 
instalaqees onde se realizararn os vhrios jogos desta segunda fase. 
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H). - 15" Gala do Desporto na CIMAC. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela informou que participou, em representagiio da Ciimara 
Municipal de ~ v o r a ,  na 15" Gala do Desporto da CIMAC na qua1 foram homenageados e 
galardoados varios clubes, atletas e equipas produtivas. Disse que foi notbrio, naquela gala, a 
grande vitalidade do desporto de ~ v o r a  bem como a quantidade de premios que foram atribuidos. 

I). - Vereador JosC Calixto 1 Varios Assuntos. 

0 senhor Vereador JosC Calixto referiu-se aos apoios pontuais ao movimento associativo, que 
reiteradamente ti2m vindo a colocar esta quest50 e solicita que seja resolvida de urna vez por 
todas. Assim, devera passar a ser informada a data de apresentagiio dos pedidos de apoio do 
movimento associativo por forma a que todos os eleitos possam passar a acompanhar 
devidamente os processos e ser transparente porque motivos vem a Ciimara Municipal um 
elevado numero de processos para ratificar e muito menos para analisar e, certamente, para 
aprovar. Considera que n5o e admissivel que 5 dos 7 eleitos continuem a ter conhecimento destes 
processos depois dos mesmos terem terminado. Por vezes ha justificagiio para que existarn 
ratificagaes, mas essa e neste momento a regra pouco transparente. por isso continuara sempre a 
existir ratificagaes, mas que essa niio seja a pratica corrente. 

Um outro assunto esta relacionado com um pedido para a realizagiio de urna reuniiio 
extraordinaria ou audiqiio da C h a r a  Municipal, eventualmente na 2" quinzena de julho em data 
a acordar entre todos, pois face aos calendarios dos processos parece-lhe a data adequado, com a 
equipa tecnica que esta a elaborar o Plano Diretor Municipal para o executivo poder, nessa 
reuniiio, ter um dialogo mais direto e ouvir as preocupagaes de todos os municipes e promotores 
que pretendam intervir e questionar urna proposta que, segundo a sua opiniiio, pode comprometer 
o futuro da cidade e do concelho de ~ v o r a  nas proximas decadas. Recordou ainda que ja fez este 
pedido na reuniiio anterior. 

0 senhor Vereador JosC Calixto referiu, tambem, que no inicio deste mes de junho houve urna 
posigiio publica do senhor Presidente, em nome da C h a r a  Municipal, sobre a questiio da 
Descentralizagiio da Transferencia de Competencias, em conjunto com outros municipios do 
Alentejo e do Algarve. De facto, foi solicitado formalmente, o adiamento do process0 de 
Transferencia de Competencias a Associagiio Nacional de Municipios Portugueses. No entanto, 
este assunto niio foi tratado em reunigo de C h a r a  Municipal e por outro lado entendem que 
pode ser lesivo para as populagaes, pelo que gostariam de ver este assunto devidamente 
analisado nesta autarquia e defendidos os interesses do municipio e dos eborenses, ngo com um 
adiamento deper si, sem mais. 

0 senhor Presidente, relativamente as ratificaqaes, disse que reconhece que de facto ha algumas 
dificuldades, e tem procurado com os servigos sensibilizar as associagaes no sentido de haver 
cumprimento de prazos nos pedidos de apoios, para que depois possam tambem dar respostas em 
tempo util. 

Em relagiio a questiio da reuniiio com a equipa tecnica do Plano de Urbanizagiio de ~ v o r a ,  
lembrou que foi ja efetuada urna primeira reuniiio de apresentaqgo aos eleitos da Ciimara e 
Assembleia Municipal e disse que esta prevista urna nova reuniiio com os eleitos da Ciimara 
Municipal nas proximas semanas, portanto ira diligenciar para que seja marcada essa reuniiio 
onde se possa abordar estas questaes. 
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0 senhor Presidente, relativamente a questiio da Transferencia de Competencias, esclareceu, no 
sentido de deixar claro, que a posiqiio foi tomada pel0 Presidente da C h a r a  e niio pela C h a r a  
Municipal. Salientou, tambCm, que niio foi um pedido de adiamento, mas sim um pedido de 
reuniiio com a Presidente da Associaqiio Nacional de Municipios para, por um lado, saber o 
ponto de situaqiio da negociaqiio que estava a ser feita com o Governo e, e por outro lado, 
transmitir as preocupaqbes que t8m em relqiio a estas matCrias. 

0 senhor Presidente deu tamb6m conhecimento da reuniiio que decorreu na CCRA (Comissiio 
de Coordenaqiio da Regiiio do Alentejo) com as senhoras Ministras da Saude e da Coesiio 
Territorial sobre as Transferencias de Competencias. 

J). - Vereador Henrique Sim-Sim 1 Virios assuntos. 

0 senhor Vereador Henrique Sim-Sim solicitou que, no h b i t o  da comissiio de 
acompanhamento das obras do Hospital Central do Alentejo, uma vez que tem periodicidade 
mensal que, em tempo, pudessem ser convidados todos os Vereadores da oposiqiio a participar 
nessa reuniiio de acompanhamento, para ficarem tamMm a conhecer o que esta a decorrer de 
uma forma mais objetiva. 

Sobre o Plano de Pormenor de Salvaguarda do Centro Histbrico, questionou qua1 o seu ponto de 
situaqiio. 
Referiu-se ainda a necessidade de abrir um procedimento para o reforqo do contingente de 
guardas noturnos no Centro Hist6ric0, porque no seu entender ha essa possibilidade e por isso 
deve ser dado andamento ao processo. 

0 senhor Vereador Henrique Sim Sim, em nome dos eleitos do PSD apresentou o seguinte 
voto de Felicitaqiio: 
FelicitaqIo ao Grupo Desportivo 0 s  Dianas, pela organizaqiio do XI Torneio de S. Joiio, 
iniciativa que envolveu mais de 250 atletas de vitrios escalbes, em masculinos e femininos, 
oriundos de nove clubes de patinagem do Alentejo e Algarve. 
0 Voto apresentado foi aprovado por consenso de todos os Eleitos. 

Por ultimo, deixou tambCm uma felicitaqiio pela iniciativa do Dia da Cidade, que no seu entender 
decorreu de forma interessante, e foi importante n b  s6 sinalizar a candidatura de ~ v o r a  a Capital 
Europeia da Cultura, mas tambCm trazer pessoas comuns. Todavia, reitera a necessidade deste 
Dia da Cidade ser mais aberto a comunidade, sari dos Paqos do Concelho, com ja tem dito 
anteriormente 

0 senhor Presidente, sobre a quesao do Hospital, disse que 6 apenas um grupo de trabalho com 
a participaqiio da Comissiio de Coordenagiio e Desenvolvimento Regional do Alentejo, do 
MinistCrio da Sahde, da Administraqb Regional de Saude e da C h a r a  Municipal, tendo na 
idtima reuniQ sugerido que as Infraestruturas de Portugal passasse tambCm a integrar o grupo de 
trabalho, uma vez que tem que se proceder 9 ligaqiio entre estradas nacionais. Portanto, niio C 
propriamente uma comissiio de acompanhamento, mas pode comprometer-se a informar antes e 
ap6s a reuniiio das conclusbes da mesma, e no caso de haver sessbes abertas, naturalmente, com 
todo o gosto ira propor que os senhores Vereadores possam participar. 

Relativamente ao Plano de Pormenor de Salvaguarda do Centro Histbrico, disse que de momento 
niio tem o ponto de situaqiio, mas que daria essa informqiio oportunamente. 
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Quanto ao contingente de guardas noturnos no Centro Historico, salientou que abriram vkios 
concursos, ha algum tempo atras, mas ficaram desertos, ainda assim no seu entender ha 
condigbes para voltar a abri-10s no sentido de poderem ocupar os lugares. 

Sobre o Grupo Desportivo "0s Dianas", disse que esteve presente nesta iniciativa, que 
considerou de grande importincia. Contudo, salientou que, ao longo da Feira de S. Joiio, se 
realizou um conjunto vasto de iniciativas, em particular na area desportiva, com uma 
participagiio muito significativa de atletas e pessoas de varios pontos do pais. 

I). - Vereadora Lurdes Nico / Varios Assuntos. 

A senhora Vereadora Lurdes Nico comegou por salientar os melhoramentos visiveis no Saliio 
Nobre, porque de facto ficou muito bonito e isso so 6 possivel com o trabalho dos funcionarios. 

Voltou a frisar um assunto que ja foi referido varias vezes, em reunides anteriores, que esta 
relacionado com o facto de os Vereadores da Oposigiio niio terem acesso a informagiio atempada 
ou simplesmente niio tem mesmo acesso, pel0 que mais uma vez solicita que de futuro, o 
Presidente possa ter outro mod0 de atuagiio. 
Referiu que, como e sabido, esta a acontecer uma Feira de S. Joiio em ~ v o r a  onde decorrem 
eventos organizados diretamente pela Ciimara e, nesses eventos estiio apenas presentes o senhor 
Presidente e o senhor Vereador Alexandre Varela, e os Vereadores da oposigiio so depois e que 
tem conhecimento pela informagiio que e divulgada nas redes sociais. Por exemplo, foi 
apresentado o livro "Sorte Grande" e so com grande sorte e que os vereadores da oposigiio 
acabam por encontrar estes eventos que siio muito interessantes. Gostava de ter estado presente 
no langamento do livro e nZo esteve presente porque desconhecia, e como este exemplo outros 
poderia dar. 
Disse ainda, que pretende que fique registado em ata porque silo situagbes que acontecem 
diversas vezes e niio acha normal que acontegam, porque um executivo e constituido por sete 
pessoas, duas siio do PCP e todas as outras siio a chamada Oposigiio, mas aquilo que se esta a 
falar e de facto de uma representagiio e todos os Vereadores devem participar. Se niio tem 
conhecimento dos eventos niio o podem fazer. Compreende que o senhor Presidente tenha muito 
trabalho, mas tem aquilo que nenhum dos outros Vereadores tem, ou seja, tem pessoas a 
trabalhar para os dois que estiio a tempo inteiro e, portanto, tem assessores e pessoas que devem 
fazer esse trabalho. Neste contexto, gostaria que fossem tratados de outra forma pois como 
Vereadores tern deveres, mas tambem tem direitos, um dos quais e o direito a informagiio. Neste 
contexto, deixa esta nota e pediu a alteragso de procedimentos na forma de trabalhar da Cfimara 
Municipal. 

A senhora Vereadora Lurdes Nico referiu-se ainda a uma outra questiio, que esta relacionada 
com os pedidos de informagiio que por vezes solicitam, das quais niio conseguem tirar qualquer 
tipo de conclusdes. Por exemplo, o senhor Presidente entregou um documento com os projetos 
financiados por fundos externos e a quarta linha onde se 1e: "...a taxa de execuqbo global no 
Alentejo 2020 e' de 60%", ficamos sem saber qual e a taxa de execugiio de cada projeto da 
Ciimara, porque foi exatamente essa a pergunta que foi feita. 0 que nos foi entregue e uma 
mistura de projetos e de estados de execugiio em que eles estiio, e niio se consegue retirar 
qualquer informagiio e, portanto, apelava a que se verificasse o documento que foi 
disponibilizado e facultasse exatamente aquilo que lhe foi pedido. 

Questionou ainda, qual o ponto de situagiio sobre a suspensi%o do acordo de geminagiio com a 
cidade Russa de Suzdal, anteriormente aprovado, pois ate ao momento niio tiveram qualquer 
informaqiio. 
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Quanto a Transferencia de Competencias, perguntou de uma forma muito concreta, se o senhor 
Presidente estaria em condiqdes de, na prbxima reuniiio de Chara ,  trazer um documento sucinto 
sobre cada uma das 3 heas, ou seja, a Educaqiio, a Saude e a Aqiio Social e que tipo de aq6es 
foram realizadas para cada uma delas. Tratando-se de um processo evolutivo, e por isso 
naturalmente tem avanqos e recuos, gostaria de ficar a saber qua1 C a situaqiio em cada uma 
destas tireas quando fizesse a entrega do documento. Salientou ainda, que ha algurnas Charas  
Municipais muito mais avanqadas porque ja assinaram, inclusive, os autos de transferencia de 
competencias na Area da saude, como por exemplo a C h a r a  do Alandroal. 

Em relaqiio a sessiio do Dia da Cidade, que decorreu no dia de ontem, deixou a sugestiio para que 
possa, eventualmente, acontecer noutro espaqo por forma a ser mais participada, e mais uma vez 
frisou a falta de informaqiio. 

0 senhor Presidente comeqou por dizer que recusa a afirmaqiio de que niio C dado acesso a 
informaqiio, o que pode acontecer C niio ser disponibilizada na forma como quem a requer 
gostaria, admitindo mesmo que podera haver divergencias a este nivel. A informaqiio tem sido 
prestada, C certo que por vezes com atraso, mas naturalmente d um assunto que pode e deve ser 
melhorado. 

Quanto ao laqamento do livro disse que ele prbprio desconhecia, apenas o informaram que ia 
ser lanqado e fizeram-lhe um convite para estar presente, pel0 que fez questiio de comparecer. 
No cdmputo geral niio houve questdes de maior relativamente a Feira. 

Em relaqiio aos projetos, o senhor Presidente disse que a informaqiio foi prestada projeto a 
projeto, com os respetivos valores de execuqiio, tendo a taxa de execuqiio sido calculada e 
informada pel0 seu valor global, sendo a mesma de 60%. 

Relativamente a Transferencia de Competencias, referiu que, em devido tempo, apresentara um 
ponto de situaqiio e avaliqiio acerca de cada uma das heas, mas salientou que, em diversas 
reunides de Chara ,  tem dado informaqdes sobre o decorrer do processo. Entende que, estando a 
decorrer uma fase de transiqiio, sera mais adequado fazer uma informaqiio mais aprofundada 
quando a situaqiio estiver mais consolidada e, naturalmente, farh chegar essa informaqiio com 
muito gosto. 

Quanto aqiio do Dia do Municipio, teve a oportunidade de dizer anteriormente que aquilo que 
pretendiam niio era uma sessiio solene, mas sim uma sessiio evocativa do Dia do Cidade, que foi 
o que fizeram, e que a mesma abordaria as questdes da Capital Europeia da Cultura. 
Portanto, aquilo que fez foi naturalmente convidar o senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
para estar presente, e pedir a Equipa de Missiio que fizesse uma apresentaqiio tal como 
aconteceu. 

Relativamente quest30 da suspensiio da geminaqb de Suzdal, referiu que o assunto sera 
presente em proxima reuniiio de Chara ,  e esclareceu que o mesmo tem que ser, tambdm, 
presente A Assembleia Municipal. A proposta esth a ser feita no Gabinete Juridico, para que 
aquilo que for aprovado na reuniiio de C b a r a  seja proposto para deliberaqiio da Assembleia 
Municipal. 

A senhora Vereadora Florbela Fernandes iniciou a sua intervenqiio por felicitar a Chara ,  os 
trabalhadores, os parceiros, os empreshrios, as instituiqdes e todos os que se uniram 21 volts desta 
ediqiio da Feira de S. Joiio, que regressou dois anos depois, porque de facto houve grande 
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upgrade, a feira esta mais bonita, corn um programa cultural rico e diverso e que abrange os 
diferentes gostos dos eborenses. 

Sobre os aspetos que a senhora Vereadora Lurdes Nico falou da informagiio, disse que de facto 
tem conhecimento do programa da feira, mas ha momentos nomeadamente das sessdes, de 
entrega de premios ou do langamento do livro que niio estiio no programa e algurnas niio estiio 
clarificadas. No seu entender, o Secretariado devia passar a ter o cuidado de informar por e-mail 
os Vereadores das sessaes onde possam estar presentes, independentemente do executivo. Por 
exemplo, sobre a Gala de Desporto da CIMAC, niio sabe se o convite foi extensivo a CAmara ou 
so a quem esta com fungdes executivas, ainda assim deixou a nota que gostaria de ter 
participado, mas na verdade niio recebeu nenhuma informag50 nesse sentido. 

Relativamente a quest50 do PRR e dos fogos no Bairro das Coronheiras, manifestou a sua 
satisfa~iio nestas materias. 

Referiu-se a questiio da situagiio das pinturas das passadeiras e das vias, porque de facto niio tern 
qualquer tip0 de visibilidade e o period0 do veriio e bom para estes trabalhos, embora seja uma 
altura em que muitos trabalhadores est5o de ferias, mas pretendia ter uma previsiio do inicio das 
tarefas. 

Sobre a limpeza da cidade e dos bairros, a senhora Vereadora Florbela Fernandes disse que 
ha zonas que estio completamente abandonadas e algumas siio bairros residenciais, havendo 
mesmo locais onde n5o passa ninguem ha anos e provavelmente tem que passar a existir um 
plano, se e que os servigos os estiio a organizar. 
Foi referido numa reuniiio de CAmara que se iria contratar uma empresa para proceder a limpeza 
de espagos publicos, e no seu entender devia prestar-se informagiio a populagiio sobre essa 
materia porque de facto silo assuntos que estiio completamente descurados. 

Quanto ao grupo de trabalho do Hospital Central do Alentejo, disse que esta completamente de 
acordo e sente-se satisfeita pelas coisas estarem a decorrer no bom caminho. 

Relativamente a Transferencia de Competencias, disse que concorda com o process0 desde que o 
mesmo seja transferido para o Municipio com todas as condigdes necesshrias. Quanto a mudanga 
de discurso da senhora Ministra, e sempre bom ouvir que ha mudangas, mas pensa, tambem, que 
resulta muito da tomada de posig5o do Autarca do Porto que esta a ajudar a todos nesta materia. 

0 senhor Presidente voltou a dizer que vai procurar que o Secretariado faga chegar as 
informagdes em tempo util e deixou um agradecimento pela chamada de atengiio sobre situagdes 
deste genero. 

Relativamente as pinturas de sinalizagiio rodoviaria, disse que verificou que a brigada ja esta a 
funcionar nomeadamente na pintura das vias e passadeiras na zona da Malagueira. 

Sobre a questiio da limpeza, informou que ja esta uma empresa em fungaes, embora o problema 
das ervas seja de facto mais complicado, e no seu entender tem que arranjar uma outra forma de 
ver como e que se pode tratar a situagiio, face as habitagdes, nomeadamente em termos do uso 
dos pesticidas. Por outro lado, procuraram arranjar uma varredora para tentar atraves de meios 
meciinicos suprir alguns problemas de zonas onde possam ter mais dificuldades em chegar. 
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1.1. PrestagIo de Contas Consolidadas 2021. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se a aprovaqiio dos documentos de Prestaqiio de Contas Consolidadas 2021, bem como o 
seu envio a Assembleia Municipal de ~ v o r a  para que esta delibere nos termos da alinea I) do n." 2 
do art." 25." da Lei n." 7512013, de 12 de setembro. 
Considerando que, nos terrnos da alinea i) do n." 1 do artigo 33." da Lei n." 7512013, de 12 de 
setembro (RJAL), compete a C h a r a  elaborar os documentos de prestaqiio de contas a submeter a 
Assembleia Municipal, e que o art." 75." da Lei n." 7312013, de 3 de setembro (RFALEI), 
determina que, sem prejuizo dos documentos de prestaqiio de contas individuais previstos na lei, os 
municipios apresentam contas consolidadas corn as entidades detidas ou participadas. 
Prop6e-se que a C h a r a  delibere aprovar os documentos de Prestaqiio de Contas Consolidadas 
2021, bem como o seu envio a Assernbleia Municipal para apreciaqiio e votaqiio nos terrnos da 
alinea 1) do n." 2 do art." 25." da Lei n." 7512013, de 12 de setembro. 

Intervengaes: 
0 senhor Presidente referiu-se A prestaqiio de Contas para dizer que C um documento, como 
todos sabem, que faz a consolidaqiio das contas do Municipio corn as da Habevora e niio existem 
alteraq6es substanciais relativamente ao que jb foi identificado. 

0 senhor Vereador Jose Calixto disse que naturalmente niio se iriam opor a apresentaqiio da 
prestaqiio de contas, mas o sentido de voto 6 de abstenqiio porque niio representarn o projeto do 
PS, e por outro lado tCm fundamentado detalhadamente o muito que os separa da atual gestiio e 
dos substanciais do projeto da CDU; em coerencia nunca poderiam votar favoravelmente este 
documento. 

A senhora Vereadora Patricia Raposinho disse que, no mesmo sentido, a visiio de estratkgia 
do PSD seria muito diferente pel0 que iriio, tambCm, abster-se. 
Deliberaggo: 
A C h a r a  deliberou, por maioria, com 3 votos a favor do Presidente e Vice Presidente (CDU) e 
da Vereadora Florbela Fernandes (MCE) e 4 abstenqBes dos Vereadores Jose Calixto, Lurdes 
Nico (PS), Henrique Sim Sim e Patricia Raposinho (Mudar Com Confianqa), aprovar a proposta 
do senhor Presidente e submeter a mesma para deliberaqiio da Assembleia Municipal. 

1.2. Agradecimento aos profissionais que exercem fungaes na CImara Municipal de 
~ v o r a .  

0 senhor Presidente deu conhecimento ao Executive do seguinte agradecimento: 
"Excelentissimo(a) Senhor(a) Presidente: 
Senti o desejo e necessidade de manifestar o meu sincero apreqo por todos os proJissionais que 
exercem as suas funqaes ligadas &s atividades da vossa Cdmara Municipal. 
0 s  servi~os que prestam ir populaqdo sdo, no geral, muito importantes, mas quero 
particularmente agradecer a todos os que efetuam a remoq&o didria do lixo e aqueles que 
mant2m as ruas, passeios e bermas de estrada limpas. Nomeio estes porque s&o a parte mais 
visivel dos vossos sewiqos. 
Estamos quase h6 2 anos a viver uma pandemia e nem na fuse inicial e perigosa esses homens e 
mulheres deixaram de vir para a rua fazer o seu trabalho, sujeitos a um perigo constante para 
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eles e para os seus familiares. SCo trabalhos duros e exigentes, efituados ao frio ou ao calor e 
por isso quem os faz merece o nosso respeito e agradecimento. 
O que voc2s fazem lembram-me as palavras Jinais do texto Biblico de 1 Pedro 4:10 que diz 
"CONFORME CADA UM RECEBEU UM DOM, USE-O PARA SER VIR OS OUTROS COMO 
BOM ADMINISTRADOR DA BONDADE ... QUE E EXPRESSA DE VA'RIOS MODOS" que, a 
meu ver, se encaixa perfeitamente nas funq6es que cada um tem de exercer numa cdmara 
municipal. 
Por reconhecer todo o vosso trabalho, quero deixar aqui o meu profundo agradecimento pel0 
esforqo, dedica~Co e bondade com que todos se empenham no sentido de contribuir para o bem- 
estar da populaqGo em geral. 
Peqo o favor de partilhem este agradecimento com todos os colaboradores (externos ou 
internos) que contribuem para o bom funcionamento da vossa Cdmara Municipal e autorizo, 
caso o queiram fazer, a publicaqCo deste meu agradecimento removendo os meus dados 
pessoais. O meu bem-hajapara todos voc$sV 
A CQmara tomou conhecimento. 

1.3. Agradecimento pela cedcncia do saliio Nobre do Teatro Garcia de Resende / 
Homenagem a Professora Filomena Barros. 

0 senhor Presidente deu conhecimento ao Executivo do agradecimento pela cedencia do Saliio 
Nobre do Teatro Garcia de Resende para a homenagem a Professora Filomena Barros. 
A CQmara tomou conhecimento. 

1.4. Situagiio da Pandemia no Concelho. 

0 senhor Presidente sobre a situagilo de pandemia no Concelho, disse que continua com uma 
incidencia elevada, ou seja, 2.483 casos por 100 mil habitantes, e nos ultimos 14 dias houve urn 
acumular de casos de 1.295 o que significa que de momento ha uma tendencia decrescente, 
embora urn pouco lenta, recordando que os dados siio referenciados a data de 27 de junho. 
Esclareceu ainda, que teve a informag20 que a partir de agora so serilo fornecidos dados 
quinzenais. Quanto a vacinagiio disse que nZo ha dados substanciais relativamente a ultima 
informaq5o que prestou. 
A CQmara tomou conhecimento. 

1.5. InformaqLo Econdmica e Financeira. 

0 senhor Presidente deu conhecimento ao Executivo do seguinte: 
Pagamentos: do dia 8 de junho ao dia 21 junho de 2022, foram efetuados pagamentos no valor 
iliquido de 98 1.39 1.2262. 
A CQmara tomou conhecimento 

1.6. Informa@io Econ6mica e Financeira 1 AlteraqGes Orqamentais. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop8s a ratificagilo da sua autorizagilo as alteragdes orqamentais n." 7 e 8 (Alteraqaes 
Permutativas ao Orgamento da Despesa - Corrente e Capital) do ano contabilistico de 2022, com 
fundamento no disposto no n." 3 do artigo 35." do Anexo I da Lei n." 7512013, de 12 de 
setembro. 
Deliberagiio: 
A CAmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 
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2. - ADMINISTRACAO GERAL E FINANCEIRA 

2.1. - Concurso Publico nos termos da alinea b) do art. 19" do CCP para a Empreitada 
RecuperaqBo do Edificio da Antiga Rodoviairia (Operaqlo n." ALT20-04-2316-FEDER- 
000127). 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Revogaqiio da decisiio de contratar nos termos do nO.l do art" 80" do CCP. Considerando o 
procedimento em epigrafe considerou o jiui que nenhuma das propostas apresentadas estava em 
condiqdes de ser aceite por ultrapassarem o preqo base do procedimento. 
Assim, propde o jiui do procedimento a sua exclusiio, com base na alinea b) do n." 1, do artigo 
art." 79". 
Face ao exposto propde-se ao 6rgiio competente (Camara Municipal), aprovaqiio do relatorio 
final vertendo a decisiio do j6ri do procedimento, e despacho de revogaqiio da decisiio de 
contratar, nos termos do nr." 1 do art." 80." do CCP. 

IntervengBes: 
0 senhor Presidente, relativamente a proposta apresentada, chamou a atenqiio que o projeto em 
quest50 jS teve, pel0 menos, tres atualizaqdes orqamentais, a ultima na ordem dos 2 milhdes de 
euros o que jii ultrapassa o valor que existia disponivel em termos de comparticipaqiio, pelo que 
estiio a negociar a possibilidade de obter, no proximo quadro, uma taxa de comparticipaqiio 
maior. 

0 senhor Vereador Henrique Sim Sim disse que nunca estiveram de acordo com a realizaqiio 
do projeto, para os fins a que o mesmo se destina, naquele edificio. Ainda assim, daquilo que 
percebeu niio ha empresas a concorrer que apresentem valores dentro do valor do concurso, pelo 
que mais uma vez ficou deserto. Salientou que estiio a cerca de urn ano e meio do termo do 
PEDU, no qual esta operaqiio se enquadra num montante superior a 1,5 milhdes de euros, o que 
lhe parece muito dificil que seja executado dentro daquele espaqo tempo, uma vez que os 
proprios procedimentos tern os seus prazos. Neste sentido, questionou qual vai ser a estrategia do 
Municipio relativamente a verba inserida naquele programa, porque tudo indica que niio vai ser 
executado. 

0 senhor Presidente esclareceu que estiio a fazer a reprogramaqiio no sentido de passar para as 
obras em curso, que tinham comparticipaqdes mais baixas como por exemplo a requalificaqiio do 
Edificio dos Paqos do Concelho, verbas que estavam noutros projetos com mais dificuldade de 
realizaqiio. Contudo, e dentro do atual quadro pretendem ainda realizar dois projetos 
nomeadamente a ligaqiio da estaqiio ferrovihria ao Centro Historico e a Requalificaqiio Estrutural 
dos Celeiros da EPAC. Neste sentido, 6 provavel que o projeto em analise passe para o proximo 
quadro, porque de facto pode ser complicado execut5-lo ate finais de 2023, mas obviamente niio 
perdendo nenhuma verba inscrita no PEDU atraves de reprogramagdes que permitam, sobretudo 
nos projetos onde ha comparticipaqdes mais baixas, conseguir que sejam aumentadas e de facto 
se houver necessidade passar alguns projetos para o proximo quadro. 

Neste contexto, o senhor Vereador Henrique Sim Sim acrescentou que aquilo que disseram a 
algum tempo atrk sobre os atrasos verificados na execuqb do PEDU, de m a  forma geral, se 
confirmam, embora o senhor Presidente sempre tenha dito que at6 2023 havia tempo para 
executarem todos os projetos, mas afinal conclui-se agora que esta e ja uma das operaqdes que 
niio se vai efetuar no Ambit0 deste Plano Estrategico. 
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0 senhor Presidente esclareceu que houve um conjunto de projetos que estavam previstos com 
orgamentos muito inferiores e tiveram que ser substancialmente aumentados, o que significa que 
aumentando os orgamentos baixa a taxa de comparticipagiio. Assim, a estrategia que estiio a 
utilizar e obviamente usar toda a comparticipagiio do PEDU e, portanto, continua convict0 que o 
PEDU sera integralmente realizado na componente financeira, sendo apenas alterado na sua 
componente fisica nomeadamente em termos de projetos. 

0 senhor Vereador JosC Calixto comeqou a sua intervengiio por recordar o "ar triste" com que 
o senhor Presidente ficou, ha uns anos atras, a quando da primeira negociagiio do PEDU, porque 
considerava que o Municipio estava a conseguir pouco financiamento no PEDU de ~ v o r a  e o 
Municipio tinha aspiraggo a mais. 
Continuou afirmando que recorda essa memoria dos corredores da CCDR-A porque o Municipio 
deveria estar, neste momento, a lutar poder ver aprovados projetos de "overbooking" e nunca 
com as baixas taxas de execugiio que tem, pois estima-se que possam ainda existir fundos 
disponiveis na fase final deste quadro comunithrio de apoio. 
Ainda assim, a preocupagiio que ti2m e perceber qua1 o ponto de situagiio sobre os dois projetos 
que ainda ha a expectativa de se virem a realizar, nomeadamente a ligagiio da estagiio ferroviaria 
ao Centro Historico e a Requalificagiio Estrutural dos Celeiros da EPAC, no sentido de perceber 
se a maturidade destes projetos ainda nos permite ter esperanga que niio se perca a oportunidade 
de financiamento no atual quadro comunitario de apoio. 

0 senhor Presidente comegou por dizer que niio se lembra de ter um ar triste como o senhor 
Vereador referiu, pel0 contrario. Ainda assim, recorda-se que de facto a data a preocupagiio que 
existia tinha a ver, sobretudo, com a capacidade financeira da C b a r a  para os executar, dada a 
dificil situagiio financeira em que a Chmara se encontrava. 
Quanto a questiio que colocou sobre os projetos da ligagiio da estagiio ferrovihria ao Centro 
Historico e a Requalificagiio Estrutural dos Celeiros da EPAC, efetivamente estiio ainda 
dependentes do mercado e naturalmente niio ha grande tranquilidade, mas estiio a tentar junto de 
alguns empreiteiros encontrar um que aceite executar as obras, mas na verdade a grande maioria 
niio quer apresentar propostas face as incertezas da inflagiio e da falta de materiais. 
Esclareceu ainda que estiio atentos ao "overbooking" no sentido de aproveitar algumas verbas 
que possam ficar disponiveis. 

A senhora Vereadora Lurdes Nico referiu que nos documentos que foram distribuidos consta o 
custo total, ja aprovado, relativamente as obras do edificio da ex Rodoviaria. Tambem no mesmo 
documento e referido que as verbas foram transferidas para as obras do Edificio dos Pagos do 
Concelho. 

0 senhor Presidente disse que foi o que acabou de explicar, ou seja, o valor da obra 
inicialmente aprovado era na ordem de 1 milhiio de euros e de momento ultrapassa os 2 milhaes 
de euros e ja teve duas atualizagaes. Assim, face a complexidade da obra entenderam transferir 
parte de uma verba de comparticipagiio do PEDU para o edificio dos Pagos do Concelho, cuja 
obra esta apenas pendente do visto do Tribunal de Contas para ter inicio. 
Deliberaqgo: 
A Chmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

2.2. - Concurso Publico para aquisiqgo de Seguro para Acidentes de Trabalho. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propae-se autorizagiio para inicio de procedimento, aprovaqiio das pegas processuais, autorizaggo 
da proposta de cabimento orgamental e nomeagiio do juri. 
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Nos termos do art." 36.", do n." 2 do art." 40." e do art." 67." do C6digo dos Contratos Publicos, 
solicits-se ao 6rgiio competente para a decisiio de contratar (Chara  Municipal) autorizaqiio para 
inicio de procedimento, aprovaqiio das peqas processuais (em anexo), autorizaqiio da proposta de 
cabimento orqamental (em anexo) e nomeaqiio do jtki do procedimento infia e, nos termos do 
art." 69.", que seja delegado no mesmo a cornpetencia para a prestaqiio de esclarecimentos. 
Juri do procedimento: 
Efetivos 
Presidente: Cristina Bernardo (DGP) 
1 ." Vogal: Luis Pires (DAP) 
2." Vogal: Dina Carnpino (DJ) 
Su~lentes 
Vogal Suplente: Elisabete Neves (UAG) 
Vogal Suplente: Sandra Sabino (SCA). 
De referir que o aumento (32%) do preqo base face ao ano anterior, justifica-se pel0 aumento 
estimado da massa salarial em resultado da transferencia de competencias no dominio da 
educaqiio . 
Deliberaqgo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

2.3. - AcumulagHo de FunqCies Privadas I Ricardo Jorge Caeiro Bernardo. 

0 senhor Presidente deu conhecirnento ao Executivo que, ao abrigo do no 2, alinea a) do art0 
35" da Lei no 7512013, de 12 de setembro, autorizou ao trabalhador Ricardo Jorge Caeiro 
Bernardo por seu despacho datado de 15/06/2022, a acumulaqiio de funqdes privadas para 
"Personal Trainer", em que o horhrio sera i s  2", 3", 4", 5" e 6"s, das 8h i s  12h, com remuneraqiio 
mensal variavel. A presente acumulaqiio foi deferida por um period0 de 1 ano. Findo este prazo a 
mesma ficara sem efeito. Qualquer alteraqiio dos elementos constantes e subjacentes a 
autorizaqiio concedida, implicam novo pedido e nova avaliaqiio. 
A CQmara tomou conhecimento. 

3.1. - Direito de prefergncia sobre o im6vel sit0 na Rua do Calvsirio, 8, fraqgo B, em ~ v o r a ,  
propriedade de JoHo Leonardo Cabral. Processo 1.655. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o niio exercicio do direito de preferencia, 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 im6vel encontra-se, desocupado e ira ser vendido por 1.135.000,OO (um 
milhiio, cento e trinta e cinco mil euros). 
DeliberaqHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanirnidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.2. - Direito de prefergncia sobre o im6vel sit0 na Rua CQndido dos Reis, 7 a 11, fraqHo B, 
em ~ v o r a ,  propriedade de Ana Isabel Garcia Proenga. Processo 1.864. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o niio exercicio do direito de preferencia, nos termos do Decreto no 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informqiio sobre a avaliaqiio em 
anexo. 0 im6vel encontra-se desocupado e ira ser vendido por 187.500,00€ (cento e oitenta e 
sete mil e quinhentos euros). 
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Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.3. - Direito de preferencia sobre o im6vel sito na Rua Dr. Joaquim Henrique da Fonseca, 
3, Rua Oliveira, 2, 4 e Trav. Sezinando Roiz, 1, fraqiio D, em ~ v o r a ,  propriedade de Spark 
Capital, Lda. Processo 1.995. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o n5o exercicio do direito de preferencia, nos termos do Decreto no 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informag50 sobre a avaliag50 em 
anexo. 0 imovel encontra-se desocupado e ira ser vendido por 135.000,00€ (cento e trinta e 
cinco mil euros). 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.4. - Direito de preferencia sobre o im6vel sito na Rua Dr. Joaquim Henrique da Fonseca, 
3, Rua Oliveira, 2,4 e Trav. Sezinando Roiz, 1, fraqiio R, em ~ v o r a ,  propriedade de Spark 
Capital, Lda. Processo 1.995. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o n5o exercicio do direito de preferencia, nos termos do Decreto no. 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informag50 sobre a avaliag5o que 
consta no processo. 0 imovel encontra-se desocupado e ira ser vendido por 160.000,00€ (cento e 
sessenta mil euros). 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.5. - Direito de preferencia sobre o imhvel sito na Rua Mestre Resende, 16, em ~ v o r a ,  
propriedade de Joiio Miguel Santos e Silva Rocha. Processo 1.1465. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o n5o exercicio do direito de preferencia, nos termos do Decreto no 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informag50 sobre a avaliag5o em 
anexo. 0 imovel encontra-se desocupado e ira ser vendido por 180.000,00€ (cento e oitenta mil 
euros). 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.6. - Direito de preferencia sobre o imovel sito na Run Frei Brriz, 24, fraqiio B, em ~ v o r a ,  
propriedade de Joiio Pedro Mata de Mendonqa. Processo 1.1467. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o n5o exercicio do direito de preferencia, nos termos do Decreto no. 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informag50 sobre a avaliag5o em 
anexo. 0 imovel encontra-se desocupado e ira ser vendido por 170.000,00€ (cento e setenta mil 
euros). 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 
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3.7. - Direito de preferencia sobre o im6vel sit0 na Rua de Machede, 16, 16A, em ~ v o r a ,  
propriedade de Komproposito, Lda e outra. Processo 1.1671. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropGe-se o niio exercicio do direito de prefersncia, nos termos do Decreto no. 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informaqiio sobre a avaliaqiio em 
anexo. 0 imdvel encontra-se desocupado e ira ser vendido por 240.000,OM (duzentos e quarenta 
mil euros). 
Deliberagfo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.8. - Direito de prefersncia sobre o im6vel sit0 na Rua D. Augusto Eduardo Nunes, 21, 
fragfo C, em ~ v o r a ,  propriedade de Cristina Romana Grazina Godinho. Processo 1.1749. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropGe-se o niio exercicio do direito de prefergncia, nos termos do Decreto no. 4 112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informaqiio sobre a avaliaq50 em 
anexo. 0 im6vel encontra-se desocupado e ira ser vendido por 215.000,OW (duzentos e quinze 
mil euros). 
Deliberagfo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.9. - Direito de preferencia sobre o im6vel sit0 na Rua Jof o de Deus, 29 a 35 e Travessa 
das Galvoas, 2 a 8, em ~ v o r a ,  propriedade de Empolgantelkgua, Lda. Processo 1.2623. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropGe-se o niio exercicio do direito de prefertncia, nos termos do Decreto no 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informaqiio sobre a avaliaqiio em 
anexo. 0 imovel encontra-se ocupadoldesocupado e ira ser vendido por 1.258.200,00€ (um 
milhiio duzentos e cinquenta e oito mil e duzentos euros). 
Deliberagfo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.10. - Direito de preferencia sobre o im6vel sit0 na Rua das Fontes, 34B, em ~ v o r a ,  
propriedade de Ma. Filipa Valadas Caeiro Teles. Processo 1.3020. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropGe-se o niio exercicio do direito de prefertncia, nos termos do Decreto no 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informaqiio sobre a avaliaqiio em 
anexo. 0 im6vel encontra-se desocupado e irh ser vendido por 52.000,00€ (cinquenta e dois mil 
euros) . 
Deliberaqlo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.11. - Direito de prefersncia sobre o im6vel sit0 na Travessa da Harpa, 4, 6, em ~ v o r a ,  
propriedade de Mf Filipa Valadas Caeiro Teles. Processo 1.3351. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropGe-se o niio exercicio do direito de prefertncia, nos termos do Decreto no 4112003. de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informaqiio sobre a avaliaqiio em do 
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anexo. 0 imovel encontra-se ocupado e ira ser vendido por 180.000,00€ (cento e oitenta mil 
euros). 
Deliberaggo: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.12. - Direito de preferencia sobre o imovel sito na Travessa da Viola, 4, fraggo C, em 
~ v o r a ,  propriedade de Joio Pedro Mata de Mendonga. Processo 1.3380. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o niio exercicio do direito de preferencia, nos termos do Decreto no 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informag50 sobre a avaliagiio em 
anexo. 0 imbvel encontra-se desocupado e ira ser vendido por 192.000,00€ (cento e noventa e 
dois mil euros). 
Deliberaqgo: 
A C b a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente 

3.13. - Direito de prefercncia sobre o imdvel sito na Rua da Moeda, 21, 23, em ~ v o r a ,  
propriedade de Cabega de Casal da Heranga de Alexandre Gonqalves Ribeiro. Processo 
1.8479. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o niio exercicio do direito de preferencia, nos termos do Decreto no 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informaqiio sobre a avaliagiio em 
anexo. 0 imovel encontra-se desocupado e ira ser vendido por 105.000,00€(cento e cinco mil 
euros). 
Deliberaggo: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.14. - Direito de prefercncia sobre o imovel sito na Rua S. Mangos, 7 a 9A e Largo D. 
Miguel de Portugal, 1, em ~ v o r a ,  propriedade de Luis Manuel Machado Carvalho Sabino e 
outra. Processo 1.11901. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o niio exercicio do direito de preferencia, nos termos do Decreto no 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informagiio sobre a avaliagiio em 
anexo. 0 imovel encontra-se desocupado e ira ser vendido por 400.000,00€ (quatrocentos mil 
euros). 
Deliberaqgo: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.15. - Direito de preferencia sobre o imdvel sito na Rua da Cal Branca, 9, em ~ v o r a ,  
propriedade de Antonio Manuel Rosa de Oliveira e outra. Processo 1.12619. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Proptie-se o nZo exercicio do direito de preferencia, nos termos do Decreto no 4 112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informagiio sobre a avaliagiio em 
anexo. 0 imovel encontra-se desocupado e ira ser vendido por 115.000,00€ (cento e quinze mil 
euros). 
DeliberagPo: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente 
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3.16. - Direito de preferencia sobre o imdvel sit0 na Travessa da Campina, 10, em ~ v o r a ,  
propriedade de Luis Miguel Martins Pereira Salvo e outra. Processo 1.12814. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o niio exercicio do direito de preferencia, nos termos do Decreto no 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informaqiio sobre a avaliaqiio em 
anexo. 0 imovel encontra-se desocupado e ira ser vendido por 60.000,OW (sessenta mil euros). 
Deliberaglo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente 

3.17. - Direito de preferencia sobre o imdvel sit0 na Avenida S. Jolo de Deus, 18, lo. Dto., 
fraglo D, em ~ v o r a ,  propriedade de Strong Reasons, Lda. Processo 1.16726. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o niio exercicio do direito de preferencia, nos termos do Decreto no 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informaqiio sobre a avaliaqiio em 
anexo. 0 imbvel encontra-se desocupado e ira ser vendido por 262.500,OM (duzentos e sessenta 
e dois mil e quinhentos euros). 
Deliberaqlo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente 

3.18. - Direito de preferencia sobre o imdvel sit0 na Avenida S. Jolo de Deus, 18, cave, 
fraqlo M, em ~ v o r a ,  propriedade de Strong Reasons, Lda. Processo 1.16726. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o niio exercicio do direito de preferencia, nos termos do Decreto no 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informaqiio sobre a avaliaqiio em 
anexo. 0 imbvel encontra-se desocupado e ira ser vendido por 75.000,OW (setenta e oito mil 
euros). 
Deliberaqlo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente 

3.19. - Direito de preferencia sobre o imcivel sit0 no Beco dos Aqucares, 8, em ~ v o r a ,  
propriedade de Alexandre Miguel Correia Martins. Processo 1.17326. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o niio exercicio do direito de preferencia, nos termos do Decreto no 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informaqiio sobre a avaliaqiio em 
anexo. 0 imovel encontra-se desocupado e ira ser vendido por 126.000,00€ (cento e vinte e seis 
mil euros). 
Deliberaqao: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente 

3.20. - Direito de preferencia sobre o imdvel sit0 na Rua do Ramires, 10, em ~ v o r a ,  
propriedade de Factor Extraordinairio, Lda. Processo 1.19718. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o niio exercicio do direito de preferencia, nos termos do Decreto no 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informaqiio sobre a avaliaqiio em 
anexo. 0 imovel encontra-se desocupado e irii ser vendido por 240.000,OW (duzentos e quarenta 
mil euros). 
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Deliberaqlo: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.21. - Direito de preferzncia sobre o imovel sit0 na Rua do Alfeirlo, 8, fraqlo C, em 
~ v o r a ,  propriedade de Rui Jorge Parreira Lourinho Graciano. Processo 1.1024. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o niio exercicio do direito de preferencia, nos termos do Decreto no 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informaqiio sobre a avaliaqiio em 
anexo. 0 imovel encontra-se ocupado e ira ser vendido por 135.000,00€ (cento e trinta e cinco 
mil euros). 
Deliberaqlo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.22. - Isenqlo de taxas referente a cedzncia de imagem do Arquivo Fotografico de ~ v o r a  a 
RTP 2 - Programa Visita Guiada. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
0 pedido refere-se a 15 imagens das coleqdes Eduardo Nogueira e Varela Pe-Curto, ja 
disponibilizadas na base de dados online do AFCME. Tratando-se de um pedido proveniente da 
RTP2, para um programa sem cariz comercial, de divulgaqiio cultural e interesse publico, 
propde-se, ao abrigo do artigo 7" do RTTORME, a isenqiio da taxa de cedencia das 15 imagens 
solicitadas. Niio existindo, atualmente, no RTTORME qualquer referencia a este tip0 de 
utilizaqiio, e considerado para o efeito a taxa referente a publicaqiio comercial. Assim, o valor 
total da taxa de cedencia seria de 104,85€ (IVA incluido a taxa em vigor). 
Deliberaqlo: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente 

3.23. - Impresslo de materiais grificos para a Eborae Musica Associaqiio. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se a impress50 de materiais graficos, com isenqiio de taxas. 
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" Isenq6es e ReduqGes, ponto 5, alinea d), propde-se, a impress50 de materiais graficos para: 
Eborae Musica - Associaqiio Musical de ~ v o r a  - custos estimados de: 330 A3 x 1,59€= 524,70€ 
(Divulgaqiio: Cartaz/Convite/Programa: XXIII Ciclo de Concertos Musica e outras Artes nos 
Claustros - 2022). 
Deliberaqlo: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

0 senhor Vereador Henrique Sim Sim declarou-se impedido de discutir e votar o ponto 3.24. 

3.24. - Isenqlo de Taxa referente as licenqas especiais de ruido e de recinto improvisado 
para o Centro de Arte e Cultura da Fundaqlo EugCnio de Almeida. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
No iimbito do Regularnento 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 7' IsenqGes e Reduq6es, propde-se a isengiio do pagamento de Taxas referentes as 
licenqas especiais de ruido e recinto improvisado ao Centro de Arte e Cultura da Fundag50 
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EugCnio de Almeida para a iniciativa "Ciclo de cinema ao ar livre com m6sica ao vivo", a 
acontecer as 21h30, nos dim 9, 16,23,30 de julho e 6 de agosto. 
DeliberaqHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 0 senhor 
Vereador Henrique Sim-Sim n5o esteve presente na discuss50 e votaq5o por nos termos da Lei, 
se encontrar impedido. 

3.25. - CedCncia n3o onerosa da sala de conferCncias do Palaicio D. Manuel B Logistica 
AlenMGF. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas e outras Receitas do Municipio de ~vora ,  art". 
7". Isenqses e ReduqGes, e dado tratar-se de uma iniciativa de relevo enquanto espaqo de 
manifestaqtio de cidadania, prop6e-se a cedCncia da Sala de Confercncias do Palacio D. Manuel, 
a Associaqtio - Logistica AlenMGF (Grupo de Medicos de Medicina Geral e Familiar), com 
isenqtio de taxa de utilizaqtio, nos proximos dias 11 e 12 de novembro de 2022, para apoio a 
realizag50 das Jornadas Alen'MGF 22. Custo de cedhcia 33,46€/hora. 
Deliberaqiio: 

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

3.26. - IsenqHo de Taxa referente B licenqa especial de ruido para o Grupo Cultural e 
Desportivo dos Bairros Santa Maria e Fontanas. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propbs a ratificaqtio do seu despacho datado de 06 de junho de 2022, nos termos e para os 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 com sede no Concelho e de acordo com o 
Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~vora ,  Artigo 7" Isenqses e 
Reduqses, foi o Grupo Cultural e Desportivo dos Bairros de Santa Maria e Fontanas, isento do 
pagamento de Taxas referente a licenqa especial de ruido, para a realizaq50 de um baile que 
aconteceu no passado dia 10 de Junho. 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

3.27. - IsenqIo de Taxa referente B cedencia de transporte a Associaqiio Filarmbnica "24 de 
junho" de S. Miguel de Machede. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propbs a ratificaqgo do seu despacho datado de 13 de junho de 2022, nos termos e para os 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 com sede no Concelho e de acordo com o 
Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~vora ,  Artigo 7" Isenqaes e 
ReduqGes, foi o Grupo Cultural e Desportivo dos Bairros de Santa Maria e Fontanas, isento do 
pagamento de Taxas referente a licenqa especial de ruido, para a realizaq50 de um baile que 
aconteceu no passado dia 10 de Junho. 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

3.28. - Impress30 de materiais grtificos para Eborae Musica. 
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0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBs a ratificaq50 do seu despacho datado de 22 de junho de 2022, nos termos e para os efeitos 
do art." 35.", no 3 do Anexo I da Lei n." 7512013 de 12 de setembro. De acordo com o 
Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~ v o r a ,  Artigo 7" IsenqGes e 
Reduqaes, ponto 5, alinea d), e no imbito dos apoios logisticos aos Agentes Culturais do 
Concelho, para o ano em curso, foram impressos no Gabinete de Artes Graficas para a Eborae 
Musica - Associaq50 Musical de ~ v o r a  - 170 A3 x 1,59€= 270,30 € (Cartazes - divulgaq50 - 
Concerto pela Orquestra de Cordas). 
Deliberaqiio: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

3.29. - Impressiio de materiais graficos para Eborae Musica. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBs a ratificaqgo do seu despacho datado de 22 de junho de 2022, nos termos e para os efeitos 
do art." 35.", no 3 do Anexo I da Lei n." 7512013 de 12 de setembro. No iimbito 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' Isenqdes e 
Reduqdes, ponto 5, alinea d), propde-se, a impress50 de materiais graficos para 
Eborae Musica - Associaq50 Musical de ~ v o r a  - custos estimados de 330 A3 x 1,59€= 524,70€. 

(Divulgag50: CartazIConvitelPrograrna: XXIII Ciclo de Concertos Musica e outras Artes nos 
Claustros - 2022). 
Deliberaqiio: 
A Cgmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

3.30. - Impressiio de materiais graficos para Coleqiio B. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBs a ratificaqgo do seu despacho datado de 22 de junho de 2022, nos termos e para os efeitos 
do art." 35.", no 3 do Anexo I da Lei n." 7512013 de 12 de setembro. De acordo com o 
Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~ v o r a ,  Artigo 7" IsenqGes e 
ReduqGes, ponto 5, alinea d), e no hmbito dos apoios logisticos aos Agentes Culturais do 
Concelho, para o ano em curso, foram impressos no Gabinete de Artes Graficas Produg50 
ColecqBo - B - 55 A3 x 1,59€= 87,45 € (Cartazes e flyers, para divulgagiio de iniciativa). 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

3.31. - Impressiio de materiais graficos para a Associaqiio de danqa e Arte Companhia de 
Triana. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBs a ratificaq50 do seu despacho datado de 22 de junho de 2022, nos termos e para os efeitos 
do art." 35.", no 3 do Anexo I da Lei n." 7512013 de 12 de setembro. De acordo com 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), e no iimbito dos apoios logisticos aos Agentes Culturais do 
Concelho, para o ano em curso, forarn impressos no Gabinete de Artes Graficas: 
- Associaq50 de Danqa e Arte Companhia de Triana - 105 A3 x 1,59€= 166,95 € (Divulgaq50 de 
iniciativas que aconteceram na Feira de S. Jo5o). 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 
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4. - EDUCACAO E INTERVENCAO SOCIAL 

4.1. - Cartlo Social do Municipe / RevalidagBes para deferimento. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Ao abrigo do regulamento de atribuiqiio do cart20 social do municipe, publicado em Dilirio da 
Republica 2" sCrie no 138 de 20 de julho de 201 1, com entrada em vigor no dia 01 de outubro de 
201 1, silo presentes 10 processos de revalidaqdes do cart80 social do municipe com proposta 
para deferimento. 
Tendo em conta o regulamento de atribuiqiio do carticio social do municipe e ap6s anhlise tCcnica, 
o serviqo propde a revalidaqiio de 10 processos que, cumulativamente, cumprem as seguintes 
condiqdes: 
0 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 C inferior a 443,20€, de acordo com a alinea b) n04 do 
artigo 5' do regulamento; 
0 s  processos referem-se aos municipes abaixo identificado: 

Processo para deferimento: 
Unilo das Freguesias de Bacelo e Sra. da Saude 

Rendimento per I I capita (€) 
1 1596 I Helena Bernardina Ferreira Pinto Rosado 1 429,OO € 

Unilo das Freguesias da Malagueira e Horta das Figueiras 

I N." I Nome I Rendimento per ( 
- 

124 
266 

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

990 
2006 
2229 
2412 
2500 
250 1 
2539 

4.2. - Cartlo Social do Municipe 1 RevalidagBes para indeferimento. 

Maria Teresa Alves Dias 
Catarina Rosa Pana~as 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Ao abrigo do regulamento de atribuiqiio do cartiio social do municipe, publicado em Diivio da 
Repcblica 2" sCrie no 138 de 20 de julho de 201 1, com entrada em vigor no dia 01 de outubro de 
201 1, s b  presentes 4 processos de revalidaqb do cartb social do municipe com proposta para 
indeferimento. 
Tendo em conta o regulamento de atribuiqiio do cartilo social do municipe e ap6s analise tCcnica, 
o serviqo propde o indeferimento na revalidaqiio de 4 processos por niio cumprirem as seguintes 
condiq6es: 

capita (€) 
261,50 € 
437,40 € 

Deliberaggo: 

Francisco Jose da Piedade Clementino 
Maria Rosa Quito Orvalho Clementino 
Maria das Neves da Rosa Marques 
Maria J~di te  Valido Fialho 
JosC Pereira Branco 
Maria Odete Marques Branco 
Rosa Maria Chanua Angelino 
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396,70 € 
396,70 € 
389,80 € 
196,40 € 
389,80 € 
389,80 € 
265,30 € 



0 rendimento mensal per capita igual ou inferior ao indexante de apoios sociais (IAS 443,20€), 
de acordo com a alinea a) no 4 do artigo 5"; 
De acordo com alinea b) n04 do artigo 5" do mesmo regulamento "(.. .) n5o havendo direito a 
atribuiq50 do cart50 nas situaq6es em que o valor patrimonial seja superior ao IAS em vigsncia a 
data do pedido (. . .)"; 
0 s  processos referem-se aos municipes abaixo identificados: 
Processos para indeferimento: 
Unilo das Freguesias de S lo  Sebastilo da Giesteira e N. Sra. da Boa-FC 

1 773 1 Feliciana Rosa Ventaneiras 1 461.20€ I 

N." 

Deliberaglo: 

Nome 

A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

Rendimen to 
per capita (€) 

2- 

46 1,20 € 
452,50 € 
452,50 € 

774 
207 1 
2072 

4.3. - Cartlo Social do Municipe / Novos Processos para deferimento. 

Luis Antonio Coelho 
Francisco Antonio Grilo Coelho 
Alzira Emilia da Silva AlmodBvar 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Ao abrigo do regulamento de atribuiqfio do cart50 social do municipe, publicado em Diario da 
Republics 2" serie no 138 de 20 de julho de 20 1 1, com entrada em vigor no dia 01 de outubro de 
201 1 s5o presentes 3 novos processos do cart50 social do municipe com proposta de deferimento 
Tendo em conta o regulamento de atribuiqiio do cartiio social do municipe e apos analise tecnica, 
o serviqo propae o deferimento de 3 novos processos por cumprirem, cumulativamente, as 
seguintes condiqaes: 
0 rendimento per capita nfio ultrapassa os 443,20€, de acordo com a alinea a) n." 4 do artigo 5" 
do regulamento; 
0 valor patrimonial dos bens a considerar e 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: 
Unilo das Freguesias de ~ v o r a  

I N." I Nome I Rendimento I 

2588 

Deliberaqlo: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

4.4. - Cedencia de transporte h Associaglo Chlo dos Meninos de ~ v o r a ,  dia 18 e julho. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
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Uniiio das Freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras 
Ligia Mafalda Ourives Borrego 

Rendimento 
per capita (€) 
437,70 € 
437,70 € 

N." 

2589 
2590 

per capita (€) 
54,60 € 

Nome 

Maria Alice Gonqalves 
Tome Joiio Rosado 



Propde-se a cedCncia de um autocarro a Associaqiio Chiio dos Meninos para deslocaqiio ao 
Zoomarine, no dia 18/07/2022, conforme se especifica: 
Solicita-nos a Associaqiio C h b  dos Meninos de ~vora ,  a ceddncia de um autocarro, no dia 
18/07/2022, para a deslocaqiio dos seus utentes ao Zoomarine, sito no Algarve / Guia - Albufeira, 
assim como a respetiva isenqiio do pagamento das taxas associadas. 
A saida de ~ v o r a  sera no dia 18/07/2022 das instalagdes da Associagiio, sita na Av. da 
Liberdade, lote 100, BO Antbnio Sbrgio e esth agendada para as 08:OOh. 0 regress0 a ~ v o r a  tem 
saida agendada do Zoomarine para as 17:OOh. 
De acordo com o Art." 92.O da Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~vora ,  este 
apoio tem um custo total estimado de 709,08€, incluindo 406 Krn*1,59€ e 6 horas de trabalho 
extraordinhrio do motorista (6*10.59€), acautelando eventuais atrasos. 
Propde-se a cedCncia do autocarro a Associaqtio Chiio dos Meninos no dia 18/07/2022, no 
h b i t o  do Programa Municipal Conhecer Mais, programa este que esta enquadrado nas 
competCncias da C h a r a  Municipal, segundo a alinea u) do ponto 1 do artigo 33" da Lei n." 75, 
de 12 de setembro de 20 13. 
Mais se solicita autorizaqiio para o trabalho extraordinhrio do motorista. 
De acordo com as normas do Programa Municipal Conhecer Mais, o trabalho extraordinhrio do 
motorista que vh alCm de duas horas, serh assumido pela entidade requerente (I11 - 
Funcionamento, n.O 3 - Hortirio de fiuncionarnento). 
Deliberaqgo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

4.5. - Contratos Interadministrativos de 2022 corn as Unifies e Juntas de Freguesia. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se, para aprovaqiio os valores respeitantes A execuqiio dos Contratos Interadministrativos 
referente ao mCs de maio de 2022. 
A Lei n." 7512013, de 12 de setembro, veio introduzir um novo regime normativo de 
enquadramento da delegaqiio de competencias, atraves da sua contratualizaqiio, possibilitando 
que os brgiios dos municipios deleguem competCncias nos 6rgiios das freguesias, em dominios 
dos interesses prbprios das populaqdes destas, em especial no h b i t o  dos servigos e das 
atividades de proximidade e do apoio direto As comunidades locais. 
Neste hbi to ,  foram celebrados com as Juntas e Unides de Freguesias Contratos 
Interadministrativos atraves dos quais o Municipio de ~ v o r a  delegou as seguintes competCncias 
no dominio da educaqiio: transportes escolares, gestilo de refeitbrios e refeiqdes escolares e 
atividades de animaqiio e apoio a inficia. 
Deste mod0 propde-se, ao abrigo dos Contratos Interadministrativos de 2022, a aprovaqiio dos 
valores a pagar no h b i t o  da delegaqiio de competencias no dominio da educaqiio as Juntas e 

T 
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* No caso das refeiqdes escolares, as unidades correspondem as refeigdes fornecidas sem contabilizaqio 
dos adultos (pois n8o existem comparticipaqgo dos adultos); 
** Em relaq8o aos transportes escolares, as unidades correspondem aos Km's realizados afetos aos 
circuitos autorizados em PTE; 
*** No caso das AAAF, as unidades correspondem ao no de crianqas em prolongamento de horhrio e a 
almoqar. 
Nota 2: **** Valores j a  transferidos. 
Nota 3: 0 subsidio referente as refeiqdes escolares e calculado tendo como referencia o numero efetivo de 
refeiqdes consumidas de acordo com os escaldes de aqio social escolar. 
Deliberaggo: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

4.6. - Acordos de Colaboragiio com os Agrupamentos de Escola em matCria de refeig8es 
escolares. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Propbe-se, para aprovagiio os valores respeitantes aos Acordos de Colaboragiio com os 
Agrupamentos de Escola, em materia de refeigbes escolares, referentes ao ano letivo 2021/2022: 
Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira - maio de 2022. 

I Reaisto de entrada 1 AGR ESCl20221202 

1 Total ( 3.275 1627,80 € 
0 subsidio referente as refei~bes escolares e calculado tendo como referencia o numero efetivo 

- 

Maio 2022 
No refeic;bes / Subsidio CME , 

- 

Agrupamento de Escolas Gabriel 
Pereira 

de refeigbes consumidas de acordo corn os escalbes de agiio social escolar. 
Deli beraqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

Agrupamento de Escolas 
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Estabelecirnentos de 
Muca~ib e Ensino 
EB Comenda 
EB Chafariz del Rei 
JI St Antdnio 

1.343 
1.642 
290 

394,93 € 

178,85 € 

54,02 € 



4.7. - Programa Okup@-te e Programa Ser a Brincar- fbrias de veriio 2022. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Proposta de freqdncia de crianqas no programa Okup@-te e programa Ser a Brincar- fdrias de 
veriio 2022, a titulo gratuito, considerando a carCncia econ6mica do agregado familiar. 
De acordo com as deliberaqees superiores (Edoc 2022117162 e EDOC 2022118503) relativas a 
autorizaqb de vagas nos Programas Okup@-te e Ser a Brincar- fdrias de verk, a titulo gratuito, 
a serem preenchidas por um conjunto de crianqas em situaqiio de carencia economica e/ou a 
frequentar entidades de apoio a infhcia, cujo rendimento familiar per-capita seja igual ou 
inferior ao IAS e beneficikias do escaliio 1 do abono de familia. 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

4.8. - Programa Municipal "Conhecer Mais" - Ceddncia de transporte B APCE, dias 4 e 8 
de julho. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Solicits-nos a APCE - Associaqiio de Paralisia Cerebral de ~vora ,  a cedCncia de um autocarro, 
nos dias 04/07/2022 e 08/07/2022, para a deslocaqiio dos seus utentes a Col6nia de FCrias, que 
decorrera em Vila Nova de Milfontes, assim como a respetiva isenqiio do pagamento das taxas 
associadas. 
A saida de ~ v o r a  serB no dia 04/07/2022 (instalaqaes da APCE) e esta agendada para as 09:30h. 
0 regresso a ~ v o r a  tem saida agendada de Vila Nova de Milfontes para dia 08/07/2022 hs 
14:30h. 
De acordo com o Art." 92." da Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~vora ,  este 
apoio tem um custo total estimado de 98 1,5442, assim especificado: 

Dia 04/07/2022 - 302Krn* 1,59€=480,18€ 
Dia 08/07/2022 - 302Krn* 1,59€=480,18€, acrescido de 2h trabalho extraordinhrio do motorista 
(2" 10,59=2 1,18€), acautelando eventuais atrasos. 
Propee-se a cedCncia do autocarro a APCE nos dias 04/07/2022 e 08/07/2022, no h b i t o  do 
Prograrna Municipal Conhecer Mais, programa este que esth enquadrado nas competCncias da 
C h a r a  Municipal, segundo a alinea u) do ponto 1 do artigo 33" da Lei n." 75, de 12 de setembro 
de 2013.Mais se solicita autorizaqiio para o trabalho extraordinhrio do motorista. 
De acordo com as normas do Programa Municipal Conhecer Mais, o trabalho extraordinhrio do 
motorista que va alCm de duas horas, sera assumido pela entidade requerente (111 
Funcionamento, n." 3 - Horhrio de funcionamento). 
Deliberaqlo: 
A Cihara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

4.9. - Programa Municipal L'Conhecer Mais" - Ceddncia de transporte ao Niicleo de ~ v o r a  
da Liga Portuguesa Contra o Cancro, dia 7 de julho. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Solicits-nos o Nucleo de ~ v o r a  da Liga Portuguesa Contra o Cancro, a cedencia de um 
autocarro, no dia 07/07/2022, para a deslocaqiio dos seus utentes ao Museu Nacional Ferrovihrio, 
sito Entroncamento, assim como a respetiva isenqiio do pagamento das taxas associadas. 
A saida de ~ v o r a  sera no dia 07/07/2022 das instalaqees Hospital do Espirito Santo - Edificio do 
Patrocinio e esta agendada para as 08:30h. 0 regresso a ~ v o r a  tem saida agendada do 
Entroncamento para as 16:30h. 
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De acordo com o Art." 92." da Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~ v o r a ,  este 
apoio tem um custo total estimado de 703,80€, incluindo 416 Km*1,59€ e 4 horas de trabalho 
extraordinario do motorista (4* 10.59€), acautelando eventuais atrasos. 
Prop6e-se a cedencia do autocarro ao Nucleo de ~ v o r a  da Liga Portuguesa Contra o Cancro no 
dia 07/07/2022, no h b i t o  do Programa Municipal Conhecer Mais, programa este que esta 
enquadrado nas competencias da Ciimara Municipal, segundo a alinea u) do ponto 1 do artigo 
33" da Lei n." 75, de 12 de setembro de 2013. 
Mais se solicita autorizaqfio para o trabalho extraordinhio do motorista. 
De acordo com as norrnas do Programa Municipal Conhecer Mais, o trabalho extraordinario do 
motorista que va alem de duas horas, sera assumido pela entidade requerente (I11 - 
Funcionamento, n." 3 - Horario de funcionamento). 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

4.10. - Ced2ncia do Monte Alentejano a Associaqiio de Reformados e Idosos da Freguesia 
da Horta das Figueiras, no dia 26 de julho. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
A Associaqfio de Reformados Pensionistas e Idosos da Freguesia de Horta das Figueiras 
(ARPIHF) solicita a Ciimara Municipal a cedencia do Monte Alentejano, corn loigas e a isengfio 
das taxas associadas, no dia 26/07/2022 para a realizaqfio de uma sardinhada comemorativa do 
dia dos Avos. 
Esta iniciativa, suspensa nos dois ultimos anos devido a pandemia, era realizada nas instalaqaes 
da associaqfio que, de momento, estfio em obras nfio podendo, assim, ser utilizadas. 
De acordo com o art." 82.' da Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~ v o r a ,  este 
apoio tem um custo estimado de 120,89 €. 
A associaqfio esta em condiqaes de ser apoiada atravds do Regulamento de Apoio ao 
Associativismo Social e Juvenil do Concelho de ~ v o r a  (RAASJCE), enquadrado na Medida 1 do 
RAASJCE - Apoio financeiro e nfio financeiro na realizagfio de atividades constantes dos planos 
de atividades anuais das entidades. 
Neste contexto, propae-se, ao abrigo do Regulamento de Apoio ao Associativismo Social e 
Juvenil do Concelho de ~ v o r a ,  a cedencia do Monte Alentejano A ARPIHF, com loiqas, no dia 
26/07/2022 e a isenqgo das taxas associadas, no valor estimado de 120,89€. 
DeliberaqPo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

5. - JUVENTUDE E DESPORTO 

5.1. - CorreqPo o Contrato-programa de Desenvolvimento Desportivo 202 - referente a 
Associaqiio Aeronautica de ~ v o r a ,  aprovado em Reuniiio Publica de Cdmara de 23 de 
fevereiro de 2022. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Propae-se Correqfio do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2022, conforrne se 
especifica: 
Tendo sidos detetados erros na redaqgo dos itens do C-PDD22 da Aeronautica, aprovado em 
Reuniiio Publica de 23-02-2022, propae-se corregiio, com os dados e valores confirmados 
abaixo: 
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pela C h a r a  Municipal de ~ v o r a  siio titulados por contratos - programa de desenvolvimento 
desportivo, nos termos do disposto no Decreto - Lei n." 27312009, de 1 de Outubro, e no Decreto 
- Lei n." 4112019 estando em causa apoio essencial para cumprimento dos Programa 
Desenvolvimento Desportivo, prop6e-se a deliberaqiio a aprovaqiio do C-PDD2020 listado em 
seguida, onde consta uma pontuaqiio calculada em do documento tCcnico de ponderaqiio 
em vigor previsto no artigo 7." do Regulamento de Apoio As Associaq6es Desportivas do 
Concelho de ~ v o r a  (RAADCE), a qua1 constituiu o plafond de euros a utilizar em apoios niio 
financeiros. Este plafond C estritamente confinado ao h b i t o  do PDD, utilizavel de acordo 
RAADCE. Para este fim, os custos dos apoios niio financeiros siio calculados de acordo com o 
fixado na Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~vora .  
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

5.2. - Acampamento pela paz nas Piscinas Municipais 29 a 31 julho 2022. 

Fins 
"A associaqlo tem 
como fim divulgaqi3;o do 
conhecimento e cultura 
aeronhutica e foment0 
dos diversos ramos da 
atividade aeronhutica 
recreativa, educativa, e 
turistica sem fins 
lucrativos." 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
A Associaqiio de Estudantes da Escola Secundhria Gabriel Pereira, em conjunto com a 
Associaqiio Projeto Ruido, no h b i t o  da realizqiio do Acampamento pela Paz, solicitou o apoio 
da autarquia. A Associaqiio de Estudantes da Escola Secundhria Gabriel Pereira com sede em 
~vora ,  na Escola Gabriel Pereira, em conjunto com a Associaqiio Projeto Ruido NIPC 
509964370 constituida em 2011-10-28 com sede em Set6bal, no h b i t o  da realizaqiio do 
Acampamento pela Paz, nas piscinas municipais de ~ v o r a  nos dias 29, 30 e 3 1 de julho de 2022, 
solicitam o apoio da autarquia para a sua realizaqiio. 
0 Acampamento pela Paz ja se realizou em ~vora ,  no mesmo local, em anos anteriores, 
e r e h e  jovens de todo o pais nurn fim de semana com workshops, debates, concertos, e outras 
atividades. 

Tendo em conta que os apoios materiais, logisticos e financeiros que venham a ser concedidos 

Descritivo M2 

Federada 
Regular: 'Oo 
com motor, voo 
sem motor 
Federada 
Pontual: 
Parapente7 '0° 
vela 

Nesse sentido solicitam, para alCm da cedCncia do Espa~o das Piscinas e respetiva isenqiio das 
taxas devidas pelas entradas conforme RTTORME de 3.597€+iva, apoio no pagamento do 
serviqo de seguranqa no valor de 374.43€+iva, a impressh de alguns cartazes e apoio na 
divulgaqiio. 

Descritivo M1 
Lazer Regular: 
Aeromodelismo, 
voo a vela, 
parapente, voo com 
motor 
~ a z e r  ~ontual:  
Experiencia de VOO, 
voo paramotor 
natal 

Associaq~o 

Aevora- 
Associaqgo 
Aeronhutica de 
~ v o r a ,  
NIPC 
5 13370528 

Tendo em conta a iniciativa ,um Acampamento pela Paz, num context0 de guerra em que os 
jovens siio as maiores vitimas, os anos de pandemia que niio permitiram estes importantes 
momentos de convivio para a juventude, bem como a experiencia gratificante de anos 
anteriores em que a iniciativa se realizou nas Piscinas com muito sucesso e ainda o facto da 
Associaqiio de Estudantes da Escola Secundhria Gabriel Pereira integrar o Conselho Municipal 
da Juventude de ~ v o r a  JE, tratando-se de iniciativa juvenil com interesse municipal, dado que 
mobiliza jovens de todo o pais a ~vora ,  prop6e-se para deliberaqiio o pedido e a isenqiio de 
pagamento dos custos associados no valor de 3.597€ ao abrigo da alinea d) do no 5 do artigo 7" 
da Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio. Apoio em seguranqa 374,43€+iva, ao abrigo 
das competi?ncias da CME alinea u) do nOl do art"33 da lei n07512013 de 12 de setembro 
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Constitui 
qiio 

19 de 
janeiro de 

2015 

Plafond 

3'10M 
'1 

2'066e 
*I1 '040e 



Promover a oferta de cursos de ensino e formaqco profissional dual, no Bmbito do ensino nco 
superior, e apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou 
outra de interesse para o municllpio, incluindo aquelas que contribuam para a promoq?o da 
saude e prevenqiio das doenqas. 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

5.3. - Programa Municipal de Apoio a Regularizaqiio, Requalificaqiio, Ampliaqiio e 
Construqiio de Instalaqaes Desportivas/Normas/Documento TCcnico de Ponderaqiio. 

Adiado para a pr6xima Reuniiio. 

5.4. - Escola Secundaria AndrC de Gouveia solicita a cedencia e isenqiio de taxas do campo 
de areia das Piscinas Municipais dia 21 e 24 junho para atividade letiva. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se a ratificagiio do despacho do Senhor Presidente datado de 21/06/2022, nos termos e 
para os efeitos do art." 35.", no 3 do Anexo I da Lei n." 7512013 de 12 de Setembro. 
0 Agrupamento de Escolas Andre de Gouveia solicitou o apoio da CME na cedhcia do Campo 
de Areia das piscinas municipais de ~ v o r a ,  instalagiio desportiva de gestiio municipal, e respetiva 
isengiio das taxas, para a realizaqiio nos dias 21 e 24 de junho, das sessdes de Andebol de praia 
no iimbito do 3" ano do curso tecnico profissional de desporto. 
Conforme RTTORME Regulamento Tabela e Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~ v o r a  o 
custo desta utilizagiio sZio os relativos as entradas nas Piscinas Municipais 156,70€ (IVA 
incluido). 
Tendo em conta o proponente, Escola Secundaria Andre de Gouveia, a atividade letiva do curso 
profissional, de interesse municipal, propde-se ratificagiio da decisao pedido e a isengiio de 
pagamento dos custos associados no valor de 156,70€ da alinea d) do no 5 do artigo 7" da Tabela 
de Taxas e Outras Receitas do Municipio. 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

5.5. - Cedencia de Transporte ao Juventude Sport Clube, 19 de junho. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se a ratificagiio do despacho do Senhor Presidente, datado de 17/06/2022, 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. 
Juventude Sport Clube: cedgncia de um autocamo para deslocagiio de equipa a Lisboa, no dia 19 
de junho de 2022, para participagiio na Taqa Nacional de Seniores Futsal. Teve um custo de 
560.12€, de acordo com o RTTORME em vigor, que sera deduzido no plafond do Contrato 
Programa de Desenvolvimento Desportivo. 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

5.6. - Cedencia de Transporte ao Clube de Bilhar Eborense, 28 de Junho e 2 de Julho de 
2022. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
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Propde-se a ratificagiio do despacho do Senhor Presidente, datado de 22/06/2022, 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 Bilhar Eborense: cedencia de uma carrinha para ir levar atletas ao Porto no dia 28 de 
Junho e no dia 2 de Julho para os ir buscar. 0 Clube vai participar na Taga da europa de Clubes - 
Eurocup. 
Tem um custo previsivel de 1.280,16€, de acordo com o RETTORME em vigor, que sera 
debitado no plafond do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo. 
Deliberaqao: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

5.7. - CedCncia de Transporte ao Grupo Desportivo Diana, 18 e 19 de Junho de 2022. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se a ratificagiio do despacho do Senhor Presidente, datado de 17/06/2022, 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. 
Grupo Desportivo Diana: cedencia de uma carrinha para deslocagiio de equipa a Viana do 
Castelo, no dia 18 de junho e regress0 no dia 19 de Jwlho de 2022, para participagiio nos 
Campeonatos de Sub 1 8. 
Teve um custo de 762.6863, de acordo corn o RTTORME em vigor, que sera deduzido no plafond 
do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo. 
DeliberaqHo: 
A C h a r a  deliberou, por wnanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

5.8. - Cedgncia de Transporte ao Lusitano Ginhsio Clube, 17 de Junho de 2022. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se a ratificaggo do despacho do Senhor Presidente, datado de 17/06/2022, 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 Ginasio Clube cedencia de um autocarro para deslocagiio de equipa a Badajoz, no dia 
17 de Junho de 2022, para participarem no Mundialito de Futebol. 
Teve um custo de 508.74€, 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. 

5.9. - CedCncia de Transporte ao Internacional Sport Clube, 18 de junho de 2022. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se a ratificagiio do despacho do Senhor Presidente, datado de 17/06/2022, nos termos e 
para os efeitos do art." 35O, no 3 do Anexo I, da Lei no 7512013 de 12 de setembro, que autorizou 
os apoios que a seguir se especificam. 
Internacional Sport Clube: cedencia de um autocarro para deslocagiio de equipa a Santarkm, no 
dia 18 de junho de 2022, para participaqao no Vitoria Futsal Cup. Teve um custo de 714.80€, 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. 
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5.10. - Cedhcia de Transporte ao ~ v o r a  Andebol Clube, 19 de junho de 2022. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se a ratificaqiio do despacho do Senhor Presidente, datado de 17/06/2022, 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. 
Evora Andebol Clube: cedencia de uma carrinha para deslocaqiio de equipa a Torre da Marinha, 
no dia 19 de Junho de 2022, para participaqiio na Prova Regional de Encerramento de Sub 18. 
Teve urn custo de 212.48€, de acordo com o RTTORME em vigor, que sera deduzido no plafond 
do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo. 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

5.1 1. - Cedcncia de Transporte ao Grupo Desportivo Diana, 26 de Junho de 2022. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se a ratificaqgo do despacho do Senhor Presidente, datado de 22/06/2022, nos termos e 
para os efeitos do art." 35", no 3 do Anexo I, da Lei no 7-5/2013 de 12 de setembro, que autorizou 
os apoios que a seguir se especificam. 
Grupo Desportivo Diana: cedencia de uma carrinha para deslocaqiio de equipa a Leiria, no dia 26 
de Junho de 2022. 
Tem um custo previsivel de 433.26€, de acordo corn o RTTORME em vigor, que sera deduzido 
no plafond do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo. 
Deliberaqiio: 
A Cgmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

5.12. - Cedcncia de Transporte a Associaqiio de Futebol de ~ v o r a ,  18 de junho. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se a ratificaqiio do despacho do Senhor Presidente, datado de 17/06/2022, 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. 
Associaqiio de Futebol de ~ v o r a :  cedencia de urn autocarro para deslocaqiio de equipa a Beja, no 
dia 18 de junho de 2022. Tem um custo previsivel de 356.63€, de acordo com o RTTORME em 
vigor, que sera deduzido no plafond do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo. 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

IntewenqGes: 
Relativamente aos pontos 5 "JUVENTUDE E DESPORTO" que o senhor Vereador Alexandre 
Varela apresentou, nomeadamente no que diz respeito as ratificaqdes de cedencias de 
transportes, o senhor Vereador JosC Calixto sugeriu mais uma vez para que logo que o pedido 
de transporte desse entrada nos serviqos fosse presente a reuniiio de C5mara, no sentido de 
evitarem tantas ratificaqdes e consequentemente os Vereadores tomarem apenas conhecimento 
depois das coisas se terem concretizado, o que no seu entender niio devia acontecer corn tanta 
frequencia. Obviamente que a gestgo corrente de ser aquele ou outro autocarro, de ser no dia 
inicialmente solicitado ou noutro qualquer sera sempre de quem tem o pelouro. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela, disse que basicamente as cedencias de transporte que 
ali estiio presentes aconteceram entre a ultima reuniiio de C h a r a  e a de hoje. Ainda assim, 
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reconheceu que podiam procurar ensaiar outro modelo no sentido de evitar que sejam presentes A 
reuniiio tantas ratificaqaes. 

0 senhor Presidente disse que efetivamente compreende que pode ser uma situaqiio um pouco 
complicada para os clubes, mas tambCm passa por uma quest50 de habito, ou seja, podem ser 
dados prazos para os clubes apresentarem os pedidos, porque obviamente facilita A C b a r a  o 
planeamento, mas tambCm o exige aos clubes. 

No context0 da cedCncia dos autocarros, a Senhora Vereadora Florbela Fernandes disse que 
concordava com tudo o que foi dito, mas questionou qua1 o ponto de situaqiio sobre o estado de 
conservaqiio dos autocarros do municipio pois considera que os mesmos est5o muito 
envelhecidos. Por outro lado, perguntou se niio seria viavel serem os proprios clubes a fazerem a 
contratualizaqiio dos transportes, naturalmente com o apoio da Chara ,  uma vez que niio tem 
forma de conseguir garantir todos os pedidos que siio efetuados pelas diversas entidades. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela comeqou por referir que a diversidade de clubes e o 
apoio que lhes 6 concedido atualmente, e substancialmente diferente daquilo que existia ha 15 
anos atrh porque a necessidade de apoio C muito maior. Contudo, estas e outras situaqaes esao 
salvaguardadas no b b i t o  dos Contratos-Programa ao Desenvolvimento Desportivo. 

Relativamente ao parque automovel, disse que quer a nivel de viaturas quer de mhuinas C sem 
duvida muito antigo. 0 esforqo que tCm feito C notbrio no sentido da recuperaqiio do parque 
automovel, que esta absolutamente obsoleto, bem como na substituiqiio da fiota dentro daquilo 
que C possivel, ou seja, de forma gradual e faseada onde se encontram, tambCm, incluidas as 
viaturas de transporte coletivo. Salientou, ainda, que nos ultimos dez anos foram gastos mais de 
1 milhiio e 200 mil euros so em manutenqiio de viaturas. 

0 senhor Presidente referiu-se ainda A disparidade que existe entre o publico e o privado, em 
sua opiniiio incompreensivel, nomeadamente na quest50 dos autocarros em particular nos que 
siio usados para transporte escolares, ou seja, o publico so pode usar autocarros at6 aos 16 anos e 
os privados tem autocarros a circular com 30 anos. 
Quanto aos apoios dados aos clubes, obviamente tem que haver sempre um limite caso contrhrio 
torna-se uma situaqiio insupo~vel  at6 porque ha deslocaqaes que obrigam a dois motoristas. 

0 senhor Vereador Jose Calixto deixou ainda como sugesttio, uma eventual atualizaqiio do 
Regulamento do Apoio ao Associativismo que preveja que todos os apoios de transportes sejam 
previamente avaliados, ou seja, a possibilidade de atribuiqiio de um apoio financeiro sempre que 
niio seja possivel a cedencia do transporte, por indisponibilidade do mesmo. 

6.1. - Pedido de aprovaqiio do pedido de isenqiio de instalaqiio de rede de gis e do 
cumprimento do mesmo de acordo o projeto aprovado (alteraqees no decurso da obra) 
IRua da Carta Velha, N." 48A, em Evora. Req: Pedro Jorge Tira Picos de Oliveira. 
Processo no 1.2641. 

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

Cdmara Municipal de ~ v o r a  - Ata da reunizo no 15/2022 de 30/06/2022 - Pdgina 39 de 62 



6.2. - Pedido de aprovaqiio do projeto de arquiteturaaargo das Nogueiras, N." 3, em 
~ v o r a .  Req: Manuel da Graqa Antonio. Processo no 1.3679. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se declarar a caducidade da deliberagiio de 10.03.202 1. Foi feita a audigzo prevista no 
CPA niio tendo havido resposta. 
Deliberaqiio: 
A CAmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.3. - Pedido de aprovaqiio do projeto de arquiteturamua Augusto Salgado, N." 2 e 2A, em 
~ v o r a . ~ e ~ :  Catarina Alexandra Duarte Tomaz. Processo no 1.4267. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o deferimento. Para prosseguimento do projeto com vista a deliberagiio final, deveriio 
apresentar os projetos das especialidades, instruidos de acordo com a Portaria no 1131201 5 de 22 
de abril. 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.4. - Pedido de aprovaqiio dos projetos das especialidades entregues e pedidos de 
isenqiiolRua Alexandre Herculano, N." 4, em ~ v o r a .  Req: Elsa Cristina Sousa Lamy e 
outro. Processo no 1.5737. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propae-se o deferimento. 
Propaem se juntar ao process0 por se encontrarem adequadas os seguintes projetos de 
especialidades: Comportamento Terrnico- Verificagiio dos requisitos minimos; Projeto de 
estabilidade; Projeto de condicionamento acustico; Ficha de Seguranqa Contra Incendio. 
Aceitar as isenq6es das seguintes especialidades: Ficha eletrotdcnica, projeto de 
telecomunicagdes e rede de gas, uma vez que a habitagiio ja se encontra dotada das 
infraestruturas referidas. Devem entregar nova estimativa orqamental e calendarizagiio. 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.5. - Pedido de aprovaqiio do projeto de arquitetura e aguas e esgotos1Rua JosC RCgio, N." 
18, em ~ v o r a .  Req: Sonia Sofia Patrocinio Sobral Penedo. Processo no 1.5858. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o deferimento. 
Deliberaqiio: 
A CAmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.6. - Pedido de certidiio de destaque1Quinta da Caldeireira, art. 144, secqiio 0, canaviais, 
em ~ v o r a .  Req: Luzia Mariana Rabasqueira Fernandes. Processo no 1.6338. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o deferimento. "Prop6e-se submeter a reunibo de cdmara a emissbo da certidbo de 
destaque requerida, nos seguintes termos: 
"Certijico, a requerimento de Luzia Mariana Rabasqueira Fernandes (Cabeqa de Casal da 
Heranqa de OEivia Rosa Rosado Rabasqueira), apresentado nesta Cdmara Municipal, no dia 15 
de dezembro de 2021, sob o requerimento n." 5175.2021, relativo ao pre'dio inscrito nu 
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Conservatbria do Registo Predial de kvora, sob o n. " 14573/20131111 e, nu matriz predial 
urbana, sob o artigo 144 - Secqio 0, Freguesia dos Canaviais, que nada temos a opor ao 
Destaque de urna parcela de terreno @arcela A) com urna area de 2520.50m2 (dois mil 
quinhentos e vinte metros quadrados e cinquenta centisimas), sem qualquer drea coberta, a 
desanexar do pridio original, com urna drea total de 5060.00m2 (cinco mil e sessenta metros 
quadrados), a qual C composta por uma drea coberta de 145.65m2 (cento e quarenta e cinco 
metros quadrados e sessenta e cinco centisimas) e por urna drea descoberta de 4914.35m2 
(quatro mil novecentos e catorze metros quadrados e trinta e cinco centksimas). 
Mais se certiJica que daquela operaqio de destaque, resultou uma parcela sobrante @arcela B) 
com a brea total de 2539.50m2 (dois mil quinhentos e trinta e nove metros quadrados e 
cinquenta centisimas, a qual k composta por urna hrea coberta de 145.65m2 (cento e quarenta e 
cinco metros quadrados e sessenta e cinco centCsimas) e urna drea descoberta de 2393.85m2 
(dois mil trezentos e noventa e trbs metros quahados e oitenta e cinco centisimas). 
Esta operaqiib em tudo preenche as condiq6es previstas no n. " 4 do artigo 6." do Decreto-Lei n. " 
555199, de 16 de dezembro (reda@o atual), ou seja, as duas parcelas resultantes do destaque 
contontam com arruamento pkblico e cumprem o disposto no Plano Diretor Municipal de 
~ v o r a  (PDME). 
Nus parcelas resultantes do destaque deve $car registado o bnus de nio jkacionamento, nos 
termos constantes no n. " 2 do artigo 6" do Decreto-Lei n. O 555/99, de 16 de dezembro (redaqio 
atual). 
A capacidade ediJicatbria de cada uma das parcelas serd calculada sobre as suas dreas, e de 
acordo com as regras urbanisticas vigentes para a zona. 
Neste sentido teremos: 
I .  Para a parcela a destacar, de acordo com o PDME, urna STP mhima de 400.00m2 e urna 
drea de ocupaqio mhima de 400. 00m2. 
2. Para a parcela resultante, de acordo com o PDME, urna STP mhima de 400.00m2 e uma 
drea de ocupaqio mhima de 400. OOm2. 
Faz parte integrante desta certidio a planta que se encontra anexa ao processo. " 
Deliberaggo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.7. - Pedido de aprovagiio do projeto de siguas e esgotos e da declaragiio pela 
estabilidadeIQuinta da Boa Morte, em ~ v o r a .  Req: Ricardo Manuel Vieira Ferreira, e 
outros. Processo 1.7298. 

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

6.8 - Pedido de aprovaqio das alteraq6es acorridas no decurso da obra, aditamento ao 
projeto de siguas e esgotos e deferimento do relatdrio de ensaio aciistico/Travessa da 
Cancela, N." 1,3  e 5, em ~ v o r a .  Req: MDCR - Atividades Hoteleiras, Lda. Processo 1.7325. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o deferimento. 
1.0 deferimento das Telas Finais e das alteraq6es ocorridas no decurso da obra; 
2.0 deferimento do aditamento ao projeto da rede de aguas e esgotos, para efeitos de 
comunica@o de alteraqaes no decurso da obra; 
3.0 deferimento do relat6rio de ensaio acustico. 
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Deliberaqiio: 
A CAmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.9 - Pedido de aprovaqiio de obras de consewaq5o/Quinta do Paqo de Valverde, em ~ v o r a .  
Req: Sabir Investimentos - Imobiliaria e Participaqaes, Lda. Processo 1.11547lQP. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o deferimento. 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.10 - Pedido de aprovaqiio das alteraq6es executadas em obra (arquitetura e aguas e 
esgotos) merdade do Bussalfiio, em Nossa Sr." de Machede. Req: Aromas do Sul, Lda. 
Processo 1.19064. 

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

6.11 - Pedido de aprovaqiio de obras de conservaqiio/Rua do Ramos, N." 23 e Rua do Cano, 
N." 24A, em ~ v o r a .  Req. Sean Charles Chilvers. Processo 1.410. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop%-se o deferimento nas condig6es do parecer tecnico que se transcreve: 
"Prop6e-se dtiferir o pedido de obras de conservaqilo, encontrando-se o correspondente alvarLi 
de obras apto a emitir, nus seguintes condiqGes: 
1. I Nus fachadas, os rebocos que se mostrem necessaries aplicar deveriio ser de argamassa de 
cal e areia, afagados, recobertos com caiaqilo, ou tintas a base de silicatos, conforme indicado 
no n. " I do Art. 74" do PUE (Plano de Urbanizaqiio de ~vora ) ;  
1.2 A cor a empregar nu fachada devera ser o branco, conforme previsto no n. " 3 do Art. O 74" do 
PUE, conjugado com socos e alizares em ocre ou cinzento, com preferzncia para a manutenqiio 
das cores existentes; 
1.3 Caso niio se opte pela cal, as tintas a utilizar deverlio se a base de silicatos; 
1.4 As caixilharias a repor em madeira deverilo adotar o desenho traditional, concretamente 
deverclb ser providos de pinazios; 
1.5 As loiqas sanitarias a substituir niio deveriio incluir alteraqilo de localizaqdo e 
consequentemente do traqado de rede de dguas e esgotos, caso contrdrio sera necessario 
submeter a licenqa um projeto da especialidade; 
1.6 0 mobilibriojixo de cozinha niio deve incluir alteraqiio de localizaqiio de lava-loiqa e fogiio 
e outros eletrodomksticos, caso contrario Jicarii sujeito a aprova~ilo de projetos de 
especialidades; 
1.7 As obras de conservayiio deveriio cingir-se exclusivamente as indicadas em memoria 
descritiva, nilo sendo admissivel, ao abrigo deste procedimento, quaisquer outras obras ou 
qualquer procedimento de alteraqiio. 
Informamos que quaisquer obras pretendidas para ale'm das aqui autorizadas, deveriio ser 
objeto de consulta pre'via aos nossos serviqos, podendo as mesmas estar sujeitas a process0 de 
licenciamento distinto. ". 
Deliberaqiio: 
A Cgmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 
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6.12. - Pedido de aprovaqiio do aditamento ao projeto de arquitetura, aditamentos e 
projetos das especialidades entregues/Rua Dr. Joaquim Henrique da Fonseca, N.' 40 e Beco 
do Beiqudo. N." 1, lA, 3,3A e 5, em ~ v o r a .  Req: Galope Firme, Lda. Processo no 1.718. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o deferimento nas condiq6es constantes no parecer da UAS - Unidade de Agua e 
Saneamento, que se anexa: 
Prop6e-se deferir o segundo aditamento ao projeto de arquitetura para execuqiio das obras de 
reabilitaqiio em duas fases nos termos previstos no art." 59" do RJUE, o projeto de estrutura e 
contenqiio perifkrica, apresentados por intermkdio do requerimento n." 2244.2022 de 3010512022; 
o primeiro aditamento ao projeto de arquitetura com verificaqiio do cumprimento dos requisitos 
de qualidade tkrmica e eficisncia energdticas nos elernentos da envolvente opaca e envidraqada, 
o projeto de redes prediais de drenagem de Bguas residuais domksticas e pluviais, o projeto de 
rede prediais de distribuiqb de agua, o projeto de estabilidade e aditamento contido no projeto 
de estrutura e contenqiio perifkrica, o relatcirio de vulnerabilidade sismica, os prk-certificados 
energeticos, o projeto de ventilaqiio natural e ar condicionado, o projeto de condicionamento 
acustico, as fichas de seguranqa contra incendios em edificio, a ficha eletrotdcnica, o projeto de 
infraestruturas de telecomunicaq6es em edificio e o projeto de instalaqiio de giis, apresentados 
por intermkdio do requerimento n." 4223.202 1 de 1211 01202 1, nas condiqbes expressas no 
parecer em anexo emitido pela DOM-UAS desta c h a r a  relativamente aos projetos de redes 
prediais de aguas e esgotos. 
0 process0 de licenciamento de obras de reabilitaqiio encontra-se concluido e o alvara para a 
primeira fase das obras, incidente nos dois fogos com acessos pel0 n." 1 do Beco do Beiqudo. E 
pelo n." 40 da Rua Dr. Joaquim Henrique da Fonseca, est6 apt0 a emitir mediante apresentaqiio 
de requerimento instruido corn os elementos previstos no art." 3" da Portaria n." 216-El2008 de 3 
de marqo. 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.13. - Pedido de aprovaqiio de obras de conservaqiio/Rua Pedro Sim6es, N." 9A, 11 e 13 e 
Travessa Lopo Serriio, N." 10, em ~ v o r a .  Req: Francisco Trindade Bilro, Cab. Casal de 
Heranqa. Processo 1.868. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o deferimento nas condiq6es do parecer tkcnico que se transcreve: 
Prop6e-se deferir o pedido de obras de conservaqiio, encontrando-se o correspondente alvara de 
obras apt0 a emitir, nas seguintes condiq6es: 
1.1 As obras de conservaqiio da cobertura deveriio cingir-se exclusivamente hs indicadas em 
memciria descritiva (substituiqiio de telhas da cobertura com revisiio e intervenqgo pontual da 
estrutura de madeira), niio sendo admissivel, ao abrigo deste procedimento, quaisquer outras 
alteraqbes, nomeadamente a substituiqiio da estrutura da cobertura; 
1.2 A substituiqiio de telhas, devera respeitar o disposto no n." 1 do Art." 73" do Plano de 
Urbanizaqiio de ~ v o r a  (PUE), ou seja, deveriio ser em canudo tradicional no canal e na 
cobrideira, niio sendo adrnitidos quaisquer outros tipos de telha; 
1.3 A substituiqiio das telhas niio podera ter implicaq6es na ckrcea da cobertura, niio sendo 
admitido qualquer aumento volumktrico; 
1.4 0 beirado devera, idealmente, manter-se o mesmo, no entanto, caso se mostre impossivel por 
raz6es tkcnicas, admite-se a sua substituiqiio desde que tal d o  implique a alteraqiio da cota e 
desenho; 
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1.5 Nas fachadas, os rebocos que se mostrem necessarios a aplicar deveriio ser de argamassa de 
cal e areia, afagados, recobertos com caiaqiio, ou tintas a base de silicatos, conforme indicado no 
n." 1 do Art." 74" do PUE, em detrimento do recurso a Epoxi; 
1.6 A cor a empregar na fachada devera ser o branco, conforme previsto no n." 3 do Art." 74" do 
PUE, conjugado corn socos e alizares em ocre ou cinzento, com preferencia para a manutenqiio 
das cores existentes; 
1.7 Caso n5o se opte pela cal, as tintas a utilizar deveriio se a base de silicatos; em detrimento do 
recurso a tintas acrilicas. 
Informamos que quaisquer obras pretendidas para alem das aqui autorizadas, deveriio ser objeto 
de consulta prkvia aos nossos serviqos, podendo as mesmas estar sujeitas a processo de 
licenciamento distinto. 
Deliberagiio: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

0 senhor Vereador Henrique Sim-Sim declarou-se impedido de discutir e votar o ponto 6.14. 

6.14. - Pedido de aprovagiio de obras de consewagiio (restauro e beneficiaglo) /Largo Dr. 
Mario Chicb, Casa de Fresco do Pago de Siio Miguel, em ~ v o r a .  Req: Fundagiio EugCnio de 
Almeida. Processo 1.1709. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o deferimento nas condiqdes expressas no parecer da DRCA - Direqiio Regional de 
Cultura do Alentejo e do parecer da UAS - Unidade de Agua e Saneamento, que se anexam, e 
parecer tdcnico que abaixo se transcreve: 
"Prop6e-se deferir o pedido de licenciamento de obras de conservaqio, restauro e beneficiaq60 
da Casa de Fresco do Paqo de S6o Miguel e respetivo sistema hidraulico nas condiq6es 
expressas no parecer condicionado emitido pela DRCA / DGPC e no parecer emitido pela 
DOM-UAS desta cimara relativamente ao projeto de instalaq6es hidraulicas, ficando o 
processo de licenciamento concluido e o correspondente alvaru em condiq6es de ser emitido 
mediante apresenta~60 adicional de comprovativos de inscriqco em associaq60 publica de 
natureza profissional e de contrataqio de seguro de responsabilidade civil por parte do diretor 
te'cnico da obra. ". 
DeliberagPo: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 0 senhor 
Vereador Henrique Sim-Sim niio esteve presente na discussiio e votaqiio por, nos termos da lei, 
se encontrar impedido. 

6.15. - Pedido de aprovaqiio do 4." aditamento ao projeto de arquitetura (alteraqees no 
decurso da obra) / Rua Conde Serra da Tourega, n."s 7 e 7A, em ~ v o r a .  Req: JosC Antonio 
Leite Mendes Rodrigues. Processo no 1.1747. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o deferimento nas condiq6es do parecer tecnico que abaixo se transcreve: 
Prop6e-se deferir o quarto aditamento ao projeto de arquitetura para comunicaqiio de alteraq6es 
introduzidas no decurso de obra titulada pelo alvara de obras de alteragiio n-" 25612020, incidente 
no predio sit0 na Rua Conde Serra da Tourega, n."s 7 e 7A. 
Conforme ja indicado, com vista a conclusiio do processo de regularizaqiio de alteraqdes 
introduzidas no decurso da obra deveriio ser apresentados projeto de estabilidade, incluindo 
projeto de escavaqiio e contenqiio periferica; projeto de redes prediais de aguas e esgotos; projeto 
de infraestruturas de telecomunicaqdes em edificio; e projeto de comportamento termico corn 
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verificaqzo do cumprimento dos requisitos minimos de qualidade t6rmica e eficiencia energdtica 
dos elementos da envolvente objeto de intervenqiio. 
DeliberaqHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.16. - Pedido de aprovaqrlo do aditamento ao projeto de arquitetura (obras de alteraqHo) 
/Rua da Alcircova de Baixo, N." 6, (FraqHo E), em ~ v o r a .  Req: ~vorahotel - Investimentos 
Imobili~rios e Turisticos, Lda. Processo no 1.2261E. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop8e-se o deferimento nas condiq8es do parecer tkcnico que abaixo se transcreve: 
"Propde-se o deferimento do aditamento ao projeto de arquitetura para licenciamento de obras 
de alteraqdo incidentes na fraqdo E da propriedade horizontal do pridio, com acesso pel0 n. " 6 
da Alcdrcova de Baixo, nas seguintes condiqdes: 
1) Ao abrigo do disposto no n. " 1 do art. O 57" do Regime Juridico de UrbanizaMo e Edijicaqdo 
(RJUE), estabelecido pel0 DL n." 555/99 de 16 de dezembro, na redaqh atual, deverd ser 
salvaguardada adequada gestdo de residuos de construqdo e demoliqdo. 
Para continuidade do process0 de licenciamento de obras de alteraqdo dever80 ser 
apresentados os projetos de especialidades jd oportunamente indicado ". 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.17. - Pedido de autorizaqHo de espaqo pliblico (toldo e sanefa) /Rua JoHo de Deus, N." 120, 
em ~ v o r a .  Req: Lanidor Kids, Lda. Processo no 1.2553/PE. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop8e-se o deferimento nas condiq6es do parecer tdcnico que abaixo se transcreve: 
"Assim, considera-se que poderd ser admitida a pretens do nas seguintes condi~des: 
- A titulo excecional poderd admitir-se o atual toldo apenas para o corrente ano, devendo logo 
que possivel proceder-se h sua substituiqdo por um novo toldo corn sanefa que seja fabricado e 
instalado em cumprimento das condiqdes de instalaqdo aplicdveis, conforme de seguida se 
elenca; 
- Uma vez que ndo existe interval0 entre a porta e a montra, poderd ser admitida a instalaqdo de 
um tinico toldo aproteger tanto aporta, como a montra do estabelecimento; 
- Pela especijicidade da fachada do edzjlcio, podera a titulo excecional ser admitido que o novo 
toldo venha a ser afrxado diretamente acima da gola superior do vdo com porta e montra, por 
forma a ndo ser sobreposto em emolduramentos dos vdos ou outros elementos de valor 
arquitetdnicos e decorativos e ndo impedir a leitura de ntimeros de policia; - Embora tenha sido 
reutilizada a estrutura metdlica anterior, e se tenha substituido apenas a lona do toldo sem 
colocar uma sanefa, todo o conjunto deverd ser substituido por forma a permitir que o novo 
told0 seja do tipo direito, de enrolar e em balanqo (com 2 pontos de fixaqo apenas), e seja 
forrado com tecido tipo lona, sem brilho, de cor branca ou creme, de uma zinica dgua, e sem 
sanefas laterais; 
- Apesar de o toldo anterior ndo ter qualquer sanefa, ndo pode ser admitida a inscriqdo de 
qualquer mensagem publicitdria no prdprio toldo, pel0 que a atual lona deverd ser substituida 
por uma nova sem qualquer inscriqdo publicitdria; 
- Caso se mantenha a intenqdo de inscrever uma mensagem publicitdria neste equipamento, no 
extremo do toldo poderd admitir-se a colocaqdo de uma sanefa fiontal, onde poderd ser 
admitida a inscriqdo de uma mensagem publicitdria alusiva ao estabelecimento; 
- Uma vez que ficard aberto em espaqo akreo sobre uma rua de trdnsito proibido (exceto a 
viaturas de emergsncia), o toldo em balanqo ndo poderd abrir mais que uma medida tal que 
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permita Jicar garantido um corredor para circulaqiio esporadica automdvel com largura minima 
de 3,00m, ao longo da rua (medida a partir da ponta mais saida de qualquer saligncia nu 
fachada do outro lado da rua; 
- Nenhuma parte do toldo quando instalado e aberto poderaJicar a uma altura inferior a 2 
metros partir do pavimento do passeio, para garantir a seguranqa da passagem de pe6es; 
- Apds a remoqiio da estrutura atual as fura~6es ou danos remanescentes nos emolduramentos 
da porta e montra deveriio ser tapadas; 
- 0 toldo e respetiva sanefa niio podem ser utilizados para pendurar ou aJixar qualquer tipo de 
o bjetos; 
- 0 titular do estabelecimento e' responshvel pel0 bom estado de conservaqlio e limpeza do toldo 
e da respetiva sanefa; 
- Apds receqiio da presente notiJicaqiio devera ser efetuado o pagamento das taxas devidas, no 
valor de 34,466' calculadas de acordo com o n. " 1. I do art. " 30. " da tabela do Regulamento e 
Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~ v o r a ,  em vigor para o corrente ano. 
Mais se informa que, a partir da data de pagamento das referidas taxas devidas a presente 
autorizaqiio terd validade ate' 31-12-2022, altura em que devera optar entre cessar a ocupaqlio 
do espaqo pziblico e voltar a declarar a area ocupada por um novo periodo subsequente, sob 
pena de ser considerada uma ocupaqiio ilicita do espaqo pziblico, Jicando sujeito a procedimento 
contraordenacional, nos termos do artigo 27. " e 29. " do RPOEP. 
Proposta: 
"propde-se o deferimento da pretensiio nas condiqdes expressas na apreciaqiio da presente 
infonnaqiio tecnica." 
Deliberaqiio: 
A Cgmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.18 - Pedido de aprovaqiio dos projetos das especialidades e pedidos de isenqiioLargo das 
Portas de Moura, N." 26, em ~ v o r a .  Req: Susana Margarida Cordovil de Potes Cordovil 
Telo Cabral. Processo no 1.2993. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propae-se o deferimento nas condiqaes do parecer tecnico que abaixo se transcreve, e as 
condiqdes constantes no parecer da UAS - Unidade de ~ ~ u a  e Saneamento: "Prop6e-se deferir 
o pedido de dispensa de apresentaqiio de projeto de aquecimento, ventilaqiio e ar condicionado, 
o projeto de redes prediais de aguas e esgotos, a Jicha de seguranqa contra incindios em 
edljicio, o projeto de estabilidade, o projeto achtico, a Jicha eletroticnica e o projeto de 
infraestruturas de te1ecomunicaqo"es em ediJicio apresentados no Gmbito do processo de 
licenciamento de obras de para instalaqiio de estabelecimento de restauraqiio e bebidas no piso 
te'rreo com acesso pelo patio com o n. " 26 do Largo da Porta de Moura, nus condiq6es expressas 
no parecer favoravel condicionado emitido pela DOM-UAS desta cGmara relativamente ao 
projeto de redes prediais de hguas e esgotos. 
0 processo de licenciamento de obras encontra-se concluido e o correspondente alvara esta 
apto a emitir mediante apresentaqiio de requerimento instruido com os elementos previstos no 
art. " 3" da Portaria n. " 216-E/2008 de 3 de marqo. " 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.19 - Pedido de aprovaqiio do aditamento ao projeto de aguas e esgotos e termo de 
responsabilidade pela estabilidade/lua Freiria de Baixo, NP 12, em ~ v o r a .  Req: Gil 
Manuel Canelas dos Santos. Processo 1.3561. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
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Prop6e-se o deferimento nas condiqBes expressas no parecer da UAS - Unidade de ~ g u a  e 
Saneamento, anexado ao processo. 
Deliberaqso: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.20 - Pedido de aprovaqrlo do projeto de arquitetura e plano de acessibilidades/Rua de 
Avh, N." 47 e Travessa do Roque Pina, NP 1 e 3, em ~ v o r a .  Req: Matrizcitadina, Lda. e 
outra. Processo no 1.4348. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6ese o envio a Reuniiio de C h a r a  do Projeto de Licenciamento relativo a de Arquitetura e 
do Plano de Acessibilidades para Aprovaqiio, nas seguintes condiq6es: 
1. Apresentada uma Certidiio do Registo Predial, corn a indicaqiio das Breas concordantes com o 
projeto apresentado; 
2. A ExaustZo da cozinha da tipologia introduzida no RIC devera cumprir os artigos 11 lo, 112 e 
1 13" do RGEU (regulamento Geral das Edificaqees Urbanas); 
3. A escavaqiio preconizada no projeto devera ser devidamente caracterizada no projeto da 
especialidade designadamente no projeto de escavaqiio e contenqiio perifkrica; 
4. Devera ser dado cumprimento ao parecer da DRCAIDGPC, e As condicionantes definidas no 
mesmo, dando-se especial relevhcia a escavaqb e Acompanhamento Arqueol6gico; 5. As 
instalaq6es sanitzkias interiores deveriio assegurar a renovaqiio de ar por ventilaqb forqada, para 
cumprimento do n." 2 do Art." 87" do Regulamento Geral das Edificaqaes Urbanas (RGEU); 
6. A; tintas a utilizar deveriio ser B base de silicatos. 
As condiq6es 1. a 3., deveriio ser cumpridas aquando da entrega dos projetos de especialidades. 
As restantes condiq6es, poderiio ser cumpridas em obra. 
Informarnos que para dar continuidade ao processo de licenciamento de obras de alteraqb, de 
acordo com o DL n." 13612014 de 9 de setembro, do Regime Juridico de Urbanizaqiio e de 
Edificaqiio (RJUE), devera apresentar os seguintes projetos de especialidades, ou isenq6es caso 
se apliquem nos termos do DL n." 9512019 de 18 de julho: Projeto de estabilidade (relatbrio de 
vulnerabilidade sisrnica); Projeto da rede de aguas e esgotos; Projeto de telecomunicaq6es; 
Projeto da rede de gas; Ficha eletrotdcnica e termo; Projeto Tdrmica; Projeto Acustica; Ficha de 
incendios; Devera ser esclarecido onde seriio depositados os RCD. 
O(s) autor(s) dos projetos de especialidades deve(m) fazer prova da validade da sua inscriqiio em 
associaqiio publica de natureza profissional, de acordo com o disposto no n." 3 do Art." 10" do 
RJUE, e apresentar termo de responsabilidade, nas condiq6es previstas no n." 8 do Art." 20' do 
mesmo regulamento. 0 s  referidos projetos deveriio indicar a ligaqiio As redes de infraestruturas 
publicas existentes. 
Deliberaqrlo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.21 - Pedido de aprovaqiio dos projetos de arquitetura e respetivo aditamento, dos 
projetos das especialidades entregues e aditamento hguas e esgotosIHerdade da Negaqa, 
art. lo, secqso K, em Torre de Coelheiros. Req: Tavoy Amendoas, Unipessoal, Lda. 
Processo no 1.10305. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o deferimento nas condiq6es constantes no parecer da UAS - Unidade de brgua e 
Saneamento. 
"I- Propomos, face irs pronzincias favor~veis da Entidade Regional de Reserva Agricola e da 
Direqb Geral de Agricultura e Desenvolvimento Regional, considerando que a intewenqiio estb 
dispensada de parecer da CMFDCI (a implantaqiio situa-se a mais de IOm das estremas do 
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pre'dio, a mais de 50m de espaqos jlorestais e em zona de perigosidade baixa), e por nada 
termos a obstar ao projeto de arquitetura (e respetivo aditamento) apresentado, o deferimento 
da pretensao na condiqclo da atividade associada ao manuseamento/armazenamento de 
fitofarmacos ser devidamente licenciada apds a emissiio da autorizaqdo de utilizaqiio junto do 
Direqclo Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo; 
2- E ainda a aprovaqclo dos seguintes projetos de especialidades: 
2.1 - Aditamento aos projetos de redes prediais de aguas e esgotos (nus condiqaes da UAS); 
2.2- Estabilidade; 2.3- Ficha de SCRI; 
2.4- Ficha eletrote'cnica; 
3- Bem como a aceitaqao dos pedidos de isenqclo de entrega dos projetos de comportamento 
te'rmico, condicionamento aczistico e rede de gas; 
4-A emissiio do alvard de obras, apds ratijcaqiio em RPC da presente informaqiio, devera 
contudo, ser condicionada h entrega de um exemplar adicional do aditamento aos projetos de 
redes prediais de hguas e esgotos. " 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.22 - Pedido de aprovaqiio do projeto de arquitetura, plano de acessibilidades e projetos 
das especialidades entreguesIRua Frei Bras, N." 25 e Rua Lagar do Cgbo, N." 12A, em 
~ v o r a .  Req: One To Four - Design e Consultadoria, Lda. Processo no 1.10330. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propae-se deferimento condicionado confome parecer tecnico que se transcreve: 
"Prop6e-se o deferimento do projeto de arquitetura, do plano de acessibilidades, do projeto da 
rede de dguas e esgotos, das fichas eletrote'cnicas e das fichas de seguranqa contra inczndios, 
nus seguintes condiq6es: 
I .  As constantes do parecer da DOMAS- UAS, anexo; 
2. Os caixilhos das janelas de ambas as fachadas, que se prop6em manter em aluminio, nunca 
.foram licenciadas, pel0 que deverao merecer regularizaq50, mediante a sua representaqiio em 
projeto nu cor azul, conforme alinea b) do n." 11 do regulamento municipal de Ed$caqclo, 
urbanizaqdo e taxas urbanisticas (RMEUTU); 
3. Apresentar folha de mediqaes, cujo requerimento-tipo consta do site da cdmara Municipal de 
~ v o r a ;  
4. Apresentar autorizaqiio de pelo menos mais um dos conddminos, pese o facto de ser 
propriethrio apenas de duasfraq6es das quatro que constituem o prkdio, para a realizaqiio das 
obras, em conformidade com o n. " 3 do Art. " 1422' do C6digo Civil. 
A condiqlio n. " I pode ser cumprida em obra e comunicada no decurso da mesma. 
A condiqdo n. ' 2 deve ser cumprida em sede de aditamento ao projeto de arquitetura. 
As condiq6es n. 3 e n. 4 devem ser cumpridas em qualquer momento previamente a emissiio do 
alvara de obras. 
Informamos, ainda, que se encontra em falta o seguinte projeto de especialidade: 
- Projeto da rede de gas, de entrega obrigatdria independentemente da existincia de 
equipamentos a gas, conforme indica o n. " I do Art. " 3' do DL n. " 97/20] 7 de 10 de agosto. 
Para dar continuidade ao process0 de licenciamento de obras de alteraqiio com maior 
celeridade, de acordo com o regime Juridico de Urbanizaqclo e de Ed$caqiio (RJUE), nu atual 
redaqclo dada pel0 DL n." 136/2014 de 9 de setembro, podera apresentar todos os elementos 
acima indicados em simultdneo ". 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

Cdrnara Municipal de h o r a  - Ata da reuni2o no 1-5/2022 de 30/06/2022 - Pdgina 48 de 62 



6.23 - Pedido de aprovaqio dos projetos das especialidades entreguesIFerragia1 A Quinta 
do Evaristo, art. 202", secqio H, em ~ v o r a .  Req: Isabel Andreza da Rosa Alves Neves 
Roque. Processo no 1.15075. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propae-se o deferimento nas condig6es constantes no parecer da UAS - Unidade de ~ g u a  e 
Saneamento, anexado ao processo. 
Especialidades entregues: 
Projeto de aguas e esgotos, Projeto acustico, Projeto termico, Projeto de estabilidade, Ficha de 
seguranqa contra incbdios, Ficha eletrotkcnica, Projeto ITED (terrno + declaraqiio da ordem + 
seguro), Projeto de gas certificado, Projeto de arranjos exteriores. 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.24 - Pedido de aprovaqio do projeto de arquitetura, plano de acessibilidades e ficha de 
seguranqa contra incBndios1Quinta Velha, art. 2393 secqio I, em ~ v o r a .  Req: ~ l t i m a  
Cruzada, SA. Processo no 1.17416. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propbe-se o deferimento nas condiqaes do parecer tecnico abaixo que se transcreve: 
"I-Verificando-se que a intervenqb marcadamente contempordnea (& qua1 nada temos a 
obstar) se circunscreve aos limites de uma construqdo comprovadamente existente em data 
anterior a 1969 (a demolir integralmente), acrescendo o facto o acesso ao pre'dio ter merecido o 
parecer favordvel condicionado das Infiaestruturas de Portugal, propomos o deferimento do 
projeto de arquitetura e respetivo plano de acessibilidades (nfio obstante toda a superfie da 
parcela estar afeta 6 Reserva Agricola National), condicionado a apresentaqdo dos seguintes 
elementos em sede de submiss80 dos correspondentes projetos de especialidade: 
1. I-Apresentaqo de aditamento que inclua a confguraqdo do acesso ao prkdio pela EN 254 em 
cumprimento com as condiq8es estabelecidas pelas InJi.aestruturas de Portugal; 
1.2-Parecer fmordvel da Entidade Regional de Reserva Agricola referente & criaqfio do novo 
acesso vidrio (da entrada ate' ao fogo); 
1.3-Aditamento ao plano de acessibilidades deverd incluir todos os elementos elencados no 
artigo 13" do Regulamento Municipal de Edificaq8es Urbanas e outras Taxas Urbanisticas; 
I.4-Ainda a aprovaqfio daficha de seguranqa contra o risco de incsndio. 
2- Mais se informa que os projetos de especialidade elencados nu Portaria n0113/15 de 22 de 
Abril deverfio ser entregues no prazo de 6 meses a contar da receqdo da deliberaqo camardria 
referente a aprovaqo condicionada do projeto de arquitetura. ". 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.25 - Pedido de aprovaqio dos aditamentos e projetos de arquitetura e aiguas e esgotos, da 
ficha de seguranqa contra incendios, aceitaqio da declaraqiio pela estabilidade, e dos 
pedidos de isenqio do projeto de rede elCtrica, gais, acustico, comportamento tCrmico e 
ITEDITravessa das Figueiras, N." 1, em N. Sr." de Machede. Req: Agostinho Ant6nio 
Lazana - Cab. Casal de Heranqa. Processo no 1.19646. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se o deferirnento nas condig6es contantes no parecer da UAS - Unidade de Agua e 
Saneamento, e nas seguintes condiqaes:" 
1 - Devera ser feita prova de existencia da serventia que permite o acesso ao im6vel vizinho 
(esse 6nus devera ser, contudo, registado em arnbas as certid6es de teor); 
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2 - A recolha dos pluviais da agua da cobertura da ampliaggo executada tardoz sem controlo 
previo devera ser escoada para o arruarnento publico. 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.26 - Pedido de aprovagiio do projeto de arquitetura, plano de acessibilidades e ficha de 
seguranqa contra incCndiosmua da Palmeira, lote 3, Quinta do Patiio, Canaviais. Req.- 
Maria do Rostirio Pereira Caeiro Costa. Processo no 1.19675. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o deferimento nas condigdes da proposta tecnica que se transcreve: 
Propde-se o deferimento do projeto de arquitetura; do plano de acessibilidades e da ficha de 
seguranga contra incendios apresentados, referentes a obras de alteragiiol legalizagiio de uma 
moradia unifarniliar, nos termos do artigo 23" do RJUE (decreto-lei n." 555/99 de 16 de 
dezembro, na sua redagiio atual), condicionado ao recuo do alinharnento do muro de vedagiio 
frontal, agora proposto, devendo, o mesmo, ser coincidente com o das habitagdes que agora se 
pretendem legalizar, de mod0 a perrnitir a futura ligagiio prevista entre a rua da palmeira e a rua 
das cinco cepas 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.27 - Pedido de isenqiio de taxas de ruido para espetaculolJunta Freguesia, Graqa do 
Divor. Req: Junta de N. Sr." da Graqa do Divor. EDOC 2022121220. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propas a ratificaggo do seu despacho de 13.06.2022. "Concordo. Leve-se a ratificagiio em 
RCM", lavrado sobre a proposta tecnica que se transcreve: Prop6e-se o deferimento, com 
posterior ratijica~lio em RCM, do pedido de isenqlio de pagamento de taxa no valor de 2 7,316 " 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

6.28 - Divisiio em Propriedade HorizontaYRua Amas do Cardeal, N." 11, 13, 13A e 13B e 
Travessa da Mangalaqa, N." 12, em ~ v o r a .  Req: Francisco Manuel Pereira Santana, Cab. 
Casal de Heranqa. Processo 1.1420. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se a retificagiio da deliberaggo de 01.06.2022. 
Onde se 1e: 
Divisiio em Propriedade HorizontalIRua Amas do Cardeal, N.' 1 1 e 13, em ~ v o r a  
Devera ler-se: 
Divisiio em Propriedade HorizontalIRua Amas do Cardeal, N." 11, 13, 13A e 13B e Travessa da 
Mangalaga, N.' 12, em ~ v o r a .  
Deliberaggo: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.29 - Pedido a aprovaqiio do projeto de arquiteturamua Lagar do CCbo, N.O4 e 4A, em 
~ v o r a .  Req: Cab. Casal de Heranqa de David da Costa Ramalhinho. Processo no 1.1808, 
1.3448,1.1660. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se a retificagzo da deliberaggo de 22.12.2021. 
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Onde se 16: 
Responder h Direpiio Regional de Cultura do Alentejo (DRCA), oficiando-se conforrne segue: 
"Na sequencia de submissiio de projeto de arquitetura apresentado para o pr6dio sito na rua do 
Imaginhrio, n.' 20, Travessa dos Lagares, n." 4, n.' 4-A, n." 6 e n." 8 e Rua da Carta Velha, n." 17 
e n." 19 (nosso processo n." 1.1808), cujo parecer foi solicitado a Direpiio Regional de Cultura do 
AlentejolDirepilo Geral de Patrimdnio e Cultura (DRCAIDGPC) em 06/09/2021, conforme 
solicitado, cumpre-nos informar o seguinte: 
Deverh ler-se: 
Responder a Direpb Regional de Cultura do Alentejo (DRCA), oficiando-se conforme segue: 
"Na sequencia de submissiio de projeto de arquitetura apresentado para o prkdio sito na Rua dos 
Afenolhados, n." 20, Rua Lagar do Cebo, n.' 4, n." 4-A, n." 6 e n." 8 e Rua da Carta Velha, n." 17 
e n." 19 (nosso processo n.' 1.1808), cujo parecer foi solicitado a Direpiio Regional de Cultura do 
AlenteioIDire~iio Geral de Patrimdnio e Cultura (DRCAIDGPC) em 06/09/2021, conforme 
solicitado, cumpre-nos informar o seguinte: 
Deliberaqlo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.30 - Pedido de aprovaqiio dos projetos das especialidades e pedidos de isenqlolLargo das 
Portas de Moura, N." 26, em ~ v o r a .  Req: Susana Margarida Cordovil de Potes Cordovil 
Telo Cabral. Processo no 1.2993. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o deferimento nas condip8es do parecer tkcnico que abaixo se transcreve, e as 
condipdes constantes no parecer da UAS - Unidade de Agua e Saneamento, anexo ao processo. 
"Prop6e-se deferir o pedido de dispensa de apresentaqZo de projeto de aquecimento, ventilaqzo 
e ar condicionado, o projeto de redes prediais de dguas e esgotos, aJicha de seguranqa contra 
inczndios em edzjkio, o projeto de estabilidade, o projeto aczistico, a Jicha eletrote'cnica e o 
projeto de infiaestruturas de telecomunicaq6es em edzjlcio apresentados no dmbito do processo 
de licenciamento de obras de para instalaqdo de estabelecimento de restauraqclb e bebidas no 
piso te'rreo com acesso pel0 pdtio com o n. " 26 do Largo da Porta de Moura, nus condiq6es 
expressas no parecer favorhel condicionado emitido pela DOM-UAS desta cdmara 
relativamente ao projeto de redes prediais de dguas e esgotos. 
0 processo de licenciamento de obras encontra-se concluido e o correspondente alvard estd 
upto a emitir mediante apresenta@o de requerimento instruido com os elementos previstos no 
art. " 3" da Portaria n. " 21 6-E/2008 de 3 de marqo ". 
Deliberaqlo: 
A C b a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.31 - Divislo em Propriedade HorizontaYAvenida Sanches de Miranda, N." 19 e 19A, em 
kvora. Req: Herdeiros de Manuel Carrageta Bento Pinheiro. Processo no 1.15301. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se a homologapiio do auto. 
Deliberaqlo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.32. - Divislo em Propriedade HorizontaVRua Mateus de Aranda, N." 9, em ~ v o r a .  Req: 
JAM Carrasco - ConstruqBes, Lda. Processo no 1.19423. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se a homologapiio do auto. 
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Deliberaqiio: 
A Ctimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.33. - Pedido de aprovaqiio de obras de conservaqiio/Rua da Trindade, N." 11, em ~ v o r a .  
Req: Alexandra Maria Santos Coutinho. Processo no 1.1375. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propae-se o indeferimento, com base no parecer que a seguir se transcreve: 
"I. Prop6e-se o indeferimento do pedido de licenciamento de obras de conservaqiio, pelo facto 
das obras em causa, de acordo com o relatdrio da$scalizaqtio serem obras de alteraqiio nos 
termos do Artigo n."2 alinea d) do RJUE, (Regime Juridico da Urbaniza~tio e da EdiJicaqtio). 
2. Proceder h Audigncia Pre'via dos Interessados (API), conforme previsto pelo Art." 121" e 
seguintes do Cddigo de Procedimento Administrativo (CPA), devendo para continuidade do 
processo, ser apresentado o pedido de licenciamento de obras de alteraqiio, completado com os 
seguintes elementos: 
2.1 - Certidtio do registo predial atualizada; 
2.2 - Projeto de arquitetura instruido de acordo com os elementos indicados na Portaria n." 
113/2015 de 22 de abril, nas alineas referentes a licenciamento; 
2.3 - Ficha de seguranqa contra incgndios; 
2.4 - Projeto de aguas e esgotos caso se proceda a alteraqtio do traqado da referida 
infraestrutura. ". Foi feita a audigiio prevista no CPA niio tendo havido resposta. 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

Proposta apresentada pelos Vereadores eleitos pelo Mudar Corn Confianga Henrique Sim- 
Sim e Patricia Raposinho. 

6.34. - Recomendaqgo - Medidas para a simplificaqiio do licenciamento urbanistico e a 
implementaqiio de plataforma de urbanismos digital. 

0 s  senhores Vereadores Henrique Sim-Sim e Patricia Raposinho apresentaram a seguinte 
proposta: 
A Ctimara Municipal deve assegurar a prossecugiio da economicidade, da eficisncia e da 
celeridade da sua atuagiio, estes principios tornam-se especialmente relevantes com o quadro 
continuado de "dureza" que classifica a demanda da seqiio do urbanism0 do municipio de ~ v o r a .  
Considerando que o Regulamento Juridico da urbanizaqiio sofreu alteraqaes e continua a sofrer 

alteraqaes, no proposito da desburocratizaqiio e da eficacia na organizaqiio e funcionamento da 
segiio urbanistica, como siio exemplo a 13." (decima terceira), procedida pel0 Decreto-Lei n." 
13612014, de 9 de setembro, que introduziu uma nova redaqiio, nomeadamente, o n." 8 do artigo 
20." RJUE; e a alteraqiio e nova redaqiio ao n." 8 do artigo 20." do RJUE, que passou a 
determinar que os termos de responsabilidade dos autores dos projetos das especialidades e de 
outros estudos constituiriam garantia bastante do cumprimento das normas legais e 
regulamentares aplicaveis, excluindo portanto a sua apreciaqiio previa, devem os regulamentos 
municipais seguir o mesmo proposito. 
Sabemos que a toda essa logica de desburocratizaqiio, simplificaqiio, economicidade, eficacia e 
eficiencia introduzida no RJUE pelas suas sucessivas alteraqaes n5o foi dada, contudo, ate ao 
momento a devida implementaqiio no funcionamento dos Servigos da Direqiio Municipal de 
Urbanismo. 
Considerando, tarnbem, que se deve iniciar uma atitude de transparzncia efetiva e de promogiio a 
agilizagiio e a adequaqiio as novas funcionalidades tecnologicas, apresentamos como imperativa 
a implementaqiio de medidas que concorram para a miss30 de eliminar o papel de todas as 



interaqdes e passos "duros" no h b i t o  da Gestiio Urbanistica da cidade, proporcionando uma 
melhor experisncia ao Municipe e uma anhlise dos processos mais transparente, celere e 
eficiente. 
Por tudo isto, deve o Municipio, incrementar a mesma filosofia das sucessivas dteraqdes 
introduzidas ao RJUE, ou seja, a simplificaqiio administrativa e da confianqa e assenta numa 
diminuiqiio da intensidade do control0 previo e pel0 aumento da responsabilidade dos autores 
dos projetos, dos coordenadores dos projetos e dos donos de obra, bem como a agilizaqiio e a 
digitalizaqiio do processo na seqiio de urbanismo, para facilitar o acesso e acompanhamento do 
municipe interessado. 
A Coligaqiio Mudar com Confianqa estA ciente do impact0 positivo que a eficiencia e celeridade 
da atividade da seqiio do urbanismo municipal teria no apoio ao setor do imobilihrio e 
construqiio. Igualmente na relevhcia econbmica e social como estrategica efetiva para a cidade 
de ~vora ,  quer para a sua qualificaqb urbanistica, quer para a oferta de habitaqb, edificios de 
escritbrios e para todas as atividades econbmicas e pessoas que pretendem viver, trabalhar ou 
estudar em ~vora .  
Pelo exposto recomenda a Coligaqiio Mudar com Confianqa que se implemente: 
1) -Contrataqiio urgente e implementaqiio de plataforma digital de urbanismo; 
2) -Recegiio eletrbnica dos pedidos; saneamento liminar; apreciaqiiol decisiio; Emissiio do 
alvaridlicenqa; Apuramento das taxas; Atividade de fiscalizagiio e de vistoria associadas ao 
processo de licenciamento; 
3) - Irnplementar a possibilidade de entrega dos projetos em cd ou outro formato digital; 
4) - Criar um grupo de trabalho para implementar medidas elou alteraqdes que consensualizem 
mais o Regulamento Municipal de Urbanizaqiio com o Regime Jwridico da Urbanizaqiio e 
Edificaqiio (RJUE) por forma a contribuir para a prossecugiio dos principios constitucionais da 
desburocratiqiio e da agilidade urbanistica. 

Intervenqties: 
A senhora Vereadora Patricia Raposinho apresentou a recomendaqiio da Coligaqiio Mudar 
Com Confianqa sobre as medidas para a simplifica@o do licenciamento urbanistico a 
implementaqiio de plataforma de urbanismos digital, que passou a ler no seu todo. 

0 senhor Presidente disse que o processo, agora proposto neste documento, estA em 
andamento, tendo este assunto sido explicitado quando foi apresentada as Opqdes do Plano e 
Orqamento e igualmente noutras reunides de Chara .  E um processo lento, pois os tCcnicos 
necessitam, para alkm do "software", de equipamento que permita ler os ficheiros enviados. A 
comissiio tCcnica que tem estado a acompanhar este processo C constituida pelo responsive1 da 
Divisiio de Informatics, pela responsavel da Divish de Gestiio Urbanistica e pela responsavel 
pela Unidade de Planeamento, Auditoria e Modernizaqiio Organizational da Chara.  

0 senhor Vereador JosC Calixto referiu que os eleitos da PS iriio acolher a proposta fazendo 
uma declaraqgo de voto, no sentido de reforqar as prbprias convicqdes do partido sobre a materia. 

A senhora Vereadora Lurdes Nico interveio para dizer que na dec lq i io  de voto pretendiam 
deixar saliente uma visiio mais ampla relacionada com a modernizaqiio dos serviqos de toda a 
Chara ,  para alCm deste aspeto do urbanismo. 

0 senhor Presidente disse que votariam favoravelmente a proposta, mas tambCm iriam 
apresentar uma declaraqiio de voto. 

A senhora Vereadora Florbela Fernandes frisou que o MCE ira associar-se a esta 
recomendaqiio, pois e sempre positiva, e acha bem que as coisas se comecem a concretizar, 



porque esta situaqiio 6 util tanto para os municipes, como para os trabalhadores e para os 
serviqos, que siio sistematicamente criticados pelos 10% que correm ma1 e niio se fala dos 90% 
que correm bem. 
No seu entender, julga que este sistema e sobretudo uma resposta do sec. XXI da autarquia e de 
transparencia dos processos que salvaguarda os interesses dos municipes, mas tambem o trabalho 
e desempenho do executivo. Dito isto, pretendia que ate ao final do ano o serviqo fosse 
implementado, pois havera um period0 de testes e de adaptagiio dos municipes a este novo 
modelo. 

0 senhor Presidente salientou que os processos tern fases, niio basta dizer que se vai 
implementar e fica implementado. 0 "software" tem urn custo estimado em mais de 100 mil 
euros, tera que funcionar com os sistemas da Cimara e tem que ser compatibilizado, mas 
naturalmente tambem gostava muito de dizer que ficaria a funcionar ja amanhii. 0 importante e 
que o processo esta a decorrer e ja numa fase avanqada. 

A senhora Vereadora Patricia Raposinho disse que pretendia que houvesse algo concreto, pois 
no seu ponto de vista ainda se esta na fase de prospeqiio e isso ja deveria ter sido feito. Nesse 
sentido, pretendia que ficasse registado que niio podera ser aceite como fase de implementaqiio e 
que se continue a estudar qua1 sera a melhor solugiio. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela referiu que e importante este avanqo, principalmente 
numa area como esta, e a semelhanga do que foi feito tardiamente neste municipio, quando em 
2008 ja existiam bastantes avangos sobre esta materia em outras Cimaras exceto, infelizmente, 
na Cimara Municipal de ~ v o r a .  
Assinalou a disponibilidade de todos os serviqos, em particular da Divisiio de Informatica, para 
tratar deste assunto e desde ha 3 anos a esta parte, tem sido feito um trabalho de prospeqiio. 
Salientou que jh foram feitos muitos avangos nesse sentido, nomeadamente com o "EdoclinlZ', 
que e a gestiio documental que existe no municipio que foi contratualizado pela CIMAC para 
todos os municipios. Nessa altura, foi assegurado pela CIMAC que havia total integraqiio do 
sistema com a gestiio do processo urbanistico, raziio que motivou algum atraso na 
implementaqiio deste sistema documental, porque ficaram a aguardar que se resolvesse essa 
situagiio. Infelizmente nunca se resolveu porque, como se sabe, existem alguns criterios de 
integraqiio de sistemas que siio do dominio das respetivas empresas, que nem sempre estiio 
disponiveis para colaborar. 

0 senhor Vereador JosC Calixto salientou que niio interessa o passado, o que interessa e o 
futuro. Continuarmos a encontrar desculpas na "divida e no PAEL" uma decada depois niio 
satisfaz o interessa na vida dos Eborenses. 0 pedido generic0 6 que se avance na definigiio do 
processo e sua urgente implementaqiio. Ha que tomar a decisiio politica e definir um prazo 
adequado para implementar uma plataforma adaptada a simplificagiio e aumento da transparhcia 
na tramitaqiio processual da gestiio urbanistica do municipio e que facilite a vida profissional dos 
trabalhadores do municipio envolvidos nestes processos, que dessa ajuda bem precisam. PropBs 
que ate ao final do presente ano seja o objetivo para essa implementagiio. 

0 senhor Presidente disse que niio se pode ignorar o passado porque a estrutura informatics do 
municipio estava completamente obsoleta, e recordou que durante 2 anos (entre 2014 e 2015) 
nem os "emails" funcionavam em condiqiies, porque os servidores niio davam respostas 
adequadas. Nesse contexto, foi necesskio encontrar solugiies, e as que foram propostas e foram 
aceites, niio era a Cimara voltar a comprar servidores, mas era procurar com a CIMAC soluqaes 
comuns para que se usassem servidores comuns que ficariam mais baratos. 
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Salientou que a C h a r a  tinha, e tem, um sistema informatico de registo urbanistico, que foi na 
altura um grande avanqo conseguido nos fmais da ddcada de 90, tendo sido desenvolvido pelos 
pr6prios informaticos do municipio de ~vora ,  que teve uma grande vantagem, na altura, pois a 
C h a r a  Municipal de ~ v o r a  ficou ii fi-ente das outras Chara .  Assim, se houver capacidade para 
implementar, corn certeza que se procurd que seja at6 ao final do ano, mas sendo um processo 
complexo, com vssias componentes, niio 6 possivel definir uma data-limite sem mais, sendo essa 
a preocupaqiio que pretende aqui deixar fiisada. 

Deixou tamb6m uma saudaqiio e um reconhecirnento ao Chefe da Divisiio de Informatics, Eng." 
Nelson Carrasco, e a sua equipa que tem sido nottivel, pois ttm conseguido resolver urn conjunto 
vasto de problemas que existiam e que neste momento estiio resolvidos. 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos senhores Vereadores. 

DeclaragHo de Voto dos Vereadores Eleitos do PS, Josh Calixto e Lurdes Nico: 
"0 Programa Authquico VALORIZAR EVORA, apresentado nas ultimas eleiqBes authrquicas 
pel0 Partido Socialista para retirar o Concelho de ~ v o r a  do marasmo e da indrcia politica em que 
se encontra ha quase uma dkcada, assumia como um dos seus eixos de atuaqiio politica 
fundarnentais "Modernizar a gestiio autrirquica, tornando-a mais eficiente e participada". 
Enquadradas neste eixo, aponthvamos algumas linhas de a930 das quais destacamos: 

"(. . .) Investir nas pessoas: desenvolver e renovar as lideranqas, mobilizar e formarlcapacitar 
os trabalhadores, envolvendo-os no processo de modernizaqiio da organizaqiio municipal; 

Desenvolver a gestiio: fortalecer o modelo de gestiio para melhorar o serviqo publico, planear 
os recursos humanos de forma integrada e simplificar os processos administrativos; 

Recursos Tecnol6gicos: recurso alargado a tecnologias digitais que integrem as heas 
funcionais do Municipio, reforqando a seguranqa, a transpartncia e a simplicidade dos 
processes;(. . .)" 

Como medidas urgentes, nesta Area, foram apresentadas aos Eborenses, nomeadamente, as 
seguintes: 
"(. . .)141. Reestruturar os Serviqos Municipais, visando prestar um serviqo publico municipal 
de qualidade e uma motivagiio acrescida de todos os trabalhadores municipais; 
144. Desburocratizar e desmaterializar os processos e os meios de interaqiio com os municipes 
e com as empresas;(. . .)" 
E, assim, normal a enorme pressiio que os Vereadores eleitos pelo PS tbm colocado, no 
tempo que jh decorreu do atual mandato authrquico, no sentido de desburocratizar, 
desmaterializar e simplificar todos os processos, nomeadamente os de gestiio urbanistica, 
com a implementaqiio de uma plataforma digital adequada. Apesar da "narrativa oficial", a 
C h a r a  Municipal de ~ v o r a  6 uma das autarquias que, em Portugal, mais dificuldades cria aos 
seus municipes nestas matCrias de processos urbanisticos. 
0 iiltimo desafio que frontalmente seja cumprido pela atual gestiio comunista 6 o de 
implementar at6 final de 2022 essa plataforma digital para que, todos os que queiram, possam 
utiliz&la com todas as vantagens que, certamente, dai advem. 
Neste enquadramento de prioridades politicas authrquicas do PS aprovamos a recomendaqiio 
"Medidas para a simplificaqiio do licenciamento urbanistico a implementaqiio de plataforma de 
urbanismos digital", e esperamos que a mesma seja mais um contributo para facilitar a vida dos 
Eborenses e das empresas deste concelho". 

DeclaragHo de Voto dos Eleitos da CDU, Carlos Pinto S8 e Alexandre Varela: 
"0 Municipio de ~ v o r a  tinha, em 2013, um sistema informatico obsoleto, sern capacidade de 
resposta e, em geral, em situaqiio de rutura. A data, o Municipio de ~ v o r a  estava em 
"desequilibrio financeiro estrutural", declarado pel0 Governo, e sem capacidade financeira e fi d 

-/ 
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economica para fazer investimentos e outras despesas essenciais. O Municipio estava sujeito a 
varias restrig6es e condicionamentos legais decorrentes daquela situagiio de "desequilibrio 
financeiro estrutural", situagiio que so foi resolvida e ultrapassada com o processo de 
recuperaqiio das Contas Municipais em 2020 / 2021. 

Ainda assim, foi possivel, numa parceria com a CIMAC, resolver os principais problemas 
existentes com a infraestrutura infonnatica e caminhar para um processo de modernizagiio 
administrativa, incluindo a modernizaqiio infonnatica e digital. Recorde-se que, em 2013, a 
tramitagiio documental ainda era efectuada manualmente. 

Desta forrna, a proposta ora apresentada bem como as posi~Bes manifestadas pelos eleitos, niio 
podem ignorar a situaqiio econ6mica e financeira que o Municipio atravessou nem os 
passos que jri foram dados para a implementaqio de um sistema digital de receqiio e gestiio 
documental da area urbanistica, dos quais foi dado conhecimento em diversas reuniBes de 
C h a r a .  

Com a recuperagiio das Contas Municipais, esta em curso o processo para aquisigiio e 
implementagiio de um sistema digital de gestiio urbanistica que cumpra os requisitos legais, se 
adapte as especificidades do Municipio, facilite a relagiio com os utentes e garante uma 
substancial melhoria do servigo publico. Pela sua complexidade e ainda pelas exigsncias da 
contratagiio publica e pelas dificuldades de entrega de equipamentos, a implementaqiio deste 
novo sistema digital de gestiio urbanistico niio perrnite definir uma data limite para o seu pleno 
funcionamento. 

Desta forma, acompanhando as preocupagBes manifestadas que, alias, siio as nossas, aprovamos 
a Recomendaggo, salvaguardando a dificuldade de impor um calendirio de implementagiio, dada 
a complexidade do processo. Salientamos que o processo de aquisiqiio e implementagiio do 
sistema digital de gesao urbanistica ja esta em curso e manifestamos a nossa confian~a no Grupo 
de Trabalho que tem estado a desenvolver este processo. 

7. - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEAMENTO 

7.1. - Revogaqio da atribuiqiio do Lote B-IV do Parque de Industria Aeronautica de ~ v o r a  
(PIAE) a empresa Optimal 11, Aerostructures Lda. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se que a Cgmara delibere aprovar: 
- A revogaqiio da atribwiggo do lote B-IV do PIAE a empresa Optimal 11, Aerostructures Lda 
realizada em 23/9/201 3 tendo por base o incumprimento do prazo para apresentagiio do projeto 
de licenciamento de obra previsto no n."l do art.". 13.Odo Regulamento Municipal de Atribuiqiio 
de Lotes para Instalagiio de Atividades Economicas (RMALIAE). 
Em Reuniiio Publica de Cgmara de 23/9/2013 foi deliberada a atribuigiio do lote B-IV do PIAE a 
empresa Optimal 11, Aerostructures Lda. para construgiio de uma unidade industrial para 
desenvolvimento e produqiio de aeroestruturas em materiais cornpositos e outros. 0 respetivo 
contrato promessa de compra e venda foi assinado em 18/03/2015 e a empresa deveria apresentar 
projeto de arquitetura e especialidades no prazo de 6 meses, conforme estipulado no n. " 1 do 
art.". 13 ." do RMALIAE. 
Niio tendo sido cumprido o prazo previsto, mesmo apos uma prorrogagiio de 3 meses concedida 
para entrega do projeto de especialidades, de acordo com a alinea d) do n." 1 do art. "14.' do 
RMALIAE deve ser exercida pela CAmara Municipal a revogagiio da atribuigiio do lote: 
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" I )  A revogaqcio da atribui&io dos lotes k exercida pela Cdmara Municipal de ~ v o r a  em 
qualquer um dos seguintes casos: 
(...) 
d) Por incumprimento dos prazos definidos para a apresentaqiio do projeto de licenciamento de 
obra, perdendo o adquirente as quantias pagas. 
(.. .) 
Em sede de Audiencia Prkvia do Interessado foi informada a empresa que a C h a r a  Municipal 
iria propor em Reuniiio Publica de Chara ,  revogar a atribuiqiio do lote e que dispunha de 10 
dias uteis para se pronunciar por escrito sobre esta matkria. 
Decorridos os 10 dias niio houve qualquer pronhcia da empresa, pel0 que se prop6e que a 
C h a r a  Municipal delibere revogar a atribuiqiio do lote B-IV do PIAE B empresa Optimal 11, 
Aerostructures Lda realizada em 23/9/2013 tendo por base o incumprimento do prazo para 
apresentaqiio do projeto de licenciamento de obra previsto no n."l do art. 13.Odo Regulamento 
Municipal de Atribuiqiio de Lotes para Instalaqiio de Atividades Econ6micas (RMALIAE). 
No Processo: 
1. Proposta aprovada em RPC de 28/12/2016 com deliberaqiio referente ao pedido de 
prorrogaqiio do prazo para entrega do Projeto de Especialidades por 3 meses e oficio a informar a 
Optimal Aerostructures 11. 
2. Oficio enviado a 15 de marqo de 2019, em sede de audigncia previa do interessado a infonnar 
sobre intenqiio de propor a revogaqiio da atribuiqiio do lote em RPC tendo em consideraqiio o 
incumprimento do prazo para apresentaqiio do projeto de arquitetura. 
3. Resposta da Optimal, Aerostructures I1 
4. Oficio enviado a 29/04/2022, em sede de audiencia previa do interessado a informar sobre 
intenqiio de propor a revogaqao da atribuiqiio do lote em RPC tendo em consideraqiio o 
incumprimento do prazo para apresentaqiio do projeto de arquitetura. 
DeliberaqHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

7.2. - SolicitaqBo para aceitaqiio de daqiio e mudanqa de uso sobre lote atribuido it Escola 
de Conduqiio Giraldo Lda. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se indeferir a solicitaqiio para autorizaqiio de contrato de daqiio entre a requerente e a 
~ t o m o  Imobilisria S.A e consequente autoriza@io para mudanqa de uso dos lotes sitos na Rua do 
Eletricista nos 2 e 4 atribuidos a Escola de Conduqiio Giraldo Lda. corn base no que se exp6e em 
especificaq6es. 
Anota-se previarnente que, embora a requerente niio o tenha referido, ja houve deliberaqiio de 
Reuniiio Publica de C b a r a  sobre assunto similar ao agora sob proposta. (RPC de 1011 1/21 
Ordem do Dia 10.4). 
A proposta de indeferimento do agora requerido enquadra-se no previsto no no 2 do art." 16' do 
RMALIAE que detennina a niio possibilidade de venda, arrendamento, ou qualquer outra forma 
de cedencia a qualquer titulo, ainda que gratuito, antes de decorridos 5 anos sobre a data da 
respetiva licenqa de utilizaqiio, o que C o caso em presenqa. 
A possibilidade prevista no no 4 do art." 16" do ja citado RMALIAE (exceq6es possiveis) niio C 
enquadrivel por duas ordens de raziio: 
-A requerente considera <<forqosa>> a aceitaqiio da mudanqa de uso - o que niio tem 
enquadramento com o previsto no Regulamento do loteamento e 
-0s lotes foram atribuidos a requerente num Procedimento Publico de Atribuiqiio de Lotes no 
qua1 foi feita analise e ponderaqiio de fatores valorativos que uma aceitaqiio do agora requerido 
se constituiria como desvirtuarnento da analise global enao feita e que permitiu a seleqiio da 
candidatura da requerente. 
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Deliberaqiio: 
A CAmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

8. - ORDENAMENTO E REABILITACAO URBANA 

8.1. - Aqiio de reabilitaqiio na Operaqiio de Reabilitaqgo Urbana - Centro Hist6rico de 
~ v o r a  I edificio situado na Rua Miguel Bombarda, 59, propriedade de Francisco Neves 
Silvestre. 

O senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se a aprovaqiio da aqiio de reabilitaqiio do edificio situado na Rua Miguel Bombarda 59 - 
Propriedade de Francisco das Neves Silvestre, NIF 101426640. Propde-se a aprovaqiio da agiio 
de reabilitaqiio do ediflcio situado na Rua Miguel Bombarda 59, na Uniiio de freguesias de 
~ v o r a ,  descrito na conservatoria do registo predial de ~ v o r a  sob o no 122 13120041 102 e artigo 
matricial 962, da propriedade de Francisco das Neves Silvestre, residente na Rua Almada 
Negreiros 84D, 7080-059 Vendas Novas NIF 101426640- Processo de obras no 3389. Este 
edificio esta localizado na Operaqiio de Reabilita~iio Urbana - Centro Historic0 de ~ v o r a ,  de 
acordo corn o aviso no 247/2019, publicado em Dihrio da Republics 2" Skrie de 11 de fevereiro. 
- 0 estado de conservaqiio antes das obras foi midi0 de nivel3 (Ficha no 481201 8) e o estado de 
conservaqiio apos a realizagiio das obras foi de nivel Excelente de nivel 5 (Ficha 18412022) 
verificando-se a subida de 2 niveis acima da escala de conservaqiio; 
- A classe energetica apos a realizaqiio das obras e C, ou seja, foram cumpridos os requisitos de 
eficikncia energetica e qualidade terrnica para a realizaqiio de edificios e fraqdes autonomas. 
Neste sentido, propde-se a aprovaqiio da a950 de reabilitaqiio e os respetivos beneficios fiscais 
associados a IMI e IMT. 
- Isenqiio de IMI por 3 anos (qualquer uso), podendo ser renovado em 2025 a requerimento do 
proprietario, por mais de 5 anos, no caso de imoveis afetos para arrendamento para habitaqiio 
permanente ou habitaqiio propria perrnanente (o edificio esta isento de IMI no Ambito da Lei de 
bases do patrimonio cultural portuguks de acordo com a caderneta predial do artigo matricial 
962); 
- Isenqiio de IMT nas aquisiqdes de imoveis destinados a intervenqdes de reabilitaqiio, desde que 
o adquirente inicie as obras no prazo maximo de 3 anos a contar da data de aquisiqiio - o imovel 
foi adquirido em 18/12/2017 de acordo com a certidiio permanente do registo predial no 
122 1312004 1 102 e as obras iniciaram a 1811 21201 9 conforrne alvara de obras de alteraqiio 
3411201 9., prop6e-se o valor de isenqiio de 71 7,97€; 
Por outro lado, prop6e-se a aprovaqfio das reduqdes e isenqdes referentes a aqdes de reabilitaqiio 
no Ambito do RTTORME (Regulamento e tabela de taxas e outras receitas do municipio de 
~vora ) :  
- Devoluqiio de 50% das taxas de edificaqfio no valor de 223 euros (artigo 9" e 15" RTTORME). 
- Devolugiio de 50% das taxas de utilizaqiio no valor de 76.38 euros (artigo 1 l o  RTTORME). 
Deliberaqiio: 
A CAmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

9. - SERVICOS OPERACIONAIS 

9.1. - Empreitada: "Requalificaqiio e Modernizaqiio da Ludoteca". 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Propae-se aprovagiio do plano de trabalhos, miio de obra, equipamento e plano de pagamentos, 
referentes a empreitada acima identificada. 
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A obra teve contrato a 02/05/2022, com prazo de 240 dias e valor de adjudicaqiio de 325.900,OO 
€ + IVA. 
De acordo com o art". 361, do Codigo dos Contratos Publicos, a empresa apresenta agora o plano 
de trabalhos, de miio de obra, de equipamento e plano de pagamento corrigidos, para efeitos de 
aprovaqiio . 
Estando os documentos em condiqdes, propee-se aprovaqiio. 
Deliberaqlo: 
A C k a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

10.1. - Levantamento de 6nus, requerido por Marilia Parreira Crespo. Indeferimento. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
No Sunbito da uma politica de apoio e desenvolvimento de habitaqiio, a C k a r a  Municipal 
deliberou, em reuniiio realizada no dia 301911982, vender 40 fogos no antigo bairro General 
Humberto Delgado (hoje Horta das Figueiras), ao abrigo do programa de venda de habitaqdes do 
Decreto-lei 8 17/76. 
Posteriormente, visando melhorar as condiqdes de habitabilidade dos propriethrios destas 
habitaqdes, deliberou (em reunides realizadas em 2511 111987 e 08/04/1987), ceder em direito de 
superficie lotes contiguos/prbximos a estas habitaqdes para construqiio de garagens (de forma a 
melhorar as condiqdes de estacionamento e conforto dos mencionados propriethrios). 
A politica de ordenamento entilo defendida e que suportou esta deliberaqgo, levou a que estes 
lotes s6 fossem cedidos com o onus de proibiqiio de venda das garagens em separado da 
habitaqiio (ou seja, as garagens s6 podem ser vendidas em conjunto com a habitaqiio respetiva). 
Tal intenqiio resultou da necessidade de assegurar: 
0 aurnento da oferta do niunero de lugares de estacionamento nos bairros, vinculando o lugar de 
estacionamento a respetiva habitaqiio (assegurando estacionamento coberto nas imediaqdes das 
habitaqaes); 
Impedir os usos indevidos das garagens (ou a sua autonomizaqiio); 
Impedir que as garagens fossem adquiridas por moradores de outro local da cidade (o que iria 
comprometer a oferta de estacionamento local). 
Este onus ficou registado na Conservatbria do Registo Predial. 
Marilia Parreira Crespo vem requerer o levantamento deste onus e a permissiio de venda da 
garagem sita na Rua Jost Malhoa, lote 38, descrita na Conservatbria do Registo Predial de ~ v o r a  
sob o n." 1228, da fieguesia da Horta das Figueiras e inscrita na respetiva matriz predial urbana 
sob o artigo 2715. 
Obtido o parecer tCcnico dos serviqos municipais, conclui-se que os pressupostos supra indicados 
que consubstanciam uma estrattgia de ordenamento do territorio, continuam em vigor. 
Acresce que a eventual autorizaqiio neste caso, de acordo com o principio da igualdade, levaria a 
autorizaqao em casos identicos posteriores, o que significaria o uso independente de todas as 
garagens com todos os inconvenientes (estacionamento e uso para niio residentes, usos 
inapropriados, desarticulaqiio e press80 urbana sobre o bairro). 
Mantendo-se atuais as condiqdes e objetivos que levaram a C h a r a  Municipal a ligar garagem e 
habitaqiio, propde-se o indeferimento do pedido. 
Deliberaqilo: 
A C k a r a  deliberou, por unanirnidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

10.2. - AceitaqHo do Direito de propriedade do Lar dos Pinheiros por reverslo. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
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Propbe-se a aceitagiio do direito de propriedade do Lar dos Pinheiros, por reversiio. 
Nos terrnos da inscrigiio de aquisigiio n." 40336, datada de 24 de junho de 1974, a Ciimara 
Municipal de ~ v o r a  transmitiu, atraves de cessiio a titulo gratuito, ao Albergue Distrital de 
Mendicidade de ~ v o r a  o predio descrito sob o n." 18.367, inscrito na matriz sob o artigo n." 
4.759 (Ap. n.' 3). 0 predio cedido destinou-se unica e exclusivamente a construqiio de urn 
edificio para instalagiio do Albergue Distrital da Mendicidade de ~ v o r a ,  implicando qualquer 
outra aplicagiio, a sua revers50 a favor do Municipio. 0 imovel foi regularizado, por trato 
sucessivo, a favor do Instituto da Seguranga Social na Autoridade Tributaria e Conservatoria de 
Registo Predial, tendo funcionado no local urn estabelecimento Integrado de Gestiio Indireta, 
designado por "Lar dos Pinheiros". Na sequzncia da cessaqiio do Acordo de Gestiio, com a 
Instituigiio Particular de Solidariedade Social "Porta Magica", o imovel onde funcionava a 
resposta social, ficou devoluto. 
Apos o encerramento do equipamento social, e porque niio se pretende dar uso as instalagbes, 
veio o Instituto da Solidariedade Social manifestar a disponibilidade imediata para proceder a 
devolugiio do imovel, atendendo a clausula de revers30 a favor do Municipio de ~ v o r a ,  constante 
no registo de aquisiqiio imovel, inscrita na Conservatoria do Registo Predial de ~ v o r a .  
Propbe-se que a C h a r a  Municipal delibere aceitar esta reversiio gratuita e sem contrapartidas. 

Intervenq6es: 
0 senhor Vereador Henrique Sim-Sim disse que a Porta Magica tera saido deste espago entre 
2017/2018, ja passaram 4 anos e o espago esta bastante degradado. Nesse sentido, questionou 
porque e que esta revers50 niio foi realizada anteriormente. 

0 senhor Presidente disse que quando a Seguranga Social procurou entregar o edificio, 
constataram que o mesmo estava degradado. Foi feito um levantamento de custos para que o 
edificio fosse recuperado, e foi dito que so o aceitariam nas mesmas condigaes em que tinha sido 
entregue. 0 Instituto de Seguranga Social disse que niio tinha verbas para recuperar o edificio, e 
nesse sentido foi dito a Seguranga Social que a Ciimara niio iria aceitar o edificio naquelas 
condigbes, ficando a situagiio neste impasse. 
Como o PRR perrnite financiar integralmente a obra de recuperagiio, a situaqiio ficou 
ultrapassada, pel0 que a C h a r a  pode receber o edificio. 

0 senhor Vereador Henrique Sim-Sim questionou se a intervengiio ira ser realizada pel0 municipio. 

0 senhor Presidente referiu que o que esta combinado, uma vez que o municipio tem uma 
comparticipagiio de loo%, e que a candidatura sera do municipio, mas e feita uma parceria corn 
a Santa Casa da Misericordia, com a Seguranqa Social e com a Habevora, no sentido de garantir 
que o edificio seja gerido pela Santa Casa da Misericordia em colaboragiio com as outras duas 
instituigbes. 
DeliberagIo: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

10.3. - CAE GLOBAL ACADEMY EVORA, S.A. - Processo 20116.3BEBJA. 

0 senhor Presidente deu conhecimento do seguinte: 
A Escola de Pilotos intentou em Tribunal Administrativo uma agiio pedindo a Ciimara 
1.7000.000€ de indemnizagiio de indemnizagiio pela extingiio do Direito de Superficie. A DORU 
avaliou o predio e concluiu dar uma indemnizagiio de 604.000€. 0 Tribunal deu-nos 
parcialmente raziio. Fomos agora notificados da sentenga, em que o Municipio paga 604.000€ e 
niio 1.700.000€. 
A CPmara tomou conhecimento. 
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11. - APOIO AS FREGUESIAS 

11.1. -Submisslo a Assembleia Municipal de alteraqiio ao contrato Interadministrativo 
para 2022, a celebrar com a Uniiio de Freguesias de ~ v o r a .  

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se que o 6rgiio C h a r a  Municipal, delibere submeter a aprovaqiio da Assembleia 
Municipal a alteraqiio ao Contrato Interadministrativo, aprovado em Assembleia Municipal de 
29.04.2022, a celebrar com a Unib  de Freguesias de ~ v o r a  para o ano de 2022. No h b i t o  da 
aplicaqiio da Lei n." 7512013 de 12 de setembro, que possibilita, atravCs da contratualizaqiio, que 
os orgiios municipais deleguem competCncias nos 6rgiios das freguesias, ap6s ter sido aprovado 
em Assembleia Municipal de 29.04.2022, o contrato a celebrar com todas as JuntasAJnides de 
Freguesias do concelho vem a Uniiio de Freguesias de ~ v o r a  propor a alteraqb do contrato, no 
que respeita: 
A atualizaqiio do equipamento do refeit6rio e cozinha da Escola de S. Mamede; 
Ao fornecimento de suplementos alimentares a alunos carenciados, nos terrnos definidos no 
programa municipal de Suplementos Alimentares, havendo lugar a urna monitorizaqZio mensal e 
ao reembolso dos custos por parte da primeira outorgante. 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador e submeter a 
mesma para deliberagiio da Assembleia Municipal. 

12. - SOCIO CULTURAL 

12.1. - Apoio Logistico ao Grupo Uniiio e Recreio Azarujense - GURA. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
0 GURA - Grupo Unifio e Recreio Azarujense, ir6 promover as festas do Divino Espirito Santo 
em Azaruja, nos dias 2,3,16 el7 de julho. Com vista a concretizaqiio do evento, solicitaram a 
CME, a cedsncia de urn palco. A DSC vem propor a cedCncia do palco, em virtude do agente 
reunir as condiqdes legais para ser apoiado, no entanto este apoio niio deve ser considerado no 
h b i t o  do CPDD, mas fora deste, por niio se tratar de atividade desportiva. 
A previsiio de custos associados a este apoio C de 266.88€. 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente 

111 - P E ~ O D O  DE INTERVENCAO E ESCLARECIMENTO A 0  PUBLICO. 

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

IV - APROVACAO EM MINUTA: A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta 
todas as deliberaq8es da Ordem do Dia da presente ata, nos termos do n." 3 do art." 57" do Anexo 
I a Lei n." 75 1 2013, de 12 de setembro. 

v - PER~ODO DE ATENDIMENTO AO PUBLICO 

Verificou-se que ninguCm compareceu para este ponto da Ordem do Dia. 
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rerrninada a reunigo pelas dezoito horas o senhor Preside 
trabalhos dos quais, para constar, se redigiu a presente ata que 
de Unidade de Administraqtio Geral redigi e subscrevo. 

0 PRESIDENTE DA ch4ARA MUNICIPAL DE EVORA 
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