
ATA DA D I ~ ~ M A  PRDlEIRA R E U N ~ O  
DA C ~ R A  MUNICIPAL DE ]EVORA, f \/GK/\ ~ t a  n: llnO22 REAL~ZADA NO DM QUATRO DE MMO 

CBmara tlunicipal DE DOIS MIL E VINTE E DOIS 1 D ~ ~ X M A  
SEXTA REUNIAO DE c&WARA DO 
MANDATO 202112025. 

Aos quatro dias do mCs de maio de dois mil e vinte e dois pelas dezasseis 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-Sirn 
Alexandre Manuel Rosa Varela 
Lurdes Judite Dionisio Pratas Nico 
Florbela da Luz Descalqo Fernandes 
Manuel Pedro Martins Santos Charnel dos Giaes. 

A reuniiio foi presidida por Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sh, Presidente da C h a r a  
Municipal de kvora, e secretariada por Elisabete Matos Neves, Coordenadora de Unidade de 
Adrninistraqiio Geral. 

Ao iniciar a reuniiio o senhor Presidente curnprimentou os senhores Vereadores, funcionhrios, e 
public0 presente, e informou que o senhor Vereador Henrique Sim Sim iria assistir a reuniiio por 
Videoconferencia, ao abrigo de legisla@o especifica de combate a pandemia COVID-19. A 
senhora Vereadora Patricia Raposinho niio iria estar presente na reuniiio, por raz5es de ordem 
pessoal, mas fazia-se substituir pel0 senhor Vereador Manuel Gibes. Neste sentido, solicitou a 
justificaqiio da respetiva falta a qua1 por consenso de todos os Eleitos foi devidamente 
justificada. 
De seguida perguntou se havia alguma questiio sobre a Ordem do Dia, niio havendo sugest5es 
deu continuidade A reuni3o. 

A). - Propostas de aprovaglo das atas numero 25 de 22/12/2021, numero 7 (extraordinhria) 
de 3010312022 e numero 10 (extraordinhria) de 27/04/2022. 

Tendo o texto das atas sido previamente distribuido entre todos os membros do Executivo foi 
deliberada a dispensa da sua leitura, nos termos do disposto no Artigo quarto do Decreto-Lei 
n h e r o  quarenta e cinco mil trezentos e sessenta e dois, de vinte e urn de novembro de mil 
novecentos e sessenta e tres. As referidas atas foram aprovadas, por unanimidade, niio tendo 
participado na deliberaqiio das atas n h e r o s  25,7 e 10 o senhor Vereador Manuel Gi5es e na ata 
h e r o  10 a senhora Vereadora Florbela Fernandes, por niio terem estado presentes na reunib a 
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que elas respeitam, nos termos do no 3 do artigo 34" do Novo Cddigo Procedimento 
Administrativo (NCPA) aprovado em anexo ao Decreto-Lei 41201 5 de 7 de janeiro. 

B). - Reunilo com o Presidente da Federaqiio Portuguesa de Futebol. 

0 senhor Presidente comeqou por pedir desculpa pel0 atraso e esclareceu que o mesmo se 
deveu a uma reuniiio, previamente marcada, com o senhor Presidente da Federaqiio Portuguesa 
de Futebol, para discutir questbes de possiveis investimentos na area desportiva em ~ v o r a .  0 
senhor Presidente da Federaqiio Portuguesa de Futebol atrasou-se, e so agora e que puderam 
conversar sobre o assunto nomeadarnente quanto a questiio da zona desportiva, onde se espera 
construir o novo estadio desportivo, no sentido de a completar com aquilo que a Federaqiio 
Portuguesa de Futebol chama de Academia e que implica um outro campo de treino, um campo 
de futebol de praia e um pavilhiio que permita ter varias modalidades embora a Federaqiio 
Portuguesa de Futebol esteja sobretudo interessada no futebol. Foi uma reuniiio muito produtiva 
e abriu perspetivas para se poder concretizar o projeto. 

De seguida referiu-se, em termos gerais, a um conjunto de eventos desportivos, sem fazer 
nenhuma referencia em particular, que tiveram lugar desde os benjamins ate aos seniores no 
futebol, entre outras modalidades e, portanto, deixou uma saudaqiio em geral a todos os clubes 
que de alguma maneira venceram nas suas modalidades, bem como aqueles que niio vencendo 
estiveram presentes nas competiqbes. 

C). - Centro de Convivio de S lo  Miguel de Machede e Centro Multiusos da Graqa do 
Divor. 

0 senhor Presidente lembrou que no passado dia 25 de abril foi inaugurado o Centro de 
Convivio de Siio Miguel de Machede, o qua1 esteve mais de duas decadas parado e que, agora, 
atraves do empenho da Cimara e de uma candidatura a fundos europeus, foi possivel construir a 
construqiio corn urn investimento global de cerca de € 400.000. 0 Centro de Convivio sera 
gerido em parceria entre a Cimara e a Associaqiio de Reformados e disponibiliza aos reforrnados 
e a a populaqiio de S. Miguel de Machede um importante centro para multiplas atividades que 
viio desde o apoio social e em saude ao lazer. 

De seguida, por iniciativa da Junta de Freguesia da Graqa do Divor, foi tambem inaugurado um 
pequeno Centro Multiusos que transformou o antigo lavadouro publico dessa mesma freguesia. 
Tambem, neste caso, a populaqiio da Graqa do Divor passa a dispor de um novo centro para 
diversas atividades na Freguesia. 

D). - Festival da CiGncia. 

0 senhor Presidente referiu-se a urn importante Festival de CiEncia realizado pela Escola de 
CiEncia e Tecnologia da Universidade de ~ v o r a ,  que teve lugar no Colegio Luis Verney, com 
uma participaqiio significativa onde se constatou o trabalho cientifico que a universidade leva a 
cab0 niio apenas internamente, mas tambem na relaqiio com o exterior. 

E). - Reuniiio corn a Administraqiio Regional de Saude. 

0 senhor Presidente informou que teve uma reuniiio com a Administraqiio Regional de Saude, 
que decorreu de forma muito positiva, onde se discutiu a possibilidade de se efetuarem 
candidaturas para extensbes de saude em varias freguesias do concelho, no sentido de serem 
candidatadas ao Plano de Recuperaqiio e ResiliEncia. Neste sentido, concluiu-se que em primeiro 
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C necessivio ver os terrenos onde as extensdes de sahde possam ser implementadas, de seguida 
garantir a execuqiio dos projetos e finalmente, caso venham a ser aprovados, como C que se 
podem concretizar estas extensdes de saude, porque desde logo quer a C h a r a  quer a 
Administraqiio Regional de Sacde detetou um problema, que tem a ver com o custo da 
construqb civil, por metro quadrado, uma vez que o que esta referenciado no Plano de 
Recuperaqiio e Resiliencia C inferior ao valor atual. Assim, a Administraqiio Regional de Saude 
ficou de analisar esta situaqiio com os responsaveis do PRR desta hea, para poder avaliar as 
possibilidades de poder ser atualizado este valor. 

F). - Reunilo com a Direqlo da Associaqlo Nacional de Municipios Portugueses. 

0 senhor Presidente disse que teve lugar, ontem, uma reuniiio da direqiio da Associaqk 
Nacional de Municipios Portugueses (ANMP) com os municipios do Alentejo e Ribatejo para 
analisar um conjunto de questties de interesse para o Poder Local, nomeadamente o process0 de 
transferbncia de competbncias, a proposta do Orqamento de Estado para 2022 e as questdes 
relacionadas com o acesso aos fundos, por parte dos municipios, do PRR e do PT 2030. 
Foi uma reuniiio muito produtiva, onde os colegas dos diversos municipios colocaram as suas 
ideias, propostas, preocupaqdes e sugestties que a Direqiio da Associaqiio Nacional de 
Municipios Portugueses registou, e espera-se agora que possa servir para o dihlogo e negociaqk 
que havera com o Governo e com a Assembleia da Republics, nomeadamente no h b i t o  da 
discussiio na especialidade do Orqamento de Estado para 2022. 

G). - Vereador JosC Calixto / Grave Situaqlo do movimento associativo. 

0 senhor Vereador JosC Calixto referiu-se a situaqiio de muitas associaqdes, nomeadamente 
desportivas, tendo ja na ultima reunik abordado a questiio da Arninata, nomeadamente &s 
questdes de ordem financeira complexas por causa da subida dos custos da energia. Assim, 
solicitou o ponto de situaqiio no sentido de perceber se ja esta pensada alguma coisa, uma vez 
que jh tinha proposto que houvesse antecipaqdes da tesouraria com base nos apoios niio 
recebidos do ano passado e deste ano. 

0 senhor Presidente recordou que esth presente uma proposta para aprovaqiio das Opqdes do 
Plano e Orqamento, no sentido de se avanqar com o apoio financeiro aos clubes o mais 
rapidamente possivel. Esclareceu ainda que todos os apoios decididos pel0 municipio, referentes 
ao ano passado, foram integralmente pagos. Esta primeira proposta corresponde aos critdrios e 
valores que foram aplicados no ano passado, mas niio se descarta a possibilidade de, havendo 
condiqdes financeiras, poder ir mais longe nos apoios. 
Referiu, tarnbCm, que podiam apresentar uma proposta ao Governo no sentido de alargar aos 
clubes e ao movimento associativo, sem fins lucrativos, o apoio que esth a ser concedido as 
empress, por exemplo o IVA da eletricidade porque naturalmente ajudaria a resolver uma 
questilo que se prevb que possa continuar a agravar-se e certamente, quer a C h a r a  quer o 
Governo, terh posterionnente que avaliar outras possibilidades que possam existir no sentido de 
ajudar, em particular, os clubes que tbm uma penalizaqiio maior relativamente As questBes dos 
combustiveis e do g h .  

0 senhor Vereador JosC Calixto, em relaqiio a esta proposta, disse que de facto ha s i t~qdes,  
que provavelmente merecem uma ponderaqgo diferente face a constituiq50 de custos que cada 
um dos clubes tem, nomeadamente em relaqiio a fortes custos de energia e transportes, que tem 
vindo a subir exponencialmente. 
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Relativamente a interveng50 do senhor Presidente, quanto as extensdes de saude, questionou o 
que e que esta previsto, nomeadamente se ha algum levantamento das areas do concelho que tem 
extensaes de saude e quais as que podem vir a ter, bem como qua1 o envolvimento que se preve 
que as Juntas de Freguesia tenham neste processo. 

0 senhor Presidente esclareceu o senhor Vereador dizendo que comegou, exatamente, por dizer 
a senhora Presidente da Administrag30 Regional de Saude que este processo so tinha sentido 
envolvendo as Juntas de Freguesias e os seus presidentes. Foram identificadas um conjunto de 
freguesias, a AdministraqZo Regional de Saude ja fez um levantamento de todas as extensdes de 
saude e esta agora a definir prioridades porque n5o consegue chegar a todas. Assim, logo que 
tenha a confirmag50 das freguesias informa a Ciimara, porque de momento qualquer informag50 
que possa prestar pode porventura n5o ser assertiva pois havera naturalmente algumas freguesias 
que podem n5o ter acolhimento. 
Inicialmente estava previsto ser a Administraggo Regional de Saude a fazer diretamente o 
investimento, no entanto a mesma p8s a possibilidade de passar esse encargo para o municipio 
que o assumira atraves do fundo do Plano de Recuperagiio e Resiliencia, no pressuposto de ter 
financiamento a loo%, conforme compromisso da Administrag50 Regional de Saude. Neste 
sentido, salientou que estavam disponiveis para aceitar esta situag5o precisando apenas de saber 
em que condig6es7 sobretudo a quest50 do prego por metro quadrado. Por outro lado, ficou 
tambem acordada que Administraggo Regional de Saude sinalizaria ao Ministerio da Saude as 
extensdes de saude que, em ~ v o r a ,  quer construir. 

0 senhor Vereador JosC Calixto questionou se ha alguma informag50 em relag50 ao pessoal 
necessario para o funcionarnento destas importantes infraestruturas de saude, nomeadamente 
medicos 

0 senhor Presidente disse que colocou essa quest30 nomeadamente em termos dos Assistentes 
Operacionais, situag5o que os preocupa, mas a senhora Presidente da ARS disse que essa quest50 
foi colocada ao Ministerio e de momento esta a aguardar decisdes que ser5o certamente decisdes 
nacionais uma vez que abrangem todos Municipios. Ontem mesmo na reuni5o com a Associag50 
Nacional de Municipios Portugueses, constatou que ha varios municipios com esta situag50 e 
que, portanto, tambem a propria associag30 vai colocar ao Governo esta quest50 para haver uma 
decis5o sobre estas materias, estando a falar dos Assistentes Operacionais. Em relag50 aos 
enfermeiros e a medicos, a senhora Presidente disse-lhe que tern concursos abertos, alguns 
ficaram desertos ou n5o foram completadas as vagas e que v3o continuar a procurar a 
possibilidade de preencherem os lugares que neste momento est5o vagos. 

0 senhor Vereador JosC Calixto, em relag50 a quest50 do aumento dos custos 
energeticos/combustiveis, disse que Ciimara Municipal tambem devia defender a situag5o 
complexa que os bombeiros voluntarios tem atualmente. Portanto, alem dos clubes desportivos 
deve pressionar igualmente no sentido de aumentar o prego do quilometro nomeadamente no 
transporte de doentes e nas despesas com o combate a incendios, porque a situaggo esta 
insustentavel para estas associagdes humanitarias. 

0 senhor Presidente disse que, tambem, ontem na reuni5o com a Associag50 Nacional de 
Municipios Portugueses, uma vez que o problema e comum as Associagdes de Bombeiros de 
todos os municipios, colocou essa quest50, entre outras, n5o apenas pelos custos que existem 
atualmente, mas tambem porque o prego por quilometro n5o e atualizado desde 20 12, o que e de 
facto uma situag5o extraordinariamente penalizadora para os Bombeiros. A opiniiio unanime 6 
que tem que haver um fundo que garanta a situag30, porque caso contrario os Bombeiros entram 
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rapidamente em desequilhrio financeiro, como alitts jh existem algumas corporaq8es segundo 
informaram, na reuniiio, alguns Presidentes. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela disse que subscreve a preocupaqiio do senhor Vereador 
JosC Calixto em pressionar o Governo no sentido de tomar medidas urgentes e, portanto, acha 
que C importante haver uma posiqiio unanime para continuar a pressionar o Governo. 

A senhora Vereadora Florbela Fernandes sobre a intervenqiio do senhor Presidente, que cruza 
um pouco com a intervenqiio do senhor Vereador JosC Calixto, disse que, no seu entender, 
quando se tomar a posiqiio de falar com o Governo deve ser em termos gerais, porque a situaqiio 
niio C apenas preocupante em relaqiio aos bombeiros, ao IVA e ao movimento associative, 
porque tambCm ha keas sociais como por exemplo as InstituiqBes Particulares de Solidariedade 
Social (IPSS) que devem tarnbCm estar a viver sitmqBes muito complicadas. 
Neste sentido, tinha curiosidade em perceber quais os principais problemas ou quest6es que o 
senhor Presidente da C h a r a  de Evora colocou, na reuniiio da Associaqiio Nacional de 
Municipios Portugueses, porque acha que C importante saber o que C que foi discutido para 
posteriormente analisar as respostas do Governo para se ir acompanhando o processo, 
nomeadamente o Orqamento de Estado e o PRR. 
Referiu ainda estar muito preocupada com o PRR porque de facto ha grandes desfasamentos 
entre aquilo que foi aprovado e a realidade que se vive, nos dias de hoje, do ponto de vista 
econbmico. Por outro lado, espera que se possa melhorar o protocolo com os bombeiros, porque 
se esth mais uma vez a colmatar aquilo que siio as falhas do Governo desde 2012 e agora 
agravadas pela situaqiio da guerra e da quesao econbmica. 

0 senhor Presidente, relativamente a transferencia de competencias, comeqou por referir que o 
municipio fez uma critica a Associqiio Nacional de Municipios Portugueses, na altura, por ter 
desrespeitado uma decisiio tomada no Congresso de Portimh, ou seja, a transferencia de 
competencias devia ser discutida em simultSineo com o respetivo envelope financeiro. Contudo, a 
Associaqilo Nacional de Municipios Portugueses aceitou discutir apenas a transferencia de 
competencias e deixar para mais tarde o correspondente envelope financeiro. Situaqiio que 
naturalmente se revelou errada, porque quando se conheceu o envelope financeiro constatou-se 
ser substancialmente inferior 5s necessidades colocadas e, portanto, a Associaqiio nesta fase 
devia garantir que os dkfices, que jh foram identificados pelos v&ios municipios, possam ser 
garantidos pel0 Governo, como tinha sido apontado, uma vez que havia na legislaqiio a criaqiio 
de uma Comissiio de Acompanhamento da transferencia de competencias ao nivel da Assembleia 
da Rep~blica, que nunca funcionou, e de um fundo para a transferencia de competencias ao nivel 
do Orqamento de Estado. 
Salientou que falaram tambCm de um conjunto de quest6es na &ea da Educaqiio, norneadamente 
em relaqiio falta e aos rhcios de Assistentes Operacionais uma vez que h6 necessidade de o 
corrigir o r6cio e at6 ter alguma diferenciqh territorial, pois C obvio que uma coisa siio as 
escolas em Lisboa outra coisa, bem diferente, siio as escolas do Alentejo. Disse que a falta de 
assistentes operacionais C crbnica e deve ser resolvida. 

Relativamente ao Orqamento de Estado, referiu que levantou algumas questtjes, mas niio as iria 
explicar agora, porque a senhora Presidente da Associaqiio Nacional de Municipios Portugueses 
informou que ontem de manhii o Conselho Diretivo reuniu e aprovou um parecer desfavorhvel ao 
Orqamento de Estado de 2022, do qua1 daria conhecirnento nos prbximos dias. 

Em relaqiio ao Plano de Recuperaqiio e Resiliencia (PRR) e ao PT 2030, disse que form 
identificadas algumas quest6es com as quais todos estiio preocupados, nomeadamente com a 
rede viGa municipal, p i s  ha a informagilo de que nem no PRR nem no PT 2030 ha verbas para 
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o efeito. Portanto, essa e tambkm uma preocupaqiio comum na generalidade das autarquias e por 
isso, de alguma maneira, mandatou-se a dire950 da Associaqiio no sentido de poder procurar, 
embora ainda niio esteja terminado o desenho do PT 2030, condiqdes para se encontrar uma 
soluqilo para a rede viaria. 
Falou-se tambem de outras areas que deviam ter financiamento, nomeadamente para a desporto 
que no ultimo quadro niio teve qualquer tip0 de financiamento, bem como as questdes da agua e 
do saneamento. 

H). - Vereador Lurdes Nico I Varios Assuntos. 

A senhora Vereadora Lurdes Nico comeqou por apresentar, em nome dos eleitos do PS, os 
seguintes Votos de Saudaqiio: 

VOTO DE SAUDACAO A 0  JUVENIS DO LUSITANO GINASIO CLUBE SAGRARAM- 
SE CAMPEOES DISTRITAIS 202112022: 
"0s Juvenis do Lusitano Ginasio Clube (LGC) sagraram-se campedes distritais garantindo, corn 
esse feito, a subida aos campeonatos nacionais de formaqiio. 
De acordo com um dos responsaveis do LGC " ...fo i um dos campeonatos distritais mais 
equilibrados de sempre com o titulo a ser decidido apenas no ultimo jog0 e a depender de urn 
deslize do adversririo. " (Jose Rui Silva). 
Na epoca 2022-23, o Lusitano Ginasio Clube regressara aos campeonatos nacionais do escaliio. 
0 s  Vereadores do PS felicitam o Lusitano Ginasio Clube na pessoa do seu Presidente, Pedro 
Caldeira, elementos da Direqiio, Diretores de Escaliio, Treinadores, Tecnicos de Apoio, os jovens 
atletas pel0 empenho e dedicaqiio e as suas familias pel0 investimento e apoio no percurso 
desportivo dos seus filhos". 
0 s  votos se saudaqlo apresentados foram aprovados por consenso de todos os eleitos 

VOTO DE SAUDACAO PELO 173.0 ANIVERSARIO DA SOCIEDADE HARMONIA 
EBORENSE: 
"A Sociedade Harmonia Eborense (SHE) e uma instituiqiio recreativa e cultural do seculo XIX 
fundada a 23 de abril de 1849. A sua miss50 e "a promoqgo cultural dos associados atraves da 
educaqiio cultural, fisica e desportiva e a a950 recreativa, visando a sua formagilo integral, 
encontrando-se aberta a todos os cidadiios" (artigo 2." dos Estatutos) 
A SHE tem acompanhado e contribuido para o desenvoIvimento da cidade de fivora. Localizada 
em lugar central, a Praqa do Giraldo, e uma das mais antigas instituiqdes culturais da cidade corn 
vasto programa em areas como a Musica, Teatro, Exposiqdes, Cinema ou Artes Plasticas. 
Adquiriu o Estatuto de Instituiqiio de Utilidade Publica em 2015 e foi reconhecida, em 2018, 
como a primeira Entidade de Interesse Historico e Cultural ou Social Local da cidade de fivora, 
conforme se pode ler na sua pagina de internet (https://she.pt/) 
A associaqilo niio e detentora do espaqo que ocupa desde 1902 e, por isso, tern custos de 
arrendamento elevados. Tern procurado ultrapassar as suas dificuldades financeiras (acentuadas 
pela pandemia) atraves de iniciativas varias e com o apoio dos seus associados. 
Saudamos esta emblematica e historica coletividade da cidade de fivora e felicitamos todos os 
seus dirigentes e socios". 
0 voto de saudaqlo apresentado foi aprovado por consenso de todos os Eleitos. 

A senhora Vereadora Florbela Fernandes na continuidade da senda aos votos apresentados, 
deixou um voto de louvor a subida da equipa de volei feminino do Juventude Sport Clube a 
segunda divisiio nacional. 
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0 senhor Presidente, relativamente aos votos de saudaqiio apresentados, disse que os devia ter 
citado no inicio da sua intervenqilo, mas com receio de lhe escapar algum, porque hh talvez uma 
dezena de equipas que de diversas formas ganharam campeonatos. Assim, se houver acordo 
procurar-se-A identificar todos esses clubes para que niio se diga que saudaram uns e niio 
saudaram outros. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela sobre a Sociedade Harmonia Eborense referiu que tem 
acompanhado este problema ha mais de uma ddcada pois fez parte da direqk e, portanto, nth 
podia deixar de se associar a este voto at6 porque se trata da terceira instituiqiio mais antiga de 
~ v o r a  e faz parte das cinco com mais de 120 anos, sendo por isso um regozijo muito grande v8- 
la ser tratada em reunigo. 
0 reconhecimento que foi feito, entidade de interesse hist6ric0, cultural e social, foi 
precisamente com vista a fixar uma determinada posiqiio no sentido de este inquilino n h  ser 
despejado como qualquer outro. Fazendo nesse sentido jus aquilo que siio os designios da pessoa 
que em 1902 perrnitiu que a Sociedade Hannonia Eborense se instalasse na Praqa do Giraldo. 
A Sociedade Harmonia Eborense tem conseguido sobreviver, niio s6 sobrevive, como da um 
contributo muito assinalavel em vfias Areas e dominios de intervenqiio social e cultural de ~ v o r a  
e at6 nacional. Salientou tambdm que esth nalguns dos circulos mais importantes de mhica 
urbana do pais, e tem contribuido para a divulgaqiio de alguns dos melhores cantautores e grupos 
que existem em Portugal. 

A senhora Vereadora Lurdes Nico referiu-se a um e-mail que enviou a todos os membros do 
0rgao executivo, e que niio obteve resposta, a propor algumas alteraqaes de funcionamento 
nomeadamente A forma de apresentaqiio destes votos, que, hoje, considera estar um pouco mais 
organizado. Ainda assim, considera que todos deviam assumir procedimentos em comum, por 
m a  questiio de organizaqiio. 

Assim, mencionou novamente o assunto no sentido de encontrarem um entendimento quanto ao 
timing para apresentaqiio dos documentos que siio votados [votos no PAOD], uma vez que 6 
importante terem conhecimento previo, tal como aconteceu hoje. 

Questionou sobre o ponto de situaqiio de uma reuniiio onde a C b a r a  esteve presente com o 
Cluster Portugues da Aeronautica, Espaqo e Defesa no sentido de se trabalhar a ideia do 
concelho ser urn hub international para as industrias nesta Area e tambdm para atrair a fixaqiio de 
outras empresas. 

Sobre uma visita recente que fez ti Comissiio de Proteqiio de Crianqas e Jovens com o objetivo de 
conhecer as instalaqaes, o funcionamento e as pessoas que 18 trabalham, acima de tudo, a 
senhora Vereadora Lurdes Nico disse que se deparou com duas questties que considera 
preocupantes pela importiincia que esta Cornissiio tem porque zela, exatamente, pel0 bem-estar 
das crianqas e dos jovens. 
Para que isso aconteqa, C importante dar condiqties de trabalho a quem la est& mas efetivamente 
o que constatou 6 que as instalaqties, embora sejam melhores do que as anteriores, n5o servem 
para aquilo que 6 necesshrio, neste momento, nomeadamente, mais salas para que seja possivel 
fazer o atendimento e as entrevistas individuais, porque se esth a falar de processos de proteqiio 
de crianqas e jovens e, de facto, a todo o momento entram pessoas pel0 gabinete, quebrando o 
sigilo, a confidencialidade e at6 mesmo a seguranqa. Por outro lado, o edificio fica por cima da 
Junta de Freguesia e tem escadas que &o acesso ao prirneiro andar, portanto, quem tem 
mobilidade reduzida niio consegue aceder aos serviqos e a Comissiio de Proteq5o de Crianqas e 
Jovens. 
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Neste momento, estiio com um grande volume de trabalho, tendo em miio 118 processos ativos. 
As comiss6es devem ter uma comissiio alargada e uma restrita e a comissiio restrita deve ter, no 
minimo, cinco pessoas a tempo inteiro, mas atualmente tem duas. Ha uma outra pessoa que ainda 
n5o esta nesta equipa, por que deve ser nomeada pela Ciimara Municipal e, ate ao momento, essa 
nomeaqiio ainda n5o foi feita, pese embora a comissiio tenha ja sinalizado essa situaq5o junto do 
senhor Vereador. 

A senhora Vereadora Lurdes Nico referiu, ainda, que, no inicio de abril, todos receberam um 
e-mail relativamente a comemoraqiio do Dia Mundial da Fibromialgia, 12 de maio, no qua1 a sua 
Presidente fez um pedido a Ciimara Municipal e elogiou a mesma no sentido de ter sido a 
primeira a aderir a comemoraqiio efemeride e o que era lanqado como desafio era a Ciimara 
iluminar o Templo Romano ou outro edificio que se considere relevante. 

Relativamente a questiio da Feira de Siio Joiio, nomeadamente sobre as candidaturas para o uso 
das tasquinhas e para a sua colocaqiio na feira, referiu que num context0 normal era 
procedimento habitual pedir os relatorios de atividades daquilo que foi feito no ano transato ou 
do ano em que se realiza a feira. Assim, tendo existido uma pandemia que ainda niio esta 
completamente debelada, o que acontece e que muitas associaqaes tiveram a sua atividade 
interrompida e o que o senhor Presidente referiu, e bem, e que iria ter isso em consideraqiio, 
nomeadamente o ano relevante para a analise e para avaliaqiio de atividade. Aquilo que tem nos 
chegado e que seriio considerados os anos 2020 e 2021 mas tambem o 2019. Sabe-se que ha 
associaqaes que tiveram apoio estatal ou apoio das autarquias e outras n5o tiveram apoio nenhum 
e, portanto, segundo a sua analise, o ano em que todos estiio em pe de igualdade e 2019, porque 
nos anos seguintes uns tiveram apoio e outros n5o. 

0 senhor Presidente relativamente aos assuntos trazidos para o periodo de antes da ordem do 
dia, disse que o que foi acordado no inicio do mandato foi que as propostas que n5o tivessem um 
peso significativo, como um voto de saudaq5o ou um voto de pesar, podiam ser entregues ate ao 
dia ou na propria reuniiio. Outro tipo de propostas, de acordo com aquilo que esta estabelecido, 
devem ir para a ordem de trabalhos e nesse sentido devem ser apresentadas ate 5a feira anterior, 
como combinado, para poderem ser distribuidas a todos. 

Relativamente a reuni5o com o Cluster, frisou que ja deu uma informaqiio na reuniiio de Ciimara, 
logo a seguir, referindo novamente que se tratou de uma primeira reuniiio de trabalho, neste 
mandato, onde se pretendia exatamente definir a metodologia e o plano de trabalho. Foi 
apresentado um documento de trabalho acertado entre os responsaveis do Cluster e a Ciimara 
Municipal que serve de base para que agora os participantes da reuniiio possam enriquecer esse 
documento, para que ele possa depois vir a ser aprovado, pel0 que de momento estiio no 
process0 em que os varios parceiros estiio a dar contributos para esse plano. 

Em relaqiio a Comissiio de Proteqiio de Crianqas e Jovens, o senhor Presidente salientou que 
existe de facto um problema de instalaqaes municipais, geral, que e conhecido e a Ciimara tem 
vindo a procurar, dentro da capacidade financeira disponivel, ultrapassar essa questiio. 

A respeito do Dia da Fibromialgia, voltou a frisar que ja tinha respondido a essa quest50 que 
tinha sido levantada, na altura, pela senhora Vereadora Patricia Raposinho, dizendo que ja 
colaboram ha muitos anos exatamente dessa forma, ou seja, iluminando o Templo Romano no 
dia 12 de maio. 

Relativamente a quest50 das tasquinhas, o senhor Presidente recordou que para alem das regras 
e dos criterios que estiio definidos, foi tambem constituido um juri tendo em conta a diversidade 
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de s i tqbes  que existem. Neste sentido, transmitiu ao jirri que, de alguma maneira, encontrasse 
eventualmente outros critCrios que possam responder de certa forma a todas as questbes. Ainda 
assim, considera que niio C fkil, porque existem situaqbes muito diferenciadas e situaqbes que 
podem ser interpretadas de v&ias maneiras, por exemplo, se uma associaqiio que parou 
completamente a atividade deve ser tratada, ou niio, da mesma forma como uma que manteve a 
sua atividade. 

I). - Vereadora Florbela Fernandes 1 Vgirios Assuntos. 

A senhora Vereadora Florbela Fernandes deu conhecimento de uma informaqiio que acabou 
de receber relacionada com uma situagiio no parque canino. 0 s  serviqos da C b a r a  teriio 
desentupido um coletor de esgoto que existe nessa zona, e nesse process0 teriio deixado alguns 
dejetos no meio das ervas circundantes o que originou a que pessoas e animais ficassem doentes. 
Neste sentido, pretendia saber se esta informagtio C verdadeira. 

Em relagiio ao novo concurso que esta para abrir da Diregiio-Geral das Artes disse, segundo 
informagiio que lhe foi transmitida, que o mesmo tem regras especificas que dividem as 
candidaturas por niveis, e que ha a possibilidade de algurnas organizaqks de ~ v o r a  puderem 
atingir o nivel mhximo de financiamento, desde que tenham um protocolo com o municipio caso 
contrhrio niio tern essa valoragiio. 
No seu entender, acha importante analisar-se esta situaqiio porque pel0 menos duas ou tres 
organizaq8es tem condiq8es para atingir o mhximo de financiamento da Direqiio-Geral das Artes, 
como sendo o CENDREV, a Companhia de Danqa Contemporbea e o ArmazCm 8. Assim, 
deve-se tentar perceber qual a possibilidade de ainda ir a tempo de se realizar esse protocolo, 
tendo em conta que estiio livres do PAEL, no sentido de darem uma resposta para que as 
organizaqbes que se candidatem com bons elementos possam ser valorizadas nas suas 
candidaturas. 

0 senhor Presidente relativamente ao parque canino disse que vai, junto dos serviqos, verificar 
a situaqiio relatada pela senhora Vereadora. 

Quanto ao concurso da Diregiio-Geral das Artes, salientou que C exatamente isso que se tem 
feito, ou seja, aquilo que o municipio tem feito C uma declaraqiio prkvia de disponibilidade 
dizendo exatamente at6 onde C que vai o apoio. Portanto, sempre que ha a possibilidade de 
financiamento externo vir para o concelho, a C b a r a  de imediato apoia essas organizagbes, 
naturalmente C necess&io analisar se rehem as condigbes para o efeito, desde logo do ponto de 
vista legal, para que o financiamento seja conseguido. 

J). - Vereador Henrique Sim Sim I Vgirios assuntos. 

0 senhor Vereador Henrique Sim-Sim sobre a Comissiio de Protegiio de Crianqas e Jovens, 
disse que para a Coligaqiio "Mudar Com Confianqa" tambdm C uma preocupagiio, alias ja tinham 
levantado a quest50 das instalaqbes hit mais tempo e ouviram a explicaqiio na altura do senhor 
Vereador Alexandre Varela assim como dos comiss&ios afetos, que de facto siio poucos para os 
casos que siio referenciados. Como existe urna transferencia anual para o Municipio, do 
Orqamento de Estado, de cerca de 25 mil euros, para que esta Comissiio funcione questionou se 
efetivamente este dinheiro e transferido para esta estrutura. 

De seguida o senhor Vereador Henrique Sim Sim, em nome dos eleitos do PSD, apresentou os 
seguintes Votos de Saudagiio e de Louvor 
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VOTO DE SAUDACAO AOS BOMBEIROS EBORENSES, POR OCASIAO DO DIA 
INTERNACIONAL DO BOMBEIRO: 
Hoje, dia 4 de maio, celebra-se o Dia Internacional do Bombeiro, criado em 1999 em resultado 
dos graves incendios de Australia. 

E inequivoca a importiincia do papel do Bombeiro Voluntario nos tempos desafiantes que 
vivemos e que vamos viver nos proximos tempos, aos quais acresce todo o servigo regular de 
apoio e socorro as nossas populagbes, como se viu durante a pandemia de covid-19, ou nas 
respostas as catastrofes ambientais que viio ocorrendo. 
Neste Dia, propomos um Voto de Saudagiio a Associagiio Humanitaria dos Bombeiros de ~ v o r a ,  
a qual, com muitas dificuldades de subsistencia, devido a anos e anos sem qualquer apoio 
municipal, tem sempre respondido positivamente as necessidades dos cidadiios do concelho, bem 
corno, tem participado em inumeras agbes de socorro noutros municipios nacionais. 
0 reforgo do financiamento a esta Associagiio Humanitaria e fundamental, ampliando o numero 
de Equipas de Intervengiio Permanente, investindo em novas viaturas de emergencia 
(ambuliincias) e de viaturas ligeiras para intervengiio em meio urbano, bem como investir no 
quartel e nos equipamentos individuais de protegiio destes homens e mulheres que colocam 
sempre em primeiro lugar o socorro as populag6es. 
Ainda neste dia, relembramos a necessidade de tratar condignamente o Monument0 ao 
Bombeiro, o qual homenageia todos os valentes homens e mulheres que abragam esta causa, e se 
encontra em muito mau estado de conservagiio. 
Por tudo isto, deixamos este Voto de Saudagiio a todos os bombeiros da Associagiio Humanitaria 
dos Bombeiros Volunthrios de ~ v o r a ,  apelando a que o Municipio d6 resposta as suas justas 
reivindicagbes". 

Voto de Louvor a Professora Doutora Ana Costa Freitas 
Magnifica Reitora da Universidade de ~ v o r a  
"Na proxima segunda-feira, dia 9 de Maio, cessa fungbes, como Magnifica Reitora da 
Universidade de ~ v o r a ,  a Senhora Professora Doutora Ana Costa Freitas. 
Durante os ultimos oito anos, divididos em dois mandatos, Ana Costa Freitas, e a sua equipa na 
Reitoria, desempenharam de forma exemplar as fungbes que lhe foram confiadas, tendo 
incrementado uma nova diniimica a nossa Universidade invertendo, por exemplo, a tendencia de 
decrescimo do numero de alunos nacionais e internacionais na UE, que se vinha verificando ate 
2015. 
A Universidade de ~ v o r a  cresceu muito na investigaqiio de elevado nivel e releviincia, inspirada 
pela necessidade de soluqbes para os desafios multidisciplinares globais e urgentes que 
enfientamos, em diversas areas: sustentabilidade ambiental e biodiversidade, preservagilo dos 
ecossistemas mediterriinicos, saude publica, transformagiio digital, gestiio de dados e inteligencia 
artificial, empreendedorismo, agricultura inteligente e gestiio da agua, energias renovaveis, 
cicncias do mar e economia azul, engenharia aeroespacial ou preservagzo do patrimonio cultural, 
entre muitas outras. 
E disso exemplo a criagiio da Escola de Saude e Desenvolvimento Humano, a criagiio do Centro 
Academic0 Clinico, a participagiio no EIT Health, a criagiio do Campus Sul, com a 
Universidade Nova de Lisboa e a Universidade do Algarve, a recem apresentada central de 
investigagiio sobre energia solar ~ v o r a  Molten Salt Platform, o impulso determinante a fase 2 do 
Parque de Ciencia e Tecnologia do Alentejo, com o novo Centro Infante Dom Henrique, a 
instalagiio de Super Computadores e o desenvolvimento da catedra de computagilo de alta 
performance, o inicio do projeto de requalificagiio da Quinta do Pago de Valverde, o forte 
impulso ao terceiro pilar das universidades, definindo uma estratdgia para a transfergncia de 
conhecimento e para o empreendedorismo e inovagiio, a recuperagiio da Casa Cordovil para a 
instalagiio de um instalagiio de um laboratorio de empreendedorismo e inovagiio e para o 
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desenvolvimento de uma plataforma do conhecimento (Espago Gil Eanes),a criaqb da 
Universidade Saudivel, a criaqiio da Noite Europeia dos Investigadores, o Projeto UBih, a 
promoqiio da Rede Alumni, a Revista TREZE, a criaqk de um portal do emprego, a capacitaqiio 
dos alunos para o mercado de trabalho e a realizaqiio de outras atividades que potenciam a 
empregabilidade, entre muitas outras iniciativas. 
A Universidade de ~ v o r a  6 hoje uma instituiqb que serve bem melhor os desafios que se 
colocam a nossa sociedade. 
Por tudo isto, e certamente pel0 muito que ainda ficou por elencar, os Vereadores do PSD eleitos 
pela Coligaqiio Mudar com Confiaqa, prop8em a atribuigiio de um Voto de Louvor a Senhora 
Professora Doutora Ana Costa Freitas e A sua equipa". 
0 s  votos apresentados foram aprovados por consenso de todos os Eleitos. 

0 senhor Presidente relativamente a senhora Professora Doutora Ana Costa Freitas disse que, 
em seu nome e da Chara ,  destacou publicamente a excecional colaboraqiio entre a reitoria e a 
C h a r a  Municipal que permitiu resolver um conjunto de problemas, alguns que se arrastavam ha 
decadas, como por exemplo o problema da Escola de Siio Mamede, o terreno da Malagueira, o 
terreno da ETAR de Valverde, entre outros. Ainda assim, deste conjunto imenso de problemas 
que existiam ficou apenas um por resolver, esperando agora conseguir soluqiio com a nova 
reitora, que tem a ver com um estacionamento que C pfiblico, mas que esth a ser usado pela 
Universidade no ColCgio Luis Verney. 

Dando continuidade, o senhor Vereador Henrique Sim-Sim sobre o abastecimento de agua ao 
lugar de Castelos, recordou que ja passaram mais uns meses e esta comunidade continua sem ter 
acesso ao abastecimento public0 de agua, relembrando que foi uma promessa de 2020 com 
direito a reportagem f o t ~ g r ~ c a ,  mas, ainda assim, as pessoas continuam sem agua e nesse 
sentido questionou para quando uma resoluqiio definitiva da situaqiio. 

Referiu-se ainda impermeabilizaqiio de uma varanda pedida em novembro de 202 1, e que 
continua a aguardar autorizaqiio, embora o edificio seja do municipio e, portanto, com esta falta 
de autorizaqiio as infiltraqaes de agua viio acontecendo e viio tambdm comprometendo a 
conservagiio dos edificios. Neste sentido, considera que niio faz sentido niio resolver esta quest50 
tendo em conta que a prcipria instituiqiio se oferece para pagar a referida impermeabilizaqiio. 

0 senhor Vereador Henrique Sim Sim propas ainda que no prciximo dia 25 de maio se 
realizasse a primeira reuniiio do grupo de trabalho sobre a propaganda do Centro Hist6rico. Este 
tema foi discutido a 24 de novembro e por unanimidade ficou decidido criar um grupo de 
trabalho, pel0 que passados quase 6 meses pretendia que se juntassem para trabalhar sobre esta 
materia. 

Relativamente is quest6es relacionadas com a inclusiio de pessoas de etnia cigana, disse que 
quando o PSD colocou esta questiio, em reuniiio de Chara,  foi referido que se iria fazer uma 
reuniiio alargada com os Vereadores o que at6 ao momento ainda niio aconteceu e por isso 
prop6s igualmente que essa reuniiio seja tambCm marcada. 

Sobre a feira da Bagageira, referiu que o senhor Presidente da Uniiio de Freguesias do Centro 
Histbrico, o arquiteto Francisco Brito, em 16 de novembro prop6s ao chefe de divisiio, Dr. 
Rafael Rodrigues, que a Junta de Freguesia pudesse desenvolver esta feira, porque ja havia essa 
necessidade e pessoas interessadas. Desde entiio que se aguarda uma resposta para, de alguma 
forma, se responder Quilo que siio as necessidades das pessoas e da cidade. 
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0 senhor Presidente relativamente a questiio do abastecimento de agua aos Castelos, disse que 
ja foi feita uma informaqiio sobre os atrasos que a obra teve e que finalmente esta praticamente 
concluida, faltando agora realizar a ligaqiio aos moradores dos Castelos. Contudo, existe um 
problema de ordem administrativa que se esta a resolver para que o mais rapidamente possivel 
seja feita essa ligaqiio. 

Sobre a impermeabilizaqiio da varanda, referiu que na semana passada procurou informar-se 
sobre o assunto e o que lhe foi transmitido e que tratando-se de uma obra no Centro Historico 
requer um conjunto de exigencias que tern que ser acauteladas, ainda assim pensa que ja foi dada 
"luz verde" para a obra se realizar. 

Em relaqiio ao grupo de trabalho sobre a propaganda do Centro Historico, referiu que registou a 
proposta para se poder comeqar a trabalhar. 

Quanto a feira disse que niio se recorda de ter recebido nenhuma proposta do senhor Presidente 
da Uniiio de Freguesias sobre esta questiio, mas eventualmente pode ter sido um lapso da sua 
parte. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela em relaqiio a Comissiio de Proteqiio de Crianqas e 
Jovens e a verba que anualmente e transferida, informou que a mesma e utilizada para o 
pagamento de vtirias despesas correntes da CPCJ. 
0 arrendamento de uma casa, para novas instalaqaes, provavelmente vai exigir urn reforqo do 
orqamento pel0 municipio, mas estiio disponiveis para isso porque de facto a verba niio k 
suficiente para cobrir todas as despesas. Ainda assim, pretende deixar claro que o compromisso 
do municipio com a Comissiio e ja muito antigo e, portanto, vai continuar a existir. 

Relativamente a Avenida Calouste Gulbenkian, disse que reviu a sequencia dos e-mails e 
percebe que a municipe enviou no dia 4 de mayo um e-mail para um endereqo de correio 
eletronico que niio existe, porque provavelmente foi desativado na ultima reestruturaqiio, uma 
vez que a Unidade Orgiinica para a qua1 enviou ja niio tem o mesmo nome. Neste sentido, 6 
provavel que a ausencia de resposta se deva a isso, niio colocando em causa naturalmente que 
existe um conjunto muito vasto de solicitaqaes que siio diariamente colocadas aos serviqos, seja 
por via das competencias, seja por via da interpelaqiio dos municipes e que nem sempre e 
possivel responder em tempo como se gostaria, apesar do grande esforqo que e feito. 

L). - Vereador Pedro GiBes / Varios Assuntos. 

0 senhor Vereador Pedro GiBes referiu-se as obras da cidade pela demora que tem na sua 
execuqiio, pel0 que pretendia sensibilizar a Ciimara para essa situaqiio, nomeadamente a estrada 
de Santo Antonico, onde estiio a decorrer as obras para o novo hospital, que esta muito 
degradada, havendo ja queixas de alguns automoveis que siio danificados a conta disso. Nesse 
sentido, questionou se ha algum plano de intervenqiio ou entiio exigir a empresa responsavel 
pelas obras uma medida concreta para a resoluqiio desta situaqiio. 

Em relaqiio a circular e aos acessos a ~ v o r a ,  nomeadamente a rotunda que vai para as Alcaqovas 
que liga ao Parque Industrial, a estrada de Montemor-o-Novo ate a rotunda do Raimundo, entre 
outras, siio vias que estiio bastante degradadas, pel0 que questionou se ha algum planeamento 
para estas obras. 

Relativamente as obras na Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira, salientou que estiio realmente 
muito demoradas, provavelmente ha dois meses que se encontra a ser intervencionada. A sua 
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preocupaqiio prende-se com o facto de ser uma zona bastante movirnentada devido A Comissiio 
de CoordenaqTio e Desenvolvimento Regional e A escola dos Salesianos e, portanto, questionou o 
ponto de situaqiio sobre este assunto. 

Sobre a agua em S8o Manqos, referiu que se trata de um assunto que remonta a 2009, 
questionando por isso qual o ponto de situaqiio devido A morosidade do assunto, para que os 
habitantes daquela localidade possam definitivamente ter hgua corn qualidade. 

0 senhor Presidente relativamente A estrada de Santo Antonico, fiisou que de facto ja estava 
degradada e agora com a obra ficou pior. Salientou que no licenciamento que foi feito da obra 
com a empresa espanhola, esta questti0 foi salvaguardada, ou seja, eles tem obrigaqiio de intervir 
na estrada, niio o tem feito e percebe-se tambCm que niio C fbil  fazer porque os cami6es andam 
sempre a circular naquela estrada, por isso ha que encontrar, nesta fase, uma soluqiio para 
rninorar o problema e depois, naturalrnente quando a obra acabar, resolver a questiio da estrada. 

Em relaqiio A circular e acessos, salientou que siio valores muito significativos tendo ja sido 
explicado, existindo de facto uma empreitada para uma parte da circular e dos acessos, que 
durante este ano se possa realizar mais empreitadas para poder solucionar esta e outras situaq6es 
prioritiuias que existem, embora nib se consiga recorrer a todas porque elas siio de facto 
bastantes. 

Sobre a Avenida Arantes e Oliveira, o senhor Presidente disse que a situaqiio ja foi explicada 
em reuniiio de C h a ,  na altura, e esth relacionada com uma rotura de agua e com um problema 
que afinal era mais complexo do que aquilo que se esperava, urna vez que foram encontradas 
ligqaes A rede de agua que eram desconhecidas. Teve que ser feito todo um trabalho de 
requalificaqiio da rede, houve dificuldades em obter materiais por parte da empresa, razlio porque 
a situaqiio se prolongou para alCm do que era expectavel. 

0 senhor Vereador Pedro Gi8es referiu tambCm que no Bairro de Santa Maria e junto ao Alto 
dos Cucos esth a criar-se uma zona com algumas barracas, e tem surgido alguns comentiuios de 
pessoas que colocam alguma preocupaqiio no sentido de se juntarem ainda mais pessoas, pel0 
que questionou se hh alguma intenqiio da C h a r a  de poder realojar ou ajudar a resolver o 
problema. 

0 senhor Presidente referiu que C um acamparnento ocasional ilegal que tem vindo a crescer, 
mas para alCm da questiio da ilegalidade hh um problema social associado que niio tem sido fhcil 
de resolver, ou seja, consegue-se resolver temporariamente e depois retoma e, portanto, C urn 
problema recorrente que tem que ter uma soluqio social e para isso ha um grupo de trabalho com 
Secretarias de Estado do Governo para tentar resolver o assunto com viuias intervenqijes, 
incluindo a possibilidade de encontrar habitaqiio adequada para as pessoas que tiverem essa 
necessidade. 

Relativamente A hgua de Silo Manqos, salientou que se esti a intervir por fases e a analisar cada 
urna delas para se verificar o que efetivamente se passa, sendo de facto uma situaqiio complicada. 
Recordou que jh foi feita uma primeira intervenq&, nomeadamente a ligaqiio de uma conduta do 
dep6sito 6 Rua Gouveia, foram feitas agora as anblises para se passar para uma segunda fase de 
intervenqiio em viuias ruas. 
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1.1. 1." Alteraqio Orqamental Modificativa aos Documentos Previsionais de 2022 / 
Integraqiio do Saldo de Gerencia. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propae-se a aprovagiio da Alteragiio Orgamental Modificativa aos documentos previsionais para 
incorporagiio do Saldo da Gerencia anterior, no montante de 4.823.492,51 € 
I - Incorporaqiio do saldo apurado na gerencia do ano de 2021 , 

Considerando que: 
Compete a Ciimara Municipal, nos termos da alinea i), do n." 1, do artigo 33." da Lei n." 
75/2013, de 12 de setembro, elaborar e aprovar os documentos de prestagiio de contas (onde 
se inclui o Mapa de Fluxos de Caixa) e submeter a apreciagiio e votagiio da Assembleia 
Municipal, nos termos da alinea 1) do n." 2 do art." 25." da Lei n." 75/2013, de 12 de 
setembro; 
0 saldo da gerencia da execugiio orgamental pode ser incorporado, por recurso a uma 
alteragzo orgamental modificativa, apos a aprovagiio dos documentos de prestagiio de contas; 
Conforme Mapa de Fluxos de Caixa (designado por Demonstrag50 de Desempenho 
Orgamental no hmbito do SNC-AP) constante da prestagiio de contas de 2021, temos um 
saldo apurado para a gerencia seguinte de 4.823.492,21 € de Execugiio Orgamental e 

I1 - Integraqio do Saldo de Gerencia atraves de Revisio Orqamental 
Considerando que, de acordo com a prestagiio de contas de 2021 transita um Saldo 
Orgamental da Gerencia de 2021 para a Gerencia de 2022, no valor de 4.823.492,51 €, 
propde-se que, o saldo orgamental da gerhcia anterior no montante referido, seja 
incorporado no orgamento de 2022, atraves da presente alteragiio orgamental modificativa. 

I11 - Alteraqio Orqamental Modificativa 
Considerando que: 
Compete a Assembleia Municipal, sob proposta da Cgmara, nos termos da alinea a) do n." 1 
do artigo 25." do Anexo I da Lei n." 7512013, de 12 de setembro, proceder a aprovagiio da 
alteraggo orgamental modificativa; 
Nos termos do estabelecido pel0 ponto 3 da NCP 26 do SNC-AP, as alteragdes orgamentais 
constituem um instrumento de gestiio orgamental que pennite a adequagiio do orgamento a 
execugiio orgamental ocorrendo a despesas inadiaveis, niio previsiveis ou insuficientemente 
dotadas, ou receitas imprevistas. Sendo que, nos termos da NCP 26 do SNC-AP, as 
Alteragdes Orgamentais Modificativas siio aquelas que procedem a inscrigiio de uma nova 
natureza de receita ou de despesa ou da qua1 resulta o aumento do montante global de 
receita, de despesa ou de ambas, face ao orgamento que esteja em vigor; 
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0 estabelecido pel0 ponto 8.3.1 do POCAL, que se mantCm em vigor pelo disposto no artigo 
17.", n." 1, alinea b) do Decreto-Lei n." 19212015, de 11 de setembro, na sua atual redaqh 
(SNC-AP), refere no ponto 8.3.1.2 que, sem prejuizo dos principios orqamentais e das regras 
previsionais para ocorrer a despesas nil0 previstas ou insuficientemente dotadas, o orqamento 
pode ser objeto de revisaes e de alteraqaes, e nos termos do estabelecido pelo ponto 8.3.1.3 
que o aumento global da despesa prevista dB sempre lugar a revisgo do orqamento, sendo que 
nos termos estabelecidos 
pel0 ponto 8.3.1.4 do POCAL, na revisgo do orqamento pode ser utilizada como 
contrapartida o saldo apurado; 
A presente revisgo (Modificaqilo) ao Orqamento e GOP's (PPI - Plano Plurianual de 
Investimentos e AMR - Aqbes Mais Relevantes) visa a integraqgo da referida receita, 
possibilitando a necesshia adequaqilo do lado da despesa, distribuida conforme montantes e 
rubricas constantes dos mapas que se anexam (ANEXO A). 
Face ao exmsto propbe-se aue a C h a r a  Municipal delibere: 
Aprovar a presente alteraqgo orqamental modificativa aos documentos previsionais (para 
integraqilo do Saldo Orqamental) e posterior envio para a Assembleia Municipal para 
aprovaqgo, nos termos da alinea a) do n." 1 do art." 25." e da alinea c) do n." 1 do art." 33.", 
ambos do Anexo I da Lei n." 7512013, de 12 de setembro. 
Em Anexo, Alterqilo Orqamental Modificativa aos documentos previsionais. 

IntervenqBes: 
0 senhor Presidente salientou que C uma sitmqilo que decorre da lei e C obrigatbria, ou seja, o 
saldo em questilo resulta das verbas que entraram no final do ano e nil0 foram utilizadas, de 
imediato, para pagamentos, dando assim origem A presente alteraqgo orqamental modificativa 
dos documentos provisionais que posteriormente sera enviada, tambCm, para deliberag50 da 
Assembleia Municipal. 

0 senhor Vereador Henrique Sim-Sim disse que a quesGo do saldo de gerencia jB foi uma 
quest80 levantada e em abril ja estava identificado o valor. Portanto, vai haver um acrCscimo do 
orqamento e a proposta nil0 foi sequer objeto de discussilo com as outras forqas politicas, ou seja, 
houve um orqamento aprovado com determinado valor e agora existe mais uns milhbes de euros 
que silo acrescidos e afetos a diferentes atividades de acordo com o simples critkrio do executivo. 

0 senhor Presidente esclareceu o senhor Vereador que C apenas uma operaqilo contabilistica, 
ou seja, em termos praticos os compromissos que foram assumidos no iimbito das Opqbes do 
Plano e do Orqamento mantem-se intactos. Recordou tambCm que a incorporaqilo do saldo de 
gerencia s6 pode ser efetuada depois do orqamento estar aprovado. 
Assim, a garantia que deu C que 6 apenas m a  questilo contabilistica e nil0 ha opqbes de ordem 
politics, uma vez que as escolhas que foram tomadas esGo integralmente asseguradas no 
orqamento. 

A senhora Vereadora Florbela Fernandes salientou que ao integrar este saldo de gerencia o 
orqamento deixa de ser 65 milhbes euros e passa para quase 70 milhbes euros, o que a deixa um 
pouco preocupada o aumento dos orqamentos, porque jB houve orqamentos de quase 100 milhaes 
de euros, e nao se sente conforthvel porque sabe que a capacidade de captaqilo de receitas do 
municipio nao chega a esses valores, questionando assim se este ajustamento C necesshrio e se 
vao ter capacidade de executar estes valores. 

Reparou que foram retirados 15 mil euros da Divisgo de Higiene e Limpeza, valor precisamente 
de urna varredora eldtrica e, portanto, se houve esse corte C porque deve ser insignificante nessa 
divisilo, mas de qualquer forma vai ficar atenta. 

L 
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Outro porrnenor que pretende frisar, e que a maior parte do dinheiro vai para despesas correntes 
e n5o para despesas de capital, o que no seu entender n50 e um bom principio de gest50, e 
gostaria muito que fossem para capital pois era sinal que se iria fazer investimentos 
significativos. 

Felicitou a elaborag50 do mapa da alterag5o orgamental numero dois que explica exatamente 
onde e que o dinheiro vai ser gasto com o Plano de Atividades. 

Deixou algumas duvidas em relag50 ao projeto do espago public0 de ligaq5o pedonal das Portas 
de Alconchel, porque considera os 263 mil euros para este projeto um valor exorbitante. 

Na iluminag50 publica tambem viu que houve uma redug50 na mesma, no entanto se for para se 
poupar na fatura da iluminagiio, fica satisfeita. 

Nas empresas publicas viu que ha tambem uma anulaggo de 75 mil euros, que deve ter sido 
ponderado com as empresas, mas niio lhe parece muito significativo. 

0 senhor Presidente esclareceu que o saldo de gerencia aumenta sempre o orgamento e n5o ha 
outra forma de o fazer e, portanto, o problema que se coloca e o saldo que resulta exatamente do 
que ja referiu. De facto, deu entrada um montante muito significativo no final do ano, 
nomeadamente de projetos financiados pela Uni5o Europeia, e n5o houve naturalmente 
capacidade para os executar ate ao dia 31 de dezembro e, portanto, tem que passar para o ano 
seguinte, mas obviamente ser5o para pagar os investimentos dessas obras. 
Aquilo que foram os compromissos relativamente aos investimentos em termos de 
equipamentos, querem manti?-10s embora os valores estejam a aumentar significativamente, por 
exemplo numa consulta para uma carrinha que custava 8 mil euros, atualmente passou para mais 
de 10 mil euros, ou seja, fala-se em aumentos em alguns casos superiores a 30%. 

Sobre a varredora, disse que a sua preocupagiio com este tipo de equipamento, e garantir que eles 
s5o fiaveis, porque uma grande parte das varredoras avariam com muita facilidade e, portanto, e 
mais o tempo que est5o paradas do que est5o a funcionar. So se deve investir neste tip0 de 
equipamentos se houver a certeza da sua rentabilidade e eficacia. 

Em relag50 aos investimentos de iluminag50 publica, referiu que n5o ha alteragaes, os 
investimentos siio feitos neste momento atraves da E-Redes com base tambem no contrato de 
concess50, que s5o sobretudo reforgos de iluminag50, mas tambem no projeto que foi aprovado 
no Ambito da CIMAC, com os LEDS. 

0 senhor Presidente referiu ainda que o orqamento funciona sobretudo com fluxos financeiros, 
entradas e saidas de dinheiro, o que n5o corresponde exatamente a execugio fisica, 
exemplificando com a empreitada de uma obra que tem a sua execuggo fisica mas em que ha que 
elaborar um auto de mediggo, receber a fatura, ter em conta o prazo de pagarnento que, sem 
atraso, pode ir a 90 dias, pelo que ha sempre um desfasamento que por vezes faz com que a 
execug5o fisica tenha sido feita num ano e os pagamentos passem para o ano seguinte. 

0 senhor Vereador Henrique Sim-Sim agradeceu as explicagaes prestadas, e esclareceu que a 
sua quest50 n5o era tanto se os compromissos que foram estabelecidos com as forgas politicas 
s5o cumpridos e nem coloca isso em duvida. A quest50 e que neste momento este saldo de 
gerencia acresce 4,8 milhaes de euros valor que vai ser afeto a atividades, por exemplo, a 
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sihaqiio dos bombeiros que C algo que tern vindo a falar desde ha algum tempo, pode ser alocada 
a verba substancial ou ent80, a resoluqk de alguns problemas com a agua publica. 
Portanto, a proposta que o senhor Presidente apresentou hoje para aprovqiio reflete obviamente 
opqbes politicas, e a sua quest30 prende-se com o facto dessas propostas politicas d o  terem sido 
discutidas com a oposiq2io. No seu entender os 4,8 milhbes de euros, que &o cerca de 5% do 
valor da despesa do orqamento de 2022, deviam ter sido objeto de discussilo e de alocaqk com 
todos os Vereadores. 

0 senhor Presidente esclareceu que essas opqbes esao feitas no atual orqamento, ou seja, esta 
verba que C um saldo de gerencia C interpretado como uma operaqiio contabilistica, niio como 
operaqiio de alteraqiio As opqbes orqamentais e por isso C que nfio C discutida, mas naturalmente 
se os vereadores quiserem tera todo o gosto em o fazer. 
Em muitos casos estas revisbes, como as alteraqbes orqamentais, pretendem sobretudo ajustar do 
ponto de vista contabilistico estas questaes sem ter implicaqbes nas opt@es de investimento. 

0 senhor Vereador Jose Calixto disse a quest30 do saldo de gerencia, no seu entender, deve ser 
analisada ao nivel da transpm6ncia de processos porque, em rigor, estamos a falar, relativamente 
a parte desse saldo, em valores que deixaram de ser pagos, despesas ja tinham cabimentaqiio e 
estavam em divida no ano anterior e isso tambem n k  C uma forma de operaqiio correta. Por 
exemplo, os valores da EDP que siio recebidos no idtimo dia do ano Gio perfeitamente passiveis 
de, no pr6prio exercicio, serem mobilizados em pagamentos por cheque, claramente uma forma 
mais correta de especializaqiio dos exercicios econ6micos. 
0 que estii em causa C que este grande valor niio especializa exercicios, ele vai tentar especializar 
registando-se e pagando coisas que ja vi2m de anos anteriores, caso contrhrio d o  se compreendia 
por exemplo que o sistema de recolha de residuos s6lidos fosse aumentado, neste momento, em 1 
milhiio de euros. Estes valores podiam perfeitamente ter sido pagos por cheque no ultimo dia do 
ano anterior levando assim as contas banc&ias a zero, porque ha uma previsibilidade nessas 
receitas. Enfatizou um apelo para que a gesao dos ativos, nomeadamente os ativos liquidos 
(saldos banchrios e saldos de tesouraria), sejam imediatamente pagos no exercicio, porque C 
possivel. 
Referiu-se, ainda, aos valores das contas "outros" nas quais existem quase 5 milhbes de euros, 
niio ha necessidade do ponto de vista de uma contabilidade de gesao (ou contabilidade de 
custos) que tem vindo a defender para projetos de grande dimensilo, para se perceber os projetos, 
como por exemplo, o Artes a Rua ou a Feira de Silo Joiio onde ha uma grande discussilo na 
cidade de quanto C que custa e era simples apurar o montante uma vez que bastava ter uma conta 
de exploraqiio do evento. 

0 senhor Presidente referiu que do ponto de vista de gestfio contabilistica C importante que seja 
aprovado, porque resolve alguns problemas sobretudo quando se efetua o registo do novo 
orqamento, e nZio tem aqui outras implicqbes que niio acertos de ordem contabilistica. 

0 senhor Vereador Jose Calixto afirmou de seguida que os Vereadores do Partido Socialists 
iriio aprovar esta proposta tCcnica, mas niio deixa de propor que os valores de receitas onde ha 
previsibilidade quase total por estarem previamente contratualizados deveriio passar a ser 
utilizados no pr6prio exercicio econ6mico em que silo recebidos. 

A senhora Vereadora Florbela Fernandes informou que da parte do Movimento Cuidar 
~ ' ~ v o r a  o sentido de voto C favorhvel. Concorda com o que disse o senhor Vereador Jose 
Calixto relativamente A quest30 da transpari?ncia, maior discriminaqiio de mod0 que seja possivel 
perceber a verba com o plano, com as aqbes e com as atividades, porque isso tambCm mede a 
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capacidade de execug5o e de poupanga. Ainda assim, n5o concorda com orgamentos muito acima 
daquilo que e a capacidade de angariar receita por ser completamente adverso. 

0 senhor Presidente deixou uma nota para dizer que ha, de facto, opg6es de gestiio 
contabilistica que as vezes s5o complicadas, e quanto mais pequenas s5o as rubricas, mais 
dificuldade de gest5o ha a este nivel, o que resulta que em vez de se fazer poucas alteragaes 
orgamentais, passar-se-ia a fazer muitas mais. Por exemplo, na Feira de S5o Joiio quando se 
pretender saber o que e que se ira gastar ou quanto foi gasto, deve obviamente haver um relatorio 
que explicite os gastos, por rubricas, que as vezes n5o s5o faceis de colocar. De facto, esta gestiio 
do orgamento em termos contabilistico procura ajudar a simplificar os servigos na sua carga 
burocratica, mas mesmo assim por vezes n5o e conseguido. 

0 senhor Vereador JosC Calixto em relag50 a ultima intervengiio da senhora Vereadora 
Florbela Fernandes, pretendia deixar claro que o aumento do orgamento em nada penaliza a vida 
do municipio desde que haja receitas compativeis com o mesmo. 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente e submeter a 
mesma para deliberag50 da Assembleia Municipal. 

1.2. Comemoraqties do Dia da Europa. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
No dia 9 de maio, v5o ter lugar em ~ v o r a ,  as ComemoraqBes do Dia da Europa. 
Prop6e-se a atribuiggo dos seguintes apoios: 
a) Cedencia gratuita do Palacio de D. Manuel - iniciativa de relevo enquanto espaqo de 
manifestagfio cultural e de cidadania, de acordo com o art.7" do RTTORME - 33,46€/hora; 
b) Beberete para 100 pessoas a ser servido na receq5o aos convidados - 625CIpax (cl iva 
incluido); 
c) Oferta de 450 blocos e lapis para serem distribuidos a todos os participantes - 53 1€+135€ (s/ 
Iva incluido); 
d) Reserva de 15 lugares de estacionamento em zona tarifada (Rua 24 de julho) para as viaturas 
de alguns convidados - 1 43,50€; 
e) Cedencia de 20 tendas dos mercados de produtores (3x4,5m) e 10 mesas para mostra de 
projetos (Erasmus+) no jardim publico; 
Cedencia de 400 cadeiras da Arena para colocag5o junto ao palco no jardim publico; 
f) Reserva do l o  andar do Mercado Municipal (galerias) para urn encontro entre os estudantes 
dos Clubes Europeus das escolas do Alentejo Central; 
g) Almogo para 60 estudantes dos Clubes Europeus, a ser servido no refeitorio do Colegio Luis 
Verney - 271,20€ (cl iva incluido); 
h) Reserva de 200 lugares de estacionamento no Rossio de S. Bras para os carros dos 
convidados, bem como autocarros das escolas de todo o Alentejo Central 
i) Divulgag50 do evento - 17 mupis - 340€ 
j) Elaboraqio de 500 cart6es identificativos do evento a colocar nos taleigos que ir5o ser 
oferecidos pela organizag50 a todos os participantes - 50,24€ (32 folhas A3 a cores); 
DisponibilizaqBo de 16 jovens da bolsa de voluntariado da CME (Projeto VJovem) - 7 horas - 
336€. 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou por unanimidade aprovar a proposta do senhor Presidente. 
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1.3. Situaqgo da Pandemia no Concelho. 

0 senhor Presidente relativamente a questiio da pandemia, informou que o concelho esta com 
uma tendencia decrescente nos dados da pandemia e, portanto, aquilo que disse na ultima 
reuniiio de C h a r a  mantCm-se, embora os valores sejam atualmente mais baixos. 
A CImara tomou conhecimento. 

1.4. Carta de Protesto da Mayors for Peace, dirigida ao Presidente dos Estados Unidos da 
AmCrica. 

0 senhor Presidente deu conhecimento ao Executive do seguinte: 
A Mayors for Peace infonna os seus membros que emitiu em nome da OrganizaqZio uma carta de 
protesto dirigida ao Presidente dos EUA pela realizqiio de testes nucleares subcriticos nos meses 
de junho e setembro 202 1, com o seguinte teor: 
uDirigida ao Presidente dos EUA 
Tivemos conhecimento que os EUA realizaram testes nucleares subcriticos no Local de Testes 
de Nevada em junho e setembro do ano passado. Em nome da cidade bombardeada pela bomba 
at6mica de Hiroshima e em nome de mais de 8.100 presidentes de c h a m  das cidades membros 
da Mayors for Peace, apresento o meu protesto veemente. A invasiio russa em curso na Ucriinia 
continua a alimentar a ideia de que as forqas militares siio a G c a  maneira de suprimir a 
violsncia cometida pelas forqas militares. 0 facto dos EUA terem realizado estes testes 
demonstra uma finne determinaqZio na modernizaqiio das forqas nucleares norte-americanas. 
Testes nucleares de qualquer tip0 siio totalmente inaceithveis, pois traem os desejos dos 
Hibakusha e milh5es de outros que procuram a aboliqiio destas armas. 
Do Presidente dos Estados Unidos exijo vivarnente o seguinte: que reflita profundamente sobre 
as tem'veis realidades do que uma G c a  bomba at6mica fez a Hiroshima e as tragicas 
experiCncias do Hibakusha. Partilhem a vontade de Hiroshima, a vontade de paz, e por mais 
dificil que seja a viagem, nunca percam de vista o objetivo - lutando por um mundo lime de 
armas nucleares - e atraves da r d o  tomem medidas para atingir este objetivo". 

Intervenq6es: 
0 senhor Vereador Henrique Sim-Sim disse que esteve a ler atentamente a carta e foi analisar 
outras, e verificou que o senhor Presidente deu conhecimento desta carta onde ha uma critica 
efetiva ao Presidente dos Estados Unidos, mas niio trouxe, por exemplo, a carta de 16 de marqo 
em que ha uma critica clam a Federaqiio Russa e na qua1 tarnbCm se fala precisamente sobre as 
ameaqas da guerra nuclear que esta no dia a dia a ser colocada em causa. 
Portanto, o que lhe parece C que trazer esta carta de protesto, nesta altura, parece mais uma 
posiqiio politica da CDU de acordo com as constantes posiq8es incompreensiveis face ao 
desenvolvimento da guerra da Ucrhia e sobre a sua origem que acusam precisamente os Estados 
Unidos. Desse modo, a Coligaqiio "Mudar com Confianqa" deixa registado o conhecimento desta 
carta e C preocupante quer o desenvolvimento de armas nucleares pelos Estados Unidos, quer 
seja pel0 regime ucraniano, que esth neste momento a ameaqar a Ucrhia e todo mundo, quer 
pela Coreia do Norte, pois C muito recente uma noticia sobre o regime norte-coreano em que 
esao a desenvolver iniciativas de natureza de armamento nuclear e, portanto, C deploravel este 
t i p  de aq5es vindas de qualquer naqio, pel0 que pretende deixar isso muito claro nesta 
intervenqilo. 

0 senhor Vereador Jose Calixto disse que sobre a invasiio russa a C h a r a  Municipal jB 
deliberou a sua posiqiio conjunta e concertada, mas esta C uma matiria de testes de armas 
nucleares e aconselhou o senhor Presidente do municipio de Hiroshima e o senhor Presidente da 
Mayor for Peace a fazer chegar esta carta a todas as potgncias nucleares que muito mais perto 
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dele andam a fazer testes, nomeadamente os testes da Federaqiio Russa e os testes da Coreia que 
tambem foram recentes. Portanto, consideram uma carta sectiria e que a existir, devia ser 
dirigida aos presidentes de todas as potencias nucleares, porque a sua intengiio e boa, mas niio 
pode ser so naturalmente dirigida ao senhor Presidente dos Estados Unidos. 

A senhora Vereadora Florbela Fernandes interveio para subscrever o que ja foi dito, mas 
tambem entende que se a Ciimara so recebeu esta carta tem que apresentar esta e se recebeu 
outras deve apresentar todas. Ainda assim, considera que o que tem que condenar e a questiio das 
armas nucleares e isso deve ser geral nesta C h a r a .  

0 senhor presidente salientou que, ao contrario do que parece ter sido defendido, a Ciimara 
Municipal e, tambem, os eleitos pela CDU se tern manifestado contra todas as arrnas nucleares e 
contra todos os testes nucleares independentemente de onde se realizem e, portanto, esta e a 
posiqiio clarissima sobre esta materia. 
Esclareceu que recusa qualquer tentativa de fazer crer que ha alguma intenqiio para alem daquela 
de que esta expressa no documento. Julga mesmo que as varias cartas, com este tip0 de posiqaes, 
da organizaqiio Mayors For Peace, t2m sido enviadas para conhecimento em reuniiio de Cfimara, 
mas far6 o exercicio de perceber que outras cartas 6 que teriio chegado ao municipio de ~ v o r a ,  
desta organizaqiio, porque de facto tem procurado trazer as varias cartas quando siio relevantes 
ao conhecimento da Ciimara. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela disse que tem esta organizaqiio como uma organizaqiio 
imparcial e preocupada. A adesiio do municipio a rede data de 2007, sensivelmente e, portanto, 
desde essa altura tern continuado a colaborar com os Mayors for Peace, a nivel de exposiqdes e 
outras iniciativas que tern sido realizadas sempre dentro do mesmo espirito de condenaqiio da 
proliferaqiio do armamento nuclear ou mesmo do convencional, porque acredita que a 
coexistencia entre os povos nZio se faz pelo agravamento das relagaes belicas e belicistas, mas 
sim por outros designios. 
Neste sentido, entende que a colaboraqiio com esta organizaqiio se deve manter. Mas se os 
senhores vereadores chegarem a conclusiio que estas organizaqaes niio refletem os valores e os 
principios pacifistas defendidos nesta Ciimara, deve a continuidade do Municipio ser revista. 

0 senhor Vereador Henrique Sim-Sim frisou que o que esta em causa niio e obviamente a 
organizaqiio, pois a organizaqiio merece todo a credibilidade assim como a carta, que e um 
legitimo protest0 e que estiio de acordo. 0 que esta em causa e no context0 especifico em que se 
encontram, em que ha um conflito armado, em que ha uma ameaqa concreta de utilizaqiio de 
armas nucleares em pessoas, e tendo havido tambem uma deliberaqiio desta propria organizaqiio 
sobre este tema em concreto, estranha que o executivo da CDU traga apenas para conhecimento 
esta carta, quando e sabido tambem que o PCP tem de alguma forma reiterado constantemente 
que a origem do conflito, atual, e dos Estados Unidos. 
Naturalmente que para a Coligaqiio "Mudar com Confianqa" todos os testes e utilizaqiio de armas 
nucleares siio reprovaveis e, portanto, como veio esta carta para conhecimento da Ciimara 
deviam vir todas as outras que estiio disponiveis no site Mayors for Peace. Deste modo, reiteram 
novamente que siio totalmente contra o arrnarnento nuclear. 

A senhora Vereadora Lurdes Nico referiu que estranhou este tipo de informaqiio, porque 
quando comegou a ler, pensou que era para alguma tomada de posigiio, mas depois reparou que 
se tratava de um assunto apenas para conhecimento. Neste sentido, concluiu que ha criterios que 
viio sendo alterados consoante as situaqiies e recordou a situaqgo da carta do senhor Presidente 
da Associaqiio dos Ucranianos, questiio que colocou na reuniiio de Ciimara do dia 23 de marqo, 

Cimara Municipal de ~ v o r a  - Ata da reunigo no 1112022 de 04/05/2022 - Pagina 20 de 59 



embora niio fale de armas nucleares, mas sim de uma outra situagiio que tem a ver com o ataque 
4 Ucrhia. 
Nesse sentido, tambCm pretendia ter visto a carta remetida pel0 senhor Presidente da Associq?io 
dos Ucranianos, em reuniiio de C h a r a  para uma tomada de conhecimento, mas de facto isso 1150 
aconteceu e, portanto, se t para conhecimento entiio solicitava que fossem apresentadas todas as 
tomadas de posiqiio que outras organizag8es enviaram. 

0 senhor Presidente informou que registou esta questiio e percebe a tentativa politica de l i g q b  
de uma coisa com a outra, mas recusa completamente at6 porque a tomada de posigh sobre a 
guerra na Ucrikia que foi assumida na Chara ,  com ativa participagh dos eleitos pela CDU, foi 
perfeitamente clara. 
Quanto carta que a senhora Vereadora Lurdes Nico agora referiu, e s a  relacionada com uma 
situagiio que nem sequer se referia a C h a r a  Municipal, e a questiio que esta presente t a carta de 
uma associagiio & qual a C h a r a  pertence e como ja referiu, tem procurado dar conhecimento de 
todas as cartas relevantes que siio recebidas. Por outro lado, pretende que fique claro que niio 
foram retirar esta carta de nenhum site, chegou sim diretamente da diregiio da Mayors for Peace 
e foi registada a sua entrada na Chara .  Lastima e recusa qualquer outra intengiio que procura 
ser atribuida. 
A CBmara tomou conhecimento. 

1.5. Caminheiros da Portela I Clube da Natureza. Caminhada no 434, agradecimento. 

0 senhor Presidente deu conhecimento ao Executivo, do agradecimento enviado pelos 
Caminheiros da Portela - Clube da Natureza, com o seguinte teor: 
Tem esta mensagem o fim de agradecer toda a colaborqiio prestada pela C h a r a  Municipal de 
~vora ,  atravts dos seus servigos, desde o nosso primeiro contact0 em 2019 (e-mail de 17 de 
Setembro de 2019). Efectivamente, tudo comegou nesse ano, quando a Direcgiio dos 
Caminheiros da Portela - Clube da Natureza decidiu celebrar o seu 38". aniversthio, em 21 e 22 
de Margo de 2020, na Vossa (porque niio, nossa tamb6m) linda cidade, pois conseguiriamos aliar 
a parte desportiva a componente cultural, esta ultima sempre presente, desde que possivel, nas 
nossas caminhadas. Infelizmente tudo foi adiado por forga da pandemia COVID19. 
Obtidas as necesshrias e legais condigbes para que pudCssemos leva a efeito a caminhada 
adiada, metemos miios a obra e nos passados dias 26 e 27 de Margo do corrente ano, deslocho- 
nos at6 ~ v o r a  para festejar o 40". Aniverskio dos Caminheiros da Portela - Clube da Natureza e 
a 434". Caminhada, sem que alguma vez tivCssemos repetido um trilho, complementada com a 
plantagiio de mais uma h o r e  (gentilmente oferecida pela C h a r a  que V. Exa. preside), 
plantada no jardim que envolve o Complexo das Piscinas Municipais, para celebrar mais um 
anivershio, e concluida com a visita a SC de ~vora .  
Para que pudtssemos tudo isto fazer, os 89 participantes (dos quais 3 criaqas) nesta 
caminhada pernoitaram no ~ v o r a  Hotel, que foram inexcediveis em simpatia e profissionalismo, 
onde, numa sala preparada para esse fim, a Direc@o em h g b e s  levou a efeito a cerimonia 
comemorativa de mais um aniversthio, entregando os certificados aos novos associados e, 
consoante o n h e r o  de caminhadas que atingiram, gorros e borlas aos outros associados. Ap6s o 
jantar, houve o momento ludico com os quadros teatrais criados pelos nossos companheiros da 
"prata da casa", a que se seguiu o tradicional corte do bolo de anivershrio, o respectivo 
espumante e o cantar de "parabdns" e do hino dos Caminheiros da Portela - Clube da Natureza. 
Antes de regressarmos a Portela e ap6s a visita a SC de ~vora ,  em s?io convivio, almoghos no 
Pateo Alentejano, degustando um tipico prato Alentejano, - migas de espargos com came de 
porco de alguidar. 
Nada do que atriis cithmos seria possivel sem a prestimosa colaboragiio dos servigos da C h a r a  
Municipal de ~vora ,  que de uma forma muito profissional, mas, simultanearnente, colaborante, 
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amiga e simpatica nos foi facilitando o trabalho da montagem desta Caminhada. E nossa 
convicgiio que niio ha melhor ajuda do que aquela que nos podem proporcionar os habitantes de 
urn qualquer lugar. Aqui chegados, porque foi corn eles que a equipa organizadora interagiu e 
considerarnos ser de inteira justiga, citaremos os seguintes nomes: 
Sr. Arqo. Paisagista Daniel Valente - que atendeu a nossa solicitagiio e criou as condigdes para a 
plantagiio de uma arvore em 2020, nas Portas de Machete 1 Rua de Machete, em frente da antiga 
prisiio, a qual acabou por ser plantada pelos Servigos da Cfimara (por ja estar a caldeira aberta), 
devido ao adiar da Caminhada, e agora facilitou uma nova arvore e os meios para a sua 
plantagiio, bem como nos elucidou qual o melhor local para o estacionamento do autocarro e 
demais viaturas; 
Sr. Dr. Hugo Matias - que para o nosso picnic, nos proporcionou um local muito bonito e limpo 
na mata da piscina e preparou o plano B para o caso de estar a chover - saliio da piscina; 
Sra. Dra. Teresa Engana - o nosso primeiro contact0 (ainda em 2019), que nos elucidou sobre os 
procedimentos a ter para obterrnos a possivel autorizagiio da colaboragiio dos servigos da C. M. 
de ~ v o r a ;  que de uma forma entusiasmada e vibrante, connosco colaborou e nos aconselhou na 
escolha do percurso da caminhada; que, utilizando o seu tempo livre, connosco efectuou o 
reconhecimento do trilho que escolhemos; que nos foi comunicando o que sabia sobre o que 
viamos ao longo do percurso - desde o Aqueduto Agua de Prata, ate ao Bairro da Malagueira, 
passando pel0 Alto de S. Bento e a paisagem envolvente, tudo nos ia dizendo com alegria e 
entusiasmo na defesa da sua terralcidade. Por tudo, bem-haja. 
A si, Senhor Presidente, os Caminheiros da Portela - Clube da Natureza, atraves dos 
organizadores desta Caminhada, agradecem as facilidades que nos proporcionou atraves dos 
Servigos da CAmara envolvidos. 
A Cimara tomou conhecimento. 

1.6. InformaqPo Economica e Financeira. 

0 senhor Presidente deu conhecimento ao Executivo do seguinte: 
Panamentos do dia 14 de abril ao dia 26 de abril de 2022, foram efetuados pagamentos no valor 
iliquido de 1.744.971,3 1€ (liquid0 de 1.744.971,3 I€), conforme lista que se anexa. 
A Cimara tomou conhecimento. 

VEREADOR ALEXANDRE VARELA 

1.7. Agradecimento do ~ v o r a  Andebol Clube, pelos apoios concedidos pela Cimara 
Municipal de ~ v o r a .  

0 senhor Vereador Alexandre Varela, deu conhecimento ao Executivo, do agradecimento 
envido pel0 ~ v o r a  Andebol Clube pelos apoios prestados 
A Cimara tomou conhecimento. 

2. - ADMINISTRACAO GERAL E FINANCEIRA 

2.1. - Protocolo de CooperaqPo a estabelecer entre o Municipio de h o r a  e a Escola 
Superior de Tecnologia e GestPo do Instituto PolitCcnico de Portalegre. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Protocolo de Cooperagiio a estabelecer entre o Municipio de ~ v o r a  e a Escola Superior de 
Tecnologia e Gestiio do Instituto Politecnico de Portalegre. 
A semelhanga de outras Instituigaes de Ensino Superior, o Instituto Politecnico de Portalegre 
pretende estabelecer urn Protocolo, generico, corn o Municipio de B o r a  corn o objetivo de 
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integrarmos alunos em esthgio curricular ou em formqao em contexto de trabalho, mas vivias 
Unidades Orghicas. 
Este t i p  de Protocolos foi anteriormente visto com a Divisiio Juridica. 
Ap6s o estabelecimento do Protocolo, por cada aluno proposto para realizagb do es@io e 
depois de existir a decisiio de aceitagiio do estagihrio, havera um acordo de esthgio, onde seriio 
definidos aspetos como: 
- Data de inicio e terminus do esthgio, no de horas presenciais, orientador/tutor no Municipio e 
plano de est&gio. 
Proptie-se, para deliberaggo pelo Executivo Municipal a proposta de Protocolo a estabelecer 
entre o Institute Politknico de Portalegre e o Municipio de ~ v o r a  para a insergiio de 
alunos/estagiivios para que desenvolvam e consolidem a sua formagiio em contexto red de 
trabalho. Desta forma contribuiremos para a capacitagiio dos alunos com uma experiencia em 
meio laboral, o que certamente serri uma mais valia para a sua insergiio no mercado de trabalho. 
Deliberaqiio: 
A Cha ra  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

2.2. - Acumulaqiio de Funq6es Privadas I Hugo Miguel Caeiro Coelho. 

0 senhor Presidente deu conhecimento ao Executivo que, ao abrigo do no 2, alinea a) do art" 
35' da Lei no 7512013, de 12 de setembro, autorizou ao trabalhador Hugo Miguel Caeiro Coelho, 
por seu despacho datado de 21/04/2022, a acumulagiio de hgties  privadas para "Fazer 
Mudangas", em que o hortuio serk fora do horhrio laboral, com a remuneragiio mensal de 10W. 
A presente acumulagiio foi deferida por urn period0 de 12 meses, sendo depois sujeita a uma 
avaliagiio. Qualquer alteragiio dos elementos constantes e subjacentes A autorizagiio concedida, 
implicam novo pedido e nova avaliagiio 
A CImara tomou conhecimento. 

2.3. - Acumulaqiio de Funq6es Privadas I Marco Francisco da Piedade Josh. 

0 senhor Presidente deu conhecimento ao Executivo que, ao abrigo do no 2, alinea a) do art" 
35" da Lei no 75/20 13, de 12 de setembro, autorizou ao trabalhador Marco Francisco da Piedade 
Jose, por seu despacho datado de 26/04/2022, a acumulqiio de hgties  privadas para "Motorista 
de Pesados", em que o horhrio sera 213 horas p6s laboral e esporadicamente nas folgas (trabalho 
por turnos), com a remuneragiio mensal variavel. 
A presente acumulagiio foi deferida por um mriodo de 12 meses, sendo depois sujeita a uma 
avaliqb. Qualquer alteragiio dos elementos constantes e subjacentes A autorkqiio concedida, 
implicam novo pedido e nova avaliagiio. 
A CImara tomou conhecimento. 

3. - CULTURA, PATRIM~NIO E CENTRO HIST~RICO 

3.1. - Direito de prefersncia sobre o imbvel sit0 na Rua da Mouraria, 52A, fraqiio E, em 
k o r a ,  propriedade de Decalques e Esquadrias, Unipessoal, Lda. Processo 1.1060. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta 
Propbe-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 que 
consta no processo. 0 im6vel encontra-se, desocupado e irri ser vendido por 125.000,OO (cento e 
vinte e cinco mil euros). 
DeliberaqBo: 
A Cha ra  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 
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3.2. - Direito de preferencia sobre o im6vel sito na Rua Romiio Ramalho, 15 e Travessa do 
Cavaco, 3, 7, em ~ v o r a ,  propriedade de Carlos JosC Almeida Franpa Vieira e outra. 
Processo 1.4567IPE. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propae-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 avaliaggo em 
anexo. 0 imovel encontra-se, ocupado e ira ser vendido por 250.000,OO (duzentos e cinquenta 
mil euros). 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.3. - Direito de preferencia sobre o imdvel sito na Rua JosC Elias Garcia, 22 e Rua das 
Nobres, 3, 5, fraqHo B, em ~ v o r a ,  propriedade de Daniel Valente de Almeida Santos e 
outra. Processo 1.25. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propae-se o n2o exercicio do direito de preferencia, nos termos do Decreto no 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informaq50 sobre a avaliaggo em 
anexo. 0 imovel encontra-se, desocupado e ira ser vendido por 255.000,OO (duzentos e cinquenta 
e cinco mil euros). 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.4. - Direito de preferencia sobre o im6vel sito na Rua Soeiro Mendes, 11, em ~ v o r a ,  
propriedade de Laurentina Isabel Pinto dos Santos e outro. Processo 1.1172. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propae-se o n2o 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 avaliag2o que 
consta no processo. 0 imovel encontra-se, desocupado e ira ser vendido por 175.000,OO (cento e 
setenta e cinco mil euros). 
Deliberaqiio: 
A Chmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.5. - Direito de prefer&ncia sobre o im6vel sit0 na Travessa do Bagulho, 5, em ~ v o r a ,  
propriedade de Fernando JosC Lopes Madureira Valadas e outros. Processo 1.2619. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propae-se o n2o exercicio do direito de preferencia, nos terrnos 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, ocupado e ira ser vendido por 70.000,OO (setenta mil euros). 
Deliberaggo: 
A Chmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.6. - Direito de preferencia sobre o imovel sito na Rua dos Mercadores, 4, 6, 8, em ~ v o r a ,  
propriedade de Pedro JosC de Brito da Silveira Machado. Processo 1.335. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propae-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 
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anexo. 0 im6vel encontra-se parcialmente ocupado e i d  ser vendido por 200.000,00€ (duzentos 
mil euros). 
Deliberaqlo: 
A Cha ra  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.7. - Direito de prefergncia sobre o im6vel sit0 na Rua da Moeda, Ill, fraqilo A, em kvora, 
propriedade de Alda Ma. da Paixio Tavares de Pinho Lopes e outro. Processo 1.3136. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-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 im6vel encontra-se desocupado e irk ser vendido por 105.000,00€ (cento e cinco mil 
euros). 
Deliberaqlo: 
A Chara  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.8. - Direito de preferhcia sobre o im6vel sit0 na Praqa Joaquim Ant6nio de Aguiar no 10 
e 10-A fraqilo FG, propriedade de GAM-GNCHO Asset Management, S.A. Processo 
1.1566. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se o d o  exercicio do direito de preferencia, nos termos do Decreto no 41/2003, 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 irit ser vendido por 5.000,OO (cinco mil euros). 
Deliberaqlo: 
A Cha ra  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.9. - Direito de prefergncia sobre o im6vel sito na Praqa Joaquim Ant6nio de Aguiar no 10 
e 10-A fraqlo FH, propriedade de GAM-GNCHO Asset Management, S.A. Processo 
1.1566. 

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 avaliaqiio em 
anexo. 0 im6vel encontra-se desocupado e i d  ser vendido por 2.500,00€ (dois mil e quinhentos 
euros). 
Deliberaqlo: 
A Cha ra  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.10. - Direito de preferhcia sobre o im6vel sit0 na Rua Mendo Estevens, 21, fraqlo C, em 
kvora, propriedade de Dynamic selection Unipessoal, Lda. Processo 1.2895 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop&-se o niio exercicio do direito de preferencia, nos termos do Decreto no 41/2003, 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 65.000,OO (sessenta e cinco mil 
euros). 
Deliberaqlo: 
A Cha ra  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 
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3.11. - Isenqiio de Taxa referente a licenqa especial de ruido para Sociedade Harmonia 
Eborense, iniciativas a partir de 04 de maio. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
No b b i t o  do Regulamento aos apoios logisticos anuais aos Agentes Culturais sedeados no 
Concelho e de acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio 
de ~ v o r a ,  Artigo 7" Isenqdes e Reduqdes, ponto 5, alinea d),  propae-se a isenq5o do pagamento 
de Taxas referente as licenqas especiais de ruido, para as iniciativas a partir de 04 de Maio. 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.12. - Isenqiio de Taxas referente a cedgncia do Saliio Nobre do Teatro Garcia de 
Resende a Claiudia Chambell, dia 7 de maio. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~ v o r a ,  
Artigo 7" Isenqdes e Reduqdes, e dado tratar-se de uma iniciativa de relevo enquanto espaqo de 
manifestaqgo de cidadania, propbe-se a cedhcia do Sal5o Nobre do Teatro Garcia de Resende, 
com a isen950 do pagamento da Taxa de Utilizaq50, a Claudia Chambel, para a sess5o de 
lanqamento do livro Caleidoscopio - Olhar o Belo em I11 Actos, de sua autoria, municipe 
licenciada em teatro e mestre em ciencia da educagiio. cujo valor e de: 1.864,60€. 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.13. - Isenqiio de Taxas referente a cedancia da Sala Principal do Teatro Garcia de 
Resende ao PIM Teatro, no period0 de 27 de Agosto a 03 de Setembro. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 

De acordo corn o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~ v o r a ,  
Artigo 7" Isenqdes e Reduqdes, e dado tratar-se de uma iniciativa de relevo enquanto espaqo de 
manifestaq50 de cidadania e no iimbito do apoio aos Agentes Culturais do concelho para o ano 
em curso, propbe-se a cedhcia da Sala Principal do Teatro Garcia de Resende, com a isenq5o do 
pagamento da Taxa de Utilizaq20, ao PIM Teatro, de 27 de Agosto e 3 de Setembro de 2022, 
para os espetaculos da Semana dos Palhaqos de ~ v o r a ,  cujo valor e de: 3.660,06€ldia. 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.14. - Impress50 de materiais graficos Eborae Musica. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
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), propbe-se, a impress50 de materiais graficos para: 

Eborae Mhsica - AssociaqBo Musical de ~ v o r a  - custos estimados de: 1.428,70€ (Impressb 
de cartazes e folhetos - Inscriqaes Ano Letivo 202212023). 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 
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3.15. - Cedencia n5o onerosa da sala de conferencias do Palicio D. Manuel para a 
realizaq50 do ComitC de Acompanhamento da Comissiio Diretora do Alentejo 2020. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
De acordo corn o Regulamento e Tabela e Taxas e outras receitas do Municipio de ~vora ,  
artigo 7" iseng6es e redug6es e tendo em conta tratar se de uma iniciativa de interesse publico, 
prop6e-se a isengiio de taxas de cedCncias da Sala de conferencia do Palacio D. Manuel, nos 
prbximos dias 10, 11 e 12 de Maio, para a realizagiio da Recegiio ao Conselho de 
Administragiio da OCPM do Comitk de Acompanhamento da Cornissiio Diretora do Alentejo 
2020, (CCDRA). Custo de cedCncia 33,46€/hora. 
Deliberaqgo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.16. - Isenqiio de Taxa referente h licenqa especial de ruido para a Sociedade Harmonia 
Eborense. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropGs a ratificagiio do seu despacho datado de 26 de Abril de 2022, nos termos e para os efeitos 
do art." 35.", no 3 do Anexo I da Lei n." 7512013 de 12 de seternbro. "Concordo". 
No h b i t o  do Regulamento aos apoios logisticos anuais aos Agentes Culturais corn sede no 
Concelho e de acordo corn o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio 
de ~vora ,  Artigo 7" Isen~ges e ReduqCes, foi a Sociedade Harmonia Eborense, isenta do 
pagamento de Taxas referente As licengas especiais de ruido, para as iniciativas que 
aconteceram at6 dia 04 de Maio. 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanirnidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

3.17. - Impress50 de materiais grificos h Eborae Musica. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropGs a ratificagiio do seu despacho datado de 19 de Abril de 2022, nos termos e para os 
efeitos do art." 35.", no 3 do Anexo I da Lei n." 7512013 de 22 de setembro "Concordo". 
De acordo corn o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~vora ,  
Artigo 7' IsengBes e Redugges, ponto 5, alinea d), e no b b i t o  dos apoios logisticos aos 
Agentes Culturais do Concelho, para o ano em curso, foram irnpressos no Gabinete de Artes 
Graficas: 

Eborae Musica Associagiio - corn o custo estimado de: 248,OW (Divulgagiio de XX 
SEMANA DA PORTA ABERTA). 
Deliberaqao: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

3.18. - Impress50 de materiais grificos B Associ'arte. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropGs a ratificagiio do seu despacho datado de 14 de Abril de 2022, nos termos e para os efeitos 
do art." 35.", no 3 do Anexo I da Lei n." 7512013 de 22 de setembro "Concordo". 
De acordo corn o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~vora ,  
Artigo 7" Isenq6es e Reduqges, ponto 5, alinea d), e no h b i t o  dos apoios logisticos aos Agentes 
Culturais do Concelho, para o ano em curso, foram impressos no Gabinete de Artes Graficas: 

Associ'arte - 20 A3 x 1,57€ = 3 1,40€ (Cartaz Solo Sensivel). 
Deliberaqao: 
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A Ciimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

3.19. - Impress50 de materiais graficos para o CENDREV. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propas a ratificagiio do seu despacho datado de 19 de Abril de 2022, nos termos e para os efeitos 
do art." 35.", no 3 do Anexo I da Lei n." 7512013 de 22 de setembro. "Concordo" 
De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~ v o r a ,  
Artigo 7" Isengdes e Redugdes, ponto 5, alinea d), e no iimbito do apoio logistico aos Agentes 
Culturais do Concelho, para o ano em curso, foram impressos no Gabinete de Artes Graficas: 

CENDREV - 1 13 A3 x 1,57€= 177,41 € (cartaz do espetaculo (R)Existir) 
Deliberaggo: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

3.20. Impress50 de materiais graificos para o CENDREV. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop8s a ratificaqiio do seu despacho datado de 21 de Abril de 2022, nos termos e para os efeitos 
do art." 35.", no 3 do Anexo I da Lei n." 7512013 de 22 de setembro. "Concordo" 
De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~ v o r a ,  
Artigo 7" Isenq6es e ReduqCes, ponto 5, alinea d), e no iimbito do apoio logistico aos Agentes 
Culturais do Concelho, para o ano em curso, foram impressos no Gabinete de Artes Graficas: 
CENDREV - 1.000 A3 x 1,57€=1.570,00 € 
Deliberaggo: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

3.21. - Impress50 de materiais graficos para a Associaq50 Cultural Imaginhrio. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBs a ratificagiio do seu despacho datado de 27 de Abril de 2022, nos termos e para os efeitos 
do art." 35.", no 3 do Anexo I da Lei n." 7512013 de 22 de setembro. "Concordo". 
De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~ v o r a ,  
Artigo 7" Iseng6es e Redugdes, ponto 5, alinea d), e no iimbito dos apoios logisticos aos Agentes 
Culturais do Concelho, para o ano em curso, foram impressos no Gabinete de Artes Graficas: 

ASSOCIACAO CULTURAL IMAGINARIO - 25 A3 x 1,5€ = 39,75€ (Cartaz: Divulgagiio de 
iniciativa). 
Deliberag50: 
A Cdmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

3.22. - Impress50 de materiais graficos para a Associaqiio PCdexumbo. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBs a ratificaqiio do seu despacho do Sr. Presidente datado de 26 de Abril de 2022, nos 
termos e para os efeitos do art." 35.", no 3 do Anexo I da Lei n." 7512013 de 22 de setembro 
"Concordo". 
De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~ v o r a ,  
Artigo 7" Isengdes e Reduqdes, ponto 5, alinea d), e no dmbito dos apoios logisticos aos Agentes 
Culturais do Concelho, para o ano em curso, foram impressos no Gabinete de Artes Graficas: 

Pedexumbo - 8 A3 x 1,57€ = 43,96 € (Cartazes Bolsa PedeXumbo). 
Deliberaglo: 
A Cdmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 
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3.23. - Impress50 de materiais grhficos para SOIR Joaquim Ant6nio D'Aguiar. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop8s a ratificaqiio do seu despacho datado de 27 de Abril de 2022, nos termos e para os efeitos 
do art." 35.", no 3 do Anexo I da Lei n.O 7512013 de 22 de setembro. "Concordo". 
De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~vora ,  
Artigo 7" Isenq6es e Reduqaes, ponto 5, alinea d), e no h b i t o  dos apoios logisticos aos Agentes 
Culturais do Concelho, para o ano em curso, foram impressos no Gabinete de Artes Grhficas: 

SOIR Joaquim Ant6nio d'Aguiar - 30 A3 x 1,57€ = 47,lW (Cartaz: Cinema de Maio 2022). 
DeliberaqPo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

4. - EDUCACAO E INTERVENCAO SOCIAL 

4.1. - Cart50 Social do Municipe I Novos Processos para deferimento. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Ao abrigo do regulamento de atribuiqiio do cart30 social do municipe, publicado em Dike 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 siio presentes 2 processos novos do cart50 social do municipe com proposta de 
deferimento. 
Tendo em conta o regulamento de atribuiqiio do cart50 social do municipe e ap6s anilise tdcnica, 
o serviqo propae o deferimento de 2 novos processos por cumprirem, cumulativamente, as 
seguintes condiqaes: 

0 rendimento per capita niio ultrapassa os 443,2W, de acordo com a alinea a) n." 4 do artigo 
5" do regulamento; 

0 valor patrimonial dos bens a considerar C inferior a 443,2042, 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: 
Uniio das Freguesias de Bacelo e Senhora da Saude 

Unifio das Freguesias de ~ v o r a  

Rendimento 
per capita (€) 

435,30 € 

N ." 

2579 

A senhora Vereadora Florbela Fernandes, deixou um pedido ao senhor Vereador Alexandre 
Varela no sentido de 1he ser facultada a avaliaqiio da evoluqiio deste cartiio, para ter a nogiio do 
que C que esa  a acontecer e tambCm a possibilidade de se avaliar, se era possivel poder apoiar na 
parte das despesas, nomeadamente no transporte de ambulbcia que C uma despesa que os idosos 

Nome 

Maria Manuel Covas da Silva de Matos Pinto 

N.O 

2580 

t6m que pagar e h i  dividas aos bombeiros de pessoas com carencia que niio pagam, porque niio 
t6m como pagar e tambem a questiio da energia, das bilhas do gas, que julga que ja podera estar 
incluido, mas deixa d consideraqiio se o regulamento abrange essa possibilidade da parte da 
energia que tambdm afeta muito este grupo. 
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Nome 

Clarimundo Joaquim Pia Bento 

Rendimento per 
capita (€) 
229,20 € 



A senhora Vereadora Lurdes referiu que o Cart50 Municipio Solidario veio unificar o Cart50 
Social do Municipe e ~ v o r a  SolidWa, e as duas grandes vantagens e que iria permitir aumentar 
de forrna substancial o universo de apoios sociais, nomeadamente a pessoas a partir dos 65 anos 
e desempregados. A data falou-se da necessidade de se divulgar este novo cart50 e, nesse 
sentido, questionou que tipo de divulgaq50 ja foi feita para que se possa servir mais pessoas, 
porque era esse o grande beneficio do cartilo. 

0 senhor Vereador Henrique Sim-Sim relembrou que a senhora Vereadora Patricia Raposinho 
ja solicitou varias vezes esta informag50 ao senhor Vereador Alexandre Varela e ate agora ainda 
obtiveram resposta. Assim como chamaram a atenq50, na altura, sobre uma quest50 em concreta 
do regulamento que pensa que ainda n5o tera sido corrigida. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela esclareceu que de momento o que esta a ser feito 6 
exatamente a operacionalizaq50 dessa unificaq50, com as alteraqdes que foram colocadas, e por 
isso nas proximas semanas deve comeqar a ser feita a campanha que, naturalmente, incidira 
sobretudo no universo de pessoas que ja est5o identificadas pelos serviqos sociais do municipio, 
bem como pelos parceiros no h b i t o  da rede social. 

0 senhor Presidente informou que o regulamento foi aprovado pela Assembleia Municipal e 
tem que ser publicado, ou seja, so a partir desse momento e que se pode aplicar o regulamento 
em questgo, e os atuais cartaes deixam de existir, passando a ser um so cart50 e, portanto, a partir 
dai tem que se desenvolver todo o trabalho que ja foi decidido entre todos. 

0 senhor Vereador JosC Calixto sugeriu que a partir do momento em que seja publicado o 
regulamento, se realize uma campanha envolvendo as Juntas de Freguesia porque e a forma mais 
facil de chegarem as IPSS e ao publico-alvo. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela inforrnou que este assunto tem vindo a ser 
acompanhado, como e evidente, pel0 Conselho Local de Ag5o Social onde se inserem mais de 
uma centena de instituiqdes. 
Deliberaqgo: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

4.2. - Cart50 Social do Municipe 1 Revalidaqees para deferimento. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Ao abrigo do regulamento de atribuiqiio do cartiio social do municipe, publicado em Diario da 
Republica 2" serie no 138 de 20 de julho de 201 1, com entrada em vigor no dia 01 de outubro de 
201 1, siio presentes 6 processos de revalidaqdes do cart50 social do municipe com proposta 
para deferimento 
Tendo em conta o regulamento de atribuiqgo do cart50 social do municipe e ap6s analise tecnica, 
o serviqo propde a revalidaqgo de 6 processos que, cumulativamente, cumprem as seguintes 
condiqdes: 

0 rendimento per capita n5o ultrapassa os 443,20€, de acordo com a alinea a) no 4 do artigo 
5" do regulamento; 
a 0 valor patrimonial dos bens a considerar e inferior a 443,20€, de acordo com a alinea b) n04 
do artigo 5" do regulamento; 
0 s  processos referem-se aos municipes abaixo identificados: 
Processos para deferimento: 
Uni5o das Freguesias de Bacelo e Sra. da Saude 
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Nome I Rendimento per I 

Uniilo das Freguesias de kvora 

233 1 
2332 

Francisco Ant6nio Nunes Mosca 
Benvinda de Jesus Alfaiate Bolras 

UniHo das Freguesias da Malagueira e Horta das Figueiras 

capita (€) 
409,60 € 
409,60 € 

Rendimento per N.O 

1132 
1133 

Nome 

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

Lina Maria Silva Lamego Carvalho Monteiro 
Eduardo Santos David Tropecelo Monteiro 

4.3. - Cart30 Social do Municipe 1 Revalidaqaes para indeferimento. 

capita (€) 
383,30 € 
383,30 € 

Rendimento per 
capita (€) 

427,30 € 
3 14,20 € 

N." 

1453 
243 1 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Ao abrigo do regularnento de atribuiqiio do cart50 social do municipe, publicado em DiArio da 
Republica 2" sdrie no 138 de 20 de julho de 201 1, com entrada em vigor no dia 01 de outubro 
de 201 1, s3o presentes 2 processos de revalidagiio do cartilo social do municipe corn proposta 
para indeferimento. 
Tendo em conta o regulamento de atribuigiio do cartilo social do municipe e ap6s analise tdcnica, 
o serviqo propae o indeferimento na revalidaqiio de 2 processos por niio cumprirem as seguintes 
condiqaes: 
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 "(. . .) niio havendo direito a 

atribuiqiio do cartilo nas situaqaes em que o valor patrimonial seja superior ao IAS em vigCncia ii 
data do pedido (. . .)"; 
0 s  processos referem-se aos mwo'cipes abaixo identificados. 
Processos para indeferimento: 
Uniao das Freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras 

Nome 

Joaquina Rosa Miguens Franco 
Maria Gertrudes Mocho Richau 
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Rendimento per 
capita (€) 
478,90 € 
478,90 € 

N.O 

2547 
2548 

Nome 

Adilio Manuel Correia Rodrigues 
Maria de Jesus Pereira Franco Correia Rodrigues 



Deliberaqiio: 
A CAmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

4.4. -Atribuiqiio do Cartiio ~ v o r a  Solidhria. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Ao abrigo do regulamento do Cartiio ~ v o r a  SolidWa, publicado em Dihio da Republics 2a serie 
n." 169 de 1 de setembro de 2009 (Regulamento n." 37412009) apresenta-se 1 novo processo com 
proposta para deferimento 
Tendo em conta o regulamento do Cartiio ~ v o r a  Solidaria, e encontrando-se o processo de 
atribuigiio de acordo com as normas estabelecidas, propbe-se o deferimento do seguinte cartiio: 
Cartiio n." 262 - Cristiano Alfiedo Mendonga Barradas Poeiras. 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

4.5. - Conselho Municipal de Educaqiio / Constituiqiio. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Propbe-se a aprovagiio da constituigiio do Conselho Municipal de Educagiio, nos termos do 
Decreto-Lei n." 2 11201 9, de 30 de janeiro, na sua redagiio atual 
Nos termos do Decreto-Lei n." 2112019, de 30 de janeiro, retificado pela Declaragiio de 
Retificagiio n." 10/2019, de 25 de margo, corn as alteragdes introduzidas pel0 Decreto-Lei n." 
8412019,de 28 de junho, pela Lei n." 212020, de 3 1 de margo, e pel0 Decreto-Lei n." 5612020, 
de 12 de agosto, o Conselho Municipal de Educagiio e nomeado por deliberagiio da Assembleia 
Municipal nos termos propostos pela Ciimara Municipal. Findo o quinto mandato do Conselho 
Municipal de Educagiio de ~ v o r a ,  urge proceder a constituigiio de novo orgiio. 
Neste sentido e no seguimento da aprovagiio da proposta de metodologia para a constituigiio do 
novo Conselho Municipal de Educagiio em RPC de 09/12/2021, foram consultadas as entidades 
externas para que designassem os seus representantes e tambem desenvolvidos os 
procedimentos eleitorais. 
Concluidos os procedimentos eleitorais e recebida a informagiio com a identificagiio dos 
respetivos representantes das entidades externas, propbe-se que a Ciimara Municipal delibere 
propor a Assembleia Municipal a constituigiio do Conselho Municipal de Educag5o com a 
seguinte composigiio: 
- Representante da Chmara Municipal de ~ v o r a ,  que preside o Conselho: Alexandre Varela; 
- Presidente da Assembleia Municipal de ~ v o r a :  Jorge Quina Ribeiro de Araujo; 
- Vereador do Pelouro da Educagiio: Alexandre Varela; 
- Delegada Regional de Educagiio: Maria Joiio de Carvalho Charrua; 
- Representante das Juntas de Freguesia, eleita pela Assembleia Municipal: Florinda da 
Conceigiio Mendes Carvalho Russo; 
- Diretora do Agrupamento de Escolas Andre de Gouveia: Maria de Lurdes Beraldo Brito; 
- Diretor do Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira: Fernando Farinha Martins; 
- Diretor do Agrupamento de Escolas Manuel Ferreira Patricia: Manuel Dinis Cabega; 
- Presidente da Comissiio Administrativa Provisoria do Agrupamento de Escolas Severim de 
Faria: Ana Isabel Trigacheiro Pires Fernandes) 
- Representante das instituigbes de ensino superior publico: Sara Dimas Fernandes; 
- Representante do pessoal docente do ensino secundario publico, eleito pelos docentes do 
respetivo grau de ensino: Celso Jorge Nunes; 
- Representante do pessoal docente do ensino basico publico, eleito pelos docentes do respetivo 
grau de ensino: Alexandre Filipe Carpelho Pires; 
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- Representante do pessoal docente da educaqgo prd-escolar publica, eleito pelos docentes do 
respetivo grau de ensino: Clarinda Maria Capucho da Silva; 
- Representante dos estabelecimentos de educaqiio e ensino bkico e secundiirio privados: 
Salesianos de ~ v o r a  - ColCgio - Jorge Manuel Carvalho Malarr*, 
- Representantes das associaqBes de pais e encarregados de educaqtio: Associagilo de Pais e 
Encarregados de Educagtio dos Alunos do Agrupamento de Escolas Andre de Gouveia, ~ v o r a  - 
Susana Nogueira Mira Godinho, e Associaqilo de Pais da Escola Bkica de Stio Mamede - 
Nuno Telo de Sousa Cabral; 
- Representante das associaqBes de estudantes: Associagib de Estudantes da Escola SecundAria 
Severim de Faria - Tomb Prates Lavouras; 
- Representante das instituiqBes particulares de solidariedade social que desenvolvam 
atividades na &ea da educaqiio: Casa do Povo dos Canaviais - Nuno Miguel Pedro Cwalho 
Henriques; 
- Representante dos serviqos publicos de saude: Rosa Silvkrio Espanca; 
- Representante dos serviqos de seguranqa social: Maria Amelia Sert6rio Rita Vieira; 
- Representante dos serviqos de emprego e formaq5lo profissional: Paula Maria Oliveira Caeiro; 
- Representante dos serviqos publicos da &ea da juventude e desporto: Paula Carvalheira; 
- Representantes das forqas de seguranqa: lo Sargento Gonqalo Tavares (GNR) e C o m i s ~ o  
Xavier Rosado (PSP); 
- Representante do Conselho Municipal da Juventude: Nucleo de Estudantes de Engenharia 
Informhtica da Universidade de ~ v o r a  - Diogo Pais Solipa. 
Delibera~go: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

4.6. - Contratos Interadministrativos de 2022 corn as Uni6es e Juntas de Freguesia. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Propk-se, para aprovaqiio os valores respeitantes Si execuqiio dos Contratos Interadministrativos 
referente ao mes de marqo de 2022 
A Lei n." 7512013, de 12 de setembro, veio introduzir urn novo regime normativo de 
enquadramento da delegaqiio de competencias, atravCs da sua contratualizaqiio, possibilitando 
que os brgilos dos municipios deleguem competencias nos brgilos das freguesias, em dominios 
dos interesses pr6prios das populaq6es destas, em especial no h b i t o  dos serviqos e das 
atividades de proximidade e do apoio direto b comunidades locais. 
Neste hbi to,  foram celebrados com as Juntas e Uni6es de Freguesias Contratos 
Interadrninistrativos atraves dos quais o Municipio de ~ v o r a  delegou as seguintes competencias 
no dominio da educaqiio: transportes escolares, gestiio de refeit6rios e refeiqBes escolares e 
atividades de animaqtio e apoio Si inflhcia. 
Deste mod0 propBe-se, ao abrigo dos Contratos Interadministrativos de 2022, a aprovaqilo dos 
valores a pagar no h b i t o  da delegqiio de competencias no dominio da educaqiio As Juntas e 
UniBes de Freguesias, conforme quadro abaixo. 
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Nota 1: Relativamente as transferencias de competencias: 
* No caso das refeiqBes escolares, as unidades correspondem as refeiqdes fornecidas sem contabilizaq80 dos adultos (pois nlo 
existem comparticipaq80 dos adultos); 
** Em relaqlo 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 horario e a almoqar. 
Nota 2: **** Valores ja transferidos. 
Nota 3: 0 subsidio referente As refeiqBes escolares C calculado tendo como referincia o numero efetivo de refeiqdes consumidas 
de acordo com os escaldes de aq8o social escolar. 

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

4.7. - Regulamento de Apoio ao Associativismo Social e Juvenil do Concelho de ~ v o r a  I 
APPACDM - Eucalipto Gigante. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Solicita a APPACDM a CAmara Municipal o apoio para candidatura do projeto "Eucalipto 
Gigante" ao Programa de Apoios a Projetos-Procedimento Simplificado da DGARTES, cujo 
objetivo e "colocar urn grupo de utentes da APPACDM de ~ v o r a ,  no papel ativo de criadores e 
interpretes de uma visita encenada (. . .) em que a deficiencia niio constitui uma barreira, mas 
sua diferenqa que nos une.". 
Este projeto pretende dar a conhecer o EUCALIPTO GIGANTE (Eucaliptus Sideroxylon), 
especie rara existente na Quinta do Escurinho, sede da APPACDM. Esta a920 ira abranger toda 
a comunidade da instituiqiio e publicos diversos, tais como o public0 escolar e a propria 
comunidade em que a instituiqiio esta inserida, tendo a intenqiio de proporcionar um trabalho 
de promoqiio de mudanqa social, corn vista a aceitaqiio da diferenqa pela sociedade. 
Este projeto C uma parceria da APPACDM com a Malvada Associaqiio Artistica apresentado e 
financiado em parte pela DGARTES. 
A parte niio financiada pela DGARTES tem um valor de 2.044,84€, para o qua1 a APPACDM 
solicita o apoio da C h a r a  Municipal. 
A APPACDM 6 uma entidade do concelho que trabalha a deficiencia e a inclusiio com sucesso, 
niio so no apoio a pessoa com deficigncia como i s  suas familias, mas, tarnbkm, a sua inclusiio 
laboral e acompanhamento, valorizando e dignificando a vida da pessoa com deficiencia em 
autonomia. 
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A APPACDM tem a sua situaqiio regularizada junto da Chara ,  tendo entregado toda a 
documentaqiio solicitada, propondo-se o apoio, no valor de 1.022,00€, no Ambit0 do 
Regulamento de Apoio ao Associativismo Social e Juvenil do Concelho de ~ v o r a  (RAASJCE), 
uma vez que a entidade usufrui de outras parcerias para este projeto. 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

4.8. - Programa Municipal "Conhecer Maisn / Cedhcia de transporte P Escola Secundhria 
Severim de Faria, no d k  02 de maio. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
No h b i t o  do Programa Municipal "Conhecer Mais", foi concedido transporte a Escola 
Secundhria Severim de Faria, no dia 2 de maio de 2022, para visita de estudo ao IGOT - 
Universidade de Lisboa, com um custo estimado de 538,63€. ENT-EVORA/2022/2333 
A estimativa do custo desta iniciativa teve por base o artigo 92" do RTTORME. 0 programa 
municipal "Conhecer Mais" esth enquadrado nas competencias 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. 
DeliberaqBo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

5. - JUVENTUDE E DESPORTO 

5.1. - Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2022. 

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

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se a aprovaqiio de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2022, conforme 
se especifica. 
Tendo em conta que os apoios materiais, logisticos e financeiros que venham a ser concedidos 
pela C h a r a  Municipal de ~ v o r a  siio titulados por contratos - programa de desenvolvirnento 
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, proptie-se a deliberaqiio a aprovaqiio do C-PDD2020 listado em 
seguida, onde consta uma pontuaqiio calculada em b q i i o  do documento tCcnico de ponderaqiio 
em vigor previsto no artigo 7." do Regulamento de Apoio i s  Associaqdes Desportivas do 
Concelho de ~ v o r a  (RAADCE), a qua1 constituiu o plafond de euros a utilizar em apoios n b  
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 corn o fixado na Tabela 
de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~vora .  
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Associa~Ho 

AssociaqBo de 
Futebo' de 

Bvora 
NIF: 

501440356 
Constituida em 
04 de setembro 

1926 

Plafond 

29.0065M 

M113.94M 
M2125.066,56€ 

Descritivo M1 

Lazer Regular: Centro 
Futebol Feminino FiFA 
Academy Sub 12, sub 14 e 
sub 17 
Lazer Pontual: Final Futebol 
Para Todos; Futebol Sern 
idade; Festa Futebol 
Feminino; Joga a bola ( M E )  
e joga a bola menina 

Descritivo M2 

Federada Regular: 

Fem S 17; Sele~Lo 

Futebol Seniores. 
Federada Pontual: 

Lopes da Silva 
Sub I4 

Fins 

"Associa@o de Futebol de ~ v o r a  
tem como tins principais entre 
outros promover, fomentar, 
incentivar, dirigir e regulamentar 
a pdtica do futebol n8o 
profissional, em todas as suas 
especialidades, na hrea da sua 
jurisdip8o; representar o futebol 
distrital". 



5.2. - Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2022 (BTT da Malagueira 
Amigos do Pedal). 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Tendo em conta que os apoios materiais, logisticos e financeiros que venham a ser concedidos 
pela Cimara Municipal de ~ v o r a  s b  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 essential para cumprimento dos Programa 
Desenvolvimento Desportivo, propde-se a deliberaqiio a aprovaqiio do C-PDD2020 listado em 
seguida, onde consta uma pontuaqiio calculada em funqiio do documento tecnico de ponderaqiio 
em vigor previsto no artigo 7." do Regulamento de Apoio as Associaqdes Desportivas do 
Concelho de ~ v o r a  (RAADCE), a qua1 constituiu o plafond de euros a utilizar em apoios niio 
financeiros. 
Este plafond 6 estritamente confinado ao imbito 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 ~ v o r a .  

Intervenq6es: 
0 senhor Vereador JosC Calixto relativamente a proposta apresentada, questionou se 
formalmente se quando se concedem apoios ao movimento associativo, todas as entidades tem 
que apresentar uma situaqiio de personalidade juridica constituida. 

0 senhor Presidente esclareceu que sempre que se aprovam apoios, naturalmente antes de os 
conceder, verifica-se se a situaqiio esta regularizada e caso esteja os apoios silo concedidos. 
Deliberaqiio: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

Fins 

" 0 Clube de Praticantes 
BTT da Malagueira tern 
por objeto exclusivo a 
prornoqSlo e organizaqb 
de atividades 
relacionadas corn o uso 
da bicicleta todo o 
terreno e de 
cicloturisrno, corn 
finalidades I~idicas, 
formativas ou sociais." 

5.3. - Proposta de Adesiio - Rede Nacional de Municipios Amigos da Juventude. 

Descritivo M2 

Federada Pontual: 
Rota dos Cromeleques 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
A Rede Nacional de Municipios Amigos da Juventude e um projeto da Federaqiio Nacional das 
Associaqaes Juvenis (FNAJ), cujo objetivo principal e a partilha de boas praticas, a criaqiio de 
estrategias e a promoqiio de sinergias associativas e municipais 
A Federaqiio Nacional das Associaqdes Juvenis (FNAJ) lanqou, no final de 2019, a Rede 
Nacional de Municipios Amigos da Juventude, um project0 que tem como objetivo principal a 
partilha de boas praticas, a criaqiio de estrategias e a promoqiio de sinergias associativas e 
municipais. 
0 Conselho Municipal de Juventude de ~ v o r a  (CMJE) C o 6 r g b  consultive do municipio sobre 
matQias relacionadas com a politica de juventude e o principal instrumento de promoqiio da 
participaqiio dos jovens nos processos de tomada de decisiio municipal. 

Descritivo MI 

Lazer Regular: 
Passeios Noturno 
e Domingos 
Lazer Pontual: 
Passeios de 
Aniversario, s8o 
Silvestre, I "  maio, 
noturno 
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PIafond 

4 280,OO € 
MI1 1830,OO 

M212 450,OO € 

Associaplo 

BTT da 
Malagueira 

Amigos do Pedal 
NIF: 

901813281 

Constituig 
go 

13 de 
fevereiro 
de 2009 



Em julho de 2021, o CMJE aprovou por unanimidade o Plano Municipal de Juventude de ~ v o r a  
202 1-2025 (PMJE 2 1 -25), documento de planeamento estratbgico direcionado para a nova 
politica para a Juventude, tendo desempenhado um papel fundamental no seu desenvolvimento e 
concretizaqh. 
No PMJE 21-25 foi inscrita como uma das medidas de reforqo da "participaqiio dos jovens em 
Redes de Cooperqb" a analise da proposta de "adesiio B Rede Nacional de Municipios Amigos 
da Juventude". 
A Rede Nacional de Municipios Amigos da Juventude 6 urn projeto da Federaqiio Nacional das 
Associaq6es Juvenis (FNAJ), cujo objetivo principal C a partilha de boas priiticas, a criaqb de 
estratdgias e a promoqh de sinergias associativas e municipais. 
A FNAJ representa associaq6es juvenis de base local e regional perante os poderes publicos e 
politicos e promove um didogo estruturado e a inclusb de jovens com menos oportunidades na 
sociedade. 
Segundo o Compromisso de Adesiio, os municipios que entenderem aderir A esta rede, assumem 
o compromisso de irnplementar e impulsionar politicas amigas da Juventude que respondam aos 
interesses e as aspiraqks dos jovens, tendo os mesmos como principiais protagonistas. 
Para alCm de outras vantagens a adesiio a esta rede darh acesso ao "Selo de Municipio Amigo da 
Juventude "personalizado, que representa tambCm o simbolo e garantia de urna autarquia que 
privilegia e se preocupa com os seus jovens. 
A adesiio do Municipio a esta rede niio acmeta custos. 
Assim, do considerado anteriormente, tendo em conta que viirias Associag6es Juvenis do 
Concelho tern pugnado por esta adesiio e que a mesma foi um compromisso assumido no Plano 
Municipal da Juventude, prop6e-se a adesiio do Municipio de ~ v o r a  ii Rede Nacional de 
Municipios Amigos da Juventude. 

Intervengties: 
0 senhor Vereador Henrique Sim-Sim congratula esta deliberagiio caso seja uniinime, e 
relembrou que efetivamente houve uma evoluqiio por parte CDU, o que C positivo, porque em 
23/07/2020 decorreu uma reuniiio da comissiio permanente do Conselho Municipal da 
Juventude, tendo sido A data colocada esta proposta e a senhora Vereadora Sara Fernandes 
recusou liminarmente a mesma, porque 1150 fazia intenqiio de aderir a esta rede. 
Esta medida estava calendarizada para 2021, que s6 agora foi feita apbs uma iniciativa do PSD a 
23 de m q o ,  onde a propuseram. Apesar deste malabarismo, congratula este passo dado porque 
de facto C muito importante dar uma maior atenqiio B juventude, relembrando que cerca de 70% 
dos jovens, conforme o diagn6stico juvenil que foi elaborado pel0 municipio com a 
Universidade de ~vora, niio querem ficar no concelho e, portanto, todos os passos que sejam 
dados para dar um sinal politico de apoio B juventude C muito importante. 

0 senhor Presidente deixou uma nota para dizer que nil0 tem presente qua1 foi a posiqiio que a 
senhora Vereadora na- altura tomou, ainda que duvide que tenha sido de recusa sem mais. 
Acrescentou que a proposta consta no Plano Municipal da Juventude, pelo que d o  tem sentido a 
a h q i i o  do Vereador Henrique Sim Sim. 
Lembrou que a orientaqiio que hii relativamente a adeao a redes, C que todas as propostas para 
aderir a redes nacionais ou a associaq6es de municipios, t2m que ser devidamente ponderadas, 
pois como facilmente se percebe recebem propostas para aderir a dezenas de redes e associaqties 
e, portanto, t6m que escolher com algum cuidado a quais viio aderir. Admite que a intervengiio 
da senhora Vereadora Sara Fernandes nessa altura tenha sido nesse sentido, mas ficou no Plan0 
Municipal de Juventude e por isso pretendia deixar a congratulaqh que ap6s percorrido este 
processo, pode agora deliberar-se sobre esta matdria. 
DeliberagHo: 
A Cba ra  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 
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5.4. - CedCncia de materiais ao Grupo UniPo e Recreio Azarujense. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se a cedencia de materiais para a viabilidade de atividade fisica - jogos tradicionais na 
sede do GURA, no Ambito do CPDD. 
0 Grupo Unigo e Recreio Azarujense (GURA), com o NIPC 501335714, solicitou a camara 
apoio em materiais para "( ...) espago na nossa sede destinada a pratica de jogos 
tradicionais. Valorizamos a salvaguarda das tradigdes e a vivencia e por esse motivo temos como 
objectivo reabilitar urna zona da sede para possibilitar a pratica de varios jogos tradicionais, 
perrnitindo uma atividade interjecional, simultaneamente de aprendizagem e defesa destas nossas 
tradigdes desportivas e recreativas". A CME dispde em armazem do material solicitado, tendo o 
seguinte custo segundo informaggo do DSO Departamento Serviqos Operacionais, Cimento - 50 
Sacos; Areia - 2m3; Brita - lm3, total de 320€ + 60€ transporte. 
0 GURA tem Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo (CPDD), onde constam 
atividades fisicas, pelo que a existencia do espago para atividades fisicas tradicionais e 
fundamental para a sua pratica. 
0 apoio totaliza 380€, que sera contabilizado no CPDD, que tem um plafond de 1.030€. Para 
deliberaggo. 
Deliberaqiio: 
A CAmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

5.5. - Ced&ncia de materiais ao Grupo Desportivo e Cultural da Cruz da Picada. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se a cedencia dos materiais para a viabilidade da atividade fisica no ringue, no Ambito do 
CPDD. 
0 Grupo Desportivo e Cultural da Cruz da Picada, com o NIPC 502032685, solicitou a Camara 
apoio em materiais para requalificag50 do ringue, " (...) o Grupo Desportivo e Cultural da Cruz 
da Picada candidatou-se ao programa "Bairros Saudaveis", sendo aprovada a sua candidatura 
para revitalizaggo do seu ring que inclui os seguintes trabalhos: 
1 - lie1,osic;5o da rede de veda~iio do recinto desportivo; 
2 - Reinoc;go do paviinento do canlpo de jogos onde se verificain desnikeis e irregularidades: 
3 - C'o1ocac;iIo de novo piso no campo (composto por entre outros inateriais h base dc resinas 
sintkticas); 
3 - Restauro do piso que ladeia o recinto; 
4 - Colocac;iio de madeira na base dos guarda corpos; 
5 - Rcstauro dos lnuros que ladeiam o Ring (nivelamento e novo reboco); 
6 - 1,avagem dos lnuros e pinturas e ferragens: 
7 - C'onstruqiio de ulna ralnpa pedonal, que sirva os bairros da cruz da picada e de Santa Maria. 
para acesso ao comcrcio. PSP e Farmicia das popula~des destes bairros. 
0 valor desta candidatura e de 50.000€, mas ngo chega para a realizaggo destes trabalhos. 
Com estes trabalhos iremos proporcionar as associagdes e populaggo em geral a possibilidade da 
pratica desportiva e lazer" 
0 proprio projeto Bairros Saudaveis foi aprovado com premissa de ser relevante para o 
Bairro/freguesia/concelho. Requalificaggo de uma instalaggo desportiva degradada e num bairro 
de intervenggo prioritaria. 
A CME dispde em armazem do material solicitado: 
Cimento - 10 sacos de 25kg - 2.35€ o saco, total 23.50€ 
- Areia - 10 m3 - 22.50€ m3, total 220€ 
- Tinta de agua 15 1- primario - 60 litros; cada lata de 15 litros 50.85€, total aprox 204€ 
- Tinta de agua branca 15 1 - normal 100 litros; 43.69€ total aprox 333€ 
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- Tinta a 6le0 - Corrostope cinza claro - 10 litros." 
Total em material aproximado 78W sem iva. 
0 Grupo Desportivo Cultural da Cruz da Picada tem CPDD - Contrato Programa de 
Desenvolvimento Desportivo, onde constam atividades fisicas, pel0 que a existsncia do espaqo 
para estas se desenvolverem C fundamental para a sua pratica. 
0 apoio total C de 78W, a descontar no CPDD, que tem um plafond de 500W. Para deliberaqlio 
Deliberaqgo: 
A C b a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

5.6. - CedCncia de transporte ao ~ v o r a  Andebol Clube, dia 08 de maio. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se nos termos e para os efeitos da alinea u), do no 1, do art." 33", da lei no 7512013, de 12 
de setembro, a cedCncia dos meios de transporte que a seguir se especificam. 
- ~ v o r a  Andebol Clube - ENT-EVORA/2022/1065 1 : cedsncia de uma carrinha para deslocaqlio 
de equipa a Mora no dia 08 de maio de 2022. 
Tem urn custo previsivel de 129.78€, de acordo com o RTTORME em vigor, que sera deduzido 
no plafond do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo. 
Deliberaggo: 
A C b a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

5.7. - CedCncia de transporte ao Clube de Rugby de ~ v o r a ,  dia 7 de maio. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se nos termos e para os efeitos da alinea u), do no 1, do art." 33", da lei no 7512013, de 12 
de setembro, a cedCncia dos meios de transporte que a seguir se especificam. 
- Clube de Rugby de ~ v o r a  - ENT-EVORA/2022/10386: cedCncia de um autocarro para 
deslocaqlio de equipa a Lisboa no dia 07 de maio de 2022. 
Tem um custo previsivel de 564.76€, de acordo com o RTTORME em vigor, que sera deduzido 
no plafond do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo. 
Deliberaqilo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

5.8. - CedCncia de transporte ao Lusitano de Ginhsio Clube, dia 7 de maio. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se nos termos e para os efeitos da alinea u), do no 1, do art." 33", da lei no 7512013, de 12 
de setembro, a cedCncia dos meios de transporte que a seguir se especificam. 
- Lusitano Ginasio Clube - ENT-EVORAl202213389: cedCncia de um autocarro para deslocaqlio 
de equipa a Beja no dia 07 de Maio de 2022. 
Tem um custo previsivel de 339.91€, de acordo com o RTTORME em vigor, que sera deduzido 
no plafond do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo. 
Deliberasiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

5.9. - CedCncia de transporte ao International Sport Clube, dia 7 de maio. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se nos termos e para os efeitos da alinea u), do no 1, do art." 33", da lei no 7512013, de 12 
de setembro, a cedCncia dos rneios de transporte que a seguir se especificam. 
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- lnternacional Sport Clube - ENT EVORAl202216584: cedencia de duas carrinhas para 
deslocagiio de equipa a Carcavelos, nodia 07 de Maio de 2022. 
Tem um custo previsivel de 525.28€, de acordo com o RTTORME em vigor, que sera deduzido 
no plafond do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo. 
Deliberaqiio: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

5.10. - Apoios Financeiros aos Clubes e Associaq8es Desportivas sem Fins Lucrativos do 
Concelho de ~ v o r a .  

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Na retoma da atividade normal das Associagaes Desportivas do Concelho de ~ v o r a  e ap6s um 
longo period0 de constrangimentos associados a pandemia Covid 19, prop6e-se a libertagiio de 
verbas, ao abrigo dos artigos 13." e seguintes do Regulamento de Apoio as Associagaes 
Desportivas do Concelho de ~ v o r a  sem fins lucrativos. 
0 Dccreto-Lei 27312009 de 1 outubro, define a natureza e forma dos C-PI111 Contratos- 
Programa de Ilesenvolvimento Desportivo, celebrados con1 vista A atribuiqiio, por parte do 
Estado, das Regiiies Autcinomas ou das Autarquias Locais, diretainente ou atraves de 
organismos dependentes, de apoios financeiros, materiais e logisticos, bem como de 
patrocinios desportivos. Gste diploma, bcin como o rcgulamento mencionado, prek6 a 
atribuiyiio de apoios finailceiros atravis de celebraqiio de C-PLlD. 
No process0 de recupera950 econcitnica e financeira e da liquidaqiio do PAEI,. o Municipio de 
1;vora retomou a subvenqfio fiilanceira as associaqiies desportivas, acorrendo nos anos de 2020 
e 2 0  1 a graves dificuldades financeiras agravadas pela Pandemia COVID- 19. Em 2022 e a par 
do ja anunciado Programa Municipal de Apoio B Regularizaqiio, Requalificaqilo, AmpliaySo e 
C'onstruqiio de Instalq6es Desportivas, o Municipio de kvora pretende prosseguir a libertaqso 
dc rccursos financeiros, para alem dos montantes que representam os apoios logisticos 
incorporados nos C-PDD. 
Nestcs termos, propiie-se a atribuiqiio de uma con~participa$io linanceira, corn os seguintes 
critcrios dc suporte, tendo por base os CPDD2 1 calculados coin o valor inicial de I f '  o ponto: 
a) As libertaqiies de apoios de natureza financeira destinam-se a clubeslassociagiies desportivas 
coln Cl'DD22, incluindo associaqiio de estudantes con1 atividade despot-tiva federacta 
liniversitliria, cxceqiio fcita as associaq6es de clubes e fcderaqiies. 1150 abrlrngidos (Associagiio 
Basquetebol do Alentejo e Associagiio de Futebol de Bvora. Associaqiio de Atletisn~o de Bvora. 
1:ederagiio IJortuguesa de Paraquedismo e outras). 
b) No reconhccimento dos encargos acrescidos dos clubes con1 instalaqiies desportivas prOprias e 
tendo por base esta variri~el, a libertagfio financeira 6 sujeita ao plafbnd disponivel apcis 
iitilizag5o de instalaq6es. transportes, materiais, etc. na kpoca 2021-2032 CPI)I)32. 
desigrladanlente: 
b. 1) AssocICl~ibes coin praticas maioritariamente em instalagiies prciprias 4504 CPDD; 
b.3) ,Issoc/Clubes coin priticas maioritariamente em instala~6es inunicipais 30% CPUD. 
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TOTAL 

30428,10€ 

I0 729,OO € 

22 810,50€ 

Assoc/Clubes com 

praticas 

marioritariamente 

em instalapBes 

municipais 20% 

CPDD 

10 729,OO € 

Assoc/Clubes com 

praticas 

maioritariamente em 

instala~des proprias 

45% CPDD 

30428,10€ 

22 810,50€ 

A ~ ~ O C I A C A O  

Juventude Sport Clube 

Clube de Rugby de ~ v o r a  

Lusitano Ginasio Clube 

CPDD22 

67 618,OO € 

53 645.00 € 

50 690,OO € 



Intervenqties: 
0 senhor Vereador Alexandre Varela informou que a proposta em quest50 6 a concretizaqilo 
daquilo que se esperava relativamente ao municipio, na sua relaqilo com os agentes desportivos, 
ou seja, a libertaqiio de verbas do contrato programa desenvolvimento desportivo 
correspondentes aos contratos programa que foram fmados at6 h data. Portanto, tanto podem 
ser concretizados atravds de apoios logisticos como tamb6m silo mensurhveis do ponto de vista 
financeiro. 

0 senhor Presidente disse que ira solicitar ao senhor Diretor do Departamento Sociocultural 
para de urna forma muito simples explicar os crit6rios que foram tornados, que procuram ir ao 
encontro das preocupaq6es que tern sido manifestadas e como 6 que surgem estes valores. Uma 
vez que tanto quanto percebeu, estes critbrios decorrem exatarnente de urna relqilo que se faz 
entre os pontos do contrato e a verba a atribuir. 

22 646.70 € 

20 831.85 € 

15 919,20 € 

7 023.40 € 

5 329.00 € 

4 884.80 € 

10 654,65 € 

4 225,OQ € 

3 002,3 1 € 

2 449,31 € 

4 549,50 € 

4 433.85 € 

I 954.20 € 

1 759.40 € 

3 883,95 € 

1 557.00 € 

3 438,00 € 

1 482.00 € 

1 270,00 € 

1 000,00 € 

894,80 € 

2 007,00 € 

856.00 € 

824,00 € 

1 575.00 € 

1 345,50 € 

421.20 € 

927,00 € 

635.40 € 

46330 € 

196 211,12 E 

0 senhor Diretor de Departamento Dr. Josh Conde referiu que basicamente a quest50 ~ O S  

contratos programa de desenvolvimento desportivo ja foi aprovada, os montantes jB estavam 
definidos e os critdrios que estiveram na base para a determinaqiio dos valores em causa, que 

\ I .  

7 023,40 € 

5 329,OO € 

4 884.80 € 

4 225.00 € 

3 002.3 1 € 

2 449,31€ 

1 954,20 € 

1 759.40 € 

1 557,00 € 

1 482,00 € 

1 270,OO € 

1 000.00 € 

894.80 € 

856,00 € 

824,00 € 

421,20€ 
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22 646.70 € 

20 831,85 € 

15 919.20€ 

I0 654,65 € 

4 54950 € 

4 433,85 € 

3 883,95 € 

3 438.00 € 

2 007.00 € 

1 575,00 € 

1 345.50 € 

927,OO € 

635.40 € 

463.50 € 

Grupo Desportivo Rec. Canaviais 

Aminata 

Grupo Desp. Cult. Do Bairro Santo Antonio 

Grupo Desportivo Diana 

~vora  Andebol Clube 

lnternacional SC 

Clube de Tenis de ~vo ra  

Grupo Desportivo Rec. Andre Resende 

P6dio dos Sonisos 

Clube Badminton de ~vo ra  

Sport Lisboa ~vo ra  

Lusitano ~vora  Clube 

Clube Raquel Cabap 

EGYM- ~vora  Ginasio Clube 

Clube Stone Boys (Ex. Desportos Combate) 

Clube Eborense Amadores Pesca Desportiva 

Clube de GinWica de ~vo ra  

Moradores do Bairro da Torregela 

Quarta Dimens80 - Assoc. Juvenil 

Grupo Desportivo e Cult. da Cnrz da Picada 

Grupo Desp. Cult. E Rec. Gmqa do Divor 

Ashma ~vo ra  Dhyaba Centro de Yoga 

BTF Malagueira - Amigos do Pedal 

Grupo Desportivo Unidos da Giesteira 

Grupo Caminheiros de ~vora  

Grupo Desportivo Rec. de Guadalupe 

Icon Jiu-Jitsu Team 

Capoeira Alto Astral 

Casa do Povo Na Sf Machede 

Grupo Unib e Recreio Azarujense 

50 326.00 € 

46 293,OO € 

35 376,00 f 

35 117,00€ 

26 645,OO € 

24 424.00 € 

23 677.00 € 

21 125,00€ 

15 011,56€ 

12 246,56 € 

10 110,00€ 

9 853,OO € 

9 771,00€ 

8 797.00 € 

8631,008 

7 785,00 € 

7 640,00 € 

7 410,00 € 

6 350,00 € 

5 000,OO € 

4 474.00 € 

4 460,00 € 

4 280,00 € 

4 120,00 € 

3 500,00 € 

2 990,00 € 

2 106,OO € 

2 060,OO € 

1412,00€ 

1 030,00 € 



constituiram o plafond, tambem foram devidamente aprovados, tendo em conta a matriz dos 
criterios tecnicos de ponderaqiio, que tem em causa quer o apoio as praticas desportivas 
federadas quer o apoio as praticas desportivas de lazer, aquilo a que chamam a medida 1 e a 
medida 2. 
0 que esta aqui em causa C de facto a necessidade de libertaqiio de verbas financeiras, niio 
estando em causa nenhum valor diferente, o valor esta aprovado na globalidade e o espirito desta 
metodologia apontava logo desde a origem, para a possibilidade de ser aprovado um valor que 
era determinado pela importiincia reconhecida pel0 municipio pela pratica desportiva que aquela 
associaqiio desenvolvia. 

0 interesse municipal daquela pratica era mensurado por estes critkrios e determinavam um valor 
global que foi aquele que foi alvo dos Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo, que 
foram em devido tempo aprovados. Contudo a certa altura por questaes financeiras estes 
contratos ficaram apenas reduzidos a apoios de natureza logistica, eram medidos os apoios de 
cedencia de autocarros, de instalaqaes diversas e eram deduzidos do plafond aprovado neste 
contrato programa, sendo que alguns clubes acabariam por beneficiar mais do que outros, em 
funqiio de terem ou niio instalaqaes proprias. Basicamente a quest50 que se coloca tem um pouco 
a ver com os custos assumidos pelas instalaqaes proprias destes clubes, que siio diferentes 
daqueles clubes ou das associaqaes desportivas que fazem a sua pratica regular em instalaqaes 
municipais que lhes siio cedidas para o efeito. 
Havia por parte dos clubes algum desagrado nessa situaqiio pratica que se dava pelo facto de n2o 
poderem ser apoiados financeiramente e o que se pretende nesta proposta e libertar 
financeiramente uma parte dos contratos programa para os clubes, tendo como principal criterio 
diferenciador os clubes que tem instalaqaes proprias, e como tal suportam custos dessa pratica, 
dos clubes que niio tem instalaqaes proprias. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela referiu ainda que esta foi uma preocupaqiio bastante 
grande no reconhecimento de que havia situaqaes de grande dificuldade por parte dos clubes 
desportivos, a semelhanqa do que vinha acontecendo nos ultimos dois anos, onde se retomou a 
atribuiqiio de apoios financeiros, neste caso, dentro daquilo que foram os apoios COVID. 
A primeira libertaqiio efetuada este ano e consideravel, tendo em conta precisamente as 
dificuldades sentidas e procurou fazer justiga, de mod0 a niio prejudicar duplamente aqueles que 
tern instalaqaes proprias e que assumem os encargos associadas a manutenqiio desses 
equipamentos. Salientou que esta apenas a falar de instalaqaes desportivas e niio de sedes, e no 
que diz respeito aos outros siio situaqaes em que beneficiam de instalaqaes municipais ou de 
instalaqaes que niio sendo municipais siio pagas pel0 municipio, como e o caso dos pavilhaes das 
escolas. 

A senhora Vereadora Florbela Fernandes comeqou por agradecer as explicaqaes dadas e 
referiu que e um bom principio os chefes de sewiqo poderem estar presentes na reuniiio de 
Ciimara, mesmo que casualmente, porque ajudam a compreender muita coisa. 
Neste sentido, e percebendo que isto seja referente a epoca 202 112022 questionou se estas verbas 
tem em conta os atrasos que resultaram do PAEL ou se esse valor ficou perdido, porque existem 
alguns clubes que lhe falaram de verbas de 2019. 

0 senhor Presidente referiu que a Ciimara, a partir de 201 1, deixou de atribuir quaisquer 
subsidios, certamente pelo desequilibrio economico e financeiro que ja entiio registava. Depois, 
em 2013, a assinatura do PAEL impediu a atribuiqiio desses subsidios e a maioria CDU 
comprometeu-se, a data, a retomar a atribuiqiio de subsidios ap6s a liquidaqiio do PAEL, o que 
veio a acontecer. Assim, os valores em divida foram integralmente pagos. 
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0 senhor Vereador Josh Calixto interveio de seguida agradecendo os esclarecimentos do 
Senhor Diretor JosC Conde e afirmando que a sua explicqtio foi clara e objetiva. 
A preocupaqiio que os eleitos pelo Partido Socialists manifestaram na idtima reuniiio de Chara,  
C haver tambdm o esforqo de incorporaqtio nesta anhlise da evoluq5o de custos das Associaqdes 
de um ano para o outro, porque existem custos especificos que dispararam exponencialmente, 
nomeadamente os custos energticos energia. Devera ser feito o levantamento de quantos clubes 
C que esttio nessa situaqiio, mas 6 facil analisar esses gastos porque viio existir situq%s onde em 
quatro meses gastaram tanto como no ano anterior a pandemia. 

0 senhor Diretor JosC Conde referiu que os serviqos t2m consciencia sobretudo do fen6meno 
do aumento dos custos de energia e esao sensibilizados para o assunto. 
Esta proposta n b  resolve na totalidade a questiio, mas 6 m a  resposta que tem essa sensibilidade 
presente porque de facto a manutenqilo de um relvado tem custos, o pagamento da eletricidade C 
cada vez mais caro, ntio falando dos custos do gas que disparou de forma exponencial afetando 
particularmente a Aminata. Isto 6 apenas um pequeno sinal, estiio sensibilizados e estiio de facto 
muito preocupados com esta questtio, porque a impo&cia destas praticas 6 significativa para o 
desenvolvimento do concelho. 

0 senhor Vereador Henrique Sim-Sim agradeceu as explicaqdes do senhor Diretor Jose Conde 
e deixou uma nota para dizer que cada caso C um caso, e cada clube tern as suas pr6prias 
condicionantes, uns t2m que realizar muitas deslocqdes porque competem em zonas bastante 
distantes da cidade e, portanto, t2m custos acrescidos com as deslocaqdes, com alimentaC.50 e 
com alojamento. Essa singularidade de cada clube serir sempre dificil de responder, portanto, 
julga que aquele critCrio de pontuaqb que C feito no Programa de Desenvolvimento Desportivo 
jh responde a muitas destas questdes, e eventualmente podera ser revisto. 
Foi aprovada a criaqiio de um Conselho Municipal para o Desporto, onde os dirigentes 
desportivos podem estar presentes nesse conselho, dar sugestdes e discutir estes temas e podem 
seguramente chegar a um melhor esclarecimento dos serviqos sobre as suas dificuldades, para 
que no fbturo possam encontrar melhores respostas para a maioria dos casos, desde que haja esse 
diitlogo entre os serviqos e cada um dos clubes, mas um conselho onde estas questdes s5o 
debatidas de uma forma muito mais estruturada, julga que sera muito bendfico e, portanto, 
solicita novamente que seja desenvolvido este Conselho Municipal para o Desporto. 

0 senhor Presidente relativamente Conselho Municipal para o Desporto, disse que esse foi um 
dos objetivos que existiu no mandato anterior, mas depois de um conjunto de tentativas de 
avanqar nesse sentido, concluiu-se que ngo havia condiqiks para o criar. 
Assim, espera que neste mandato e neste ano, uma vez que foi aprovado no hb i t o  das OpqiSes 
do Plano de Orqamento, a criaqiio do referido conselho possa ocorrer e que o seu funcionamento 
seja eficaz salientando que, para que tal acontega, C necessitrio a participaqo e o empenho dos 
interessados, e pretende-se ainda um conselho para fazer as discussdes necesshrias e 
estruturantes que haja para o setor. 
Deixou uma idtima nota para dizer que estiio a desenvolver um Regulamento Municipal de 
Apoio ao Movimento Associative Sem Fins Lucrativos, mas naturalmente o desporto tem uma 
legislqb muito pr6pria que, por um lado facilita a definiqtio de critkrios e por outro coloca 
alguma rigidez nalgumas situaqies, nomeadamente a obrigatoriedade dos contratos programs. 

0 senhor Josh Calixto interveio de seguida para reforqar que a proposta que apresentou ntio 6 
de facto analisar casuisticamente um clube ou outro, mas sim, adicionalmente ao exercicio que 
foi apresentado, ser feita uma anitlise de evoluqtio das despesas direta das atividades de cada um 
dos clubes. Obviamente que quando existe, a titulo meramente exemplificativo, um clube que s6 
numa tipologia de custo, ja gastou em tres meses tudo o que gastou em 2019 ou em 2021 e um 
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valor de 80% daquilo que gastou em 2020, deve-nos preocupar enquanto Autarquia que deve 
procurar criterios justos e adequados ao momento que vivemos; criterios que permitam 
compensar aquelas atividades que siio mais penalizadas por uma conjuntura que niio e normal e 
que tern a ver essencialmente com uma crise do custo de energia. 

0 senhor Presidente esclareceu que nesses casos tambem ha a necessidade de haver uma 
segunda fase para se ponderarem exatamente estas questaes. Ainda assim, pensa que todos 
compreendem que ha critQios que tem que ser comuns, porque so isso e que da garantia de que 
quando forem atribuidos os valores, eles siio justos para todos. 
Para terminar, deixou um agradecimento ao Dr. Jose Conde pela explicagiio e pela 
disponibilidade, bem como tambem a Chefe de Divisiio, Dr. Teresa Engana. 
Deliberagio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela, neste momento, ausentou-se da reunico eram 19h e 
45m. 

5.11. - CedCncia de transporte ao ~ v o r a  Andebol Clube, dia 25 de abril. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propae-se a ratificagiio do seu despacho, datado de 21/04/2022, 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. 
- 1:vora Andebol Clube - ENT-j~VORAI20221113 12: cedencia de um autocarro para deslocagiio 
de equipa a QueijasILisboa, no dia 25 de Abril de 2022. 
Teve um custo de 5 19.40€, de acordo com o RTTORME em vigor, que sera deduzido no plafond 
do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo. 
Deliberagio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

5.12. - Cedhcia de transporte ao Grupo Desportivo e Recreativo AndrC de Resende, dia 25 
de abril. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropGs a ratificagiio do seu despacho, datado de 21/04/2022, 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 Ilesportivo e Recreativo Andrk de Resende - ENT EVORAl302218988: cedencia de 
uma carrinha para deslocagiio de equipa Minde, no dia 25 de ibr i l  de 2022. 
Teve um custo de 3 17.3 I€, de acordo com o RTTORME em vigor, que sera deduzido no plafond 
do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo. 
Deliberagio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

5.13. - CedCncia de transporte ao ~ v o r a  Andebol Clube, dia 30 de abril. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropGs a ratificagiio do seu despacho, datado de 21/04/2022, 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. 
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- ~ v o r a  Andebol Clube - ENT-EVORA/2022/8500: cedencia de uma carrinha para deslocagiio 
de equipa a BelCrnlLisboa, no dia 30 de abril de 2022. 
Tem um custo previsivel de 229.818, de acordo com o RlTORME em vigor, que sera deduzido 
no plafond do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo. 
DeliberaqHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

6.1. - Pedido de aceitaqgo do termo de responsabilidade pela estabilidademua 22 de 
Setembro, N." 8, em kvora. Req: Elisa Rosa Marques. Processo no 1.3771. 

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

6.2. - Pedido de emisslo de licenqa especial (08 meses) / Quinta da AdBa, art. 24 secqiio A, 
em ~ v o r a  Req: Carlos Jorge Fernandes Silva e outra. Processo no 1.6060. 

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

6.3. - Pedido de licenqa especial (12 meses) / Rua Principal de Santa Maria, N." 94 e 96, 
em kvora Req: Joaquim Manuel Condeqas Ramos. Processo no 1.14274. 

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

6.4. - Pedido de licenqa especial (07 meses) / Herdade da Valeira, art. 5,6 e 7, secqHo Q, 
na Graqa do Divor. Req: Dreamlands, Lda. Processo no 1.15891. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propi3e-se o deferimento. 
Deliberaggo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.5. - Pedido de informaqao prdvia/Rua Frei Braz, N." 29 e Rua Lagar do Cebo, N." 15A, 
em kvora. Req: Maria de Fiitima Dias Alfaiate Simiies. Processo no 1.1532. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Proptie-se a emissilo de parecer desfavoravel: 
1. Indeferir a pretensiio apresentada em Pedido de Informaqilo Prhvia (PIP), apresentado ao 
abrigo do Art." 14" do Regime Juridico da UrbanizaqZio e da Edificaqiio (RJUE), DL n." 
555199, de 16 de Dezembro, na atual redagZio dada pelo DL n." 13612014 de 9 de Setembro, 
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relativamente a operaqiio urbanistica compreendendo a realizaqiio de obras de alteraqiio e de 
ampliaqiio, pelos seguintes motivos: 
1.1 Niio e viavel a ampliaqiio do edificio para 1" andar por niio respeitar as disposiqaes da 
alinea b) do n." 2 do Art." 68" do Plano de Urbanizaqgo de ~ v o r a  (PUE), que adrnite a 
possibilidade aumentar um piso quando os edificios imediatarnente contiguos tambem ja sejam 
de 1" andar, o que niio 6 o caso uma vez que na Rua do Lagar do Cebo a garagem contigua tem 
apenas um piso; 
1.2 A ampliaqiio proposta, ao contrario do que 6 defendido em memoria descritiva, altera por 
completo as fachadas do predio cuja classificaqiio de valor patrimonial F 6 a mais elevada, uma 
vez que o que esta em causa niio e a manutengiio dos elementos existentes mas a preservagiio 
total da leitura exterior do edificio, de acordo com o Art." 15" do PUE, que niio distingue a 
necessidade de preservar apenas os viios das fachadas mas sim, a sua totalidade. 
2. Niio obstante niio se mostrar viavel a pretensiio de ampliar o edificio de um para dois pisos, 
informamos, adicionalmente, ser viavel alterar o uso do estabelecimento de restauraqgo e 
bebidas, com acesso pela Rua de Frei Bras, n." 29, em habitaqiio, no maximo, de tipologia TO, de 
acordo com os Art.os 66' e 67" do Regularnento Geral das Edificaqaes Urbanas (RGEU), estando 
esse procedimento sujeito a licenciamento previo de acordo com o Regime Juridico da 
Urbanizaqiio e da Edificaqiio (RJUE), DL n." 555199, de 16 de Dezembro, na atual redaqiio dada 
pel0 DL n." 136120 14 de 9 de Setembro. 
3. Relativamente a habitaqiio ja constituida na Rua do Lagar do Cebo, n." 15-A, informamos que 
pel0 facto de niio existir qualquer elemento que documente a sua existgncia, tanto em processo 
de obras, como em descriqiio da certidiio da conservatoria (que fala apenas em predio unico 
constituido por 5 divisaes), bem como pel0 facto desta niio se encontrar legal por antiguidade por 
so estar inscrita na caderneta das Finan~as em 1979 (data posterior a 195 1, data de entrada em 
vigor do RGEU), devera considerar-se a hipotese de unir as duas unidades funcionais de mod0 a 
constituir um unico fog0 habitacional de tipologia superior, T2 ou T3, uma vez que este, 
conforrne se encontra, niio possui condiqaes minimas de habitabilidade e niio podera ver a sua 
utilizaqiio titulada por alvara para habitaqiio." 
Deliberaqlo: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.6. - Pedido de aprovaqlo do aditamento ao projeto de arquitetura, dos projetos de 
especialidades entregues e pedidos de isenqloIRua Jolo de Deus, N.' 136, em ~ v o r a .  
Processo no 1.2429. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propae-se o deferimento nas condiqaes contantes no parecer da UAS - Unidade de Agua e 
Saneamento 
Propae-se deferir o aditamento ao projeto de arquitetura, o projeto de redes prediais de aguas e 
esgotos, o projeto de estabilidade, a declaraqiio de dispensa de apresentaqiio de relatorio de 
avaliaqiio de vulnerabilidade sismica, o pedido de dispensa de apresentaqiio de estudo de 
comportamento termico, o projeto de condicionamento acustico, a ficha de seguranqa contra 
inckndios em edificio, a ficha eletrotecnica, o projeto de infraestruturas de telecomunicaq6es em 
edificio e o projeto de aquecimento, ventilaqiio e ar condicionado para licenciamento de obras de 
alteraqiio incidentes no predio sit0 na Rua Joiio de deus, n." 136, nas condiqaes expressas no 
parecer favoravel condicionado emitido pela DOM-UAS desta ciimara relativamente ao projeto 
de redes prediais de aguas e esgotos. 
0 processo de licenciamento de obras de alteraqiio encontra-se concluido e o correspondente 
alvara esta apt0 a emiti mediante apresentaqiio de requerimento instruido com os elementos 
aplicaveis definidos no art." 3" da Portaria n." 221 6-El2008 de 3 de Marqo. 
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Deliberaqfio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.7. - Pedido de emisslo de certidfio de destaquetRua dos Anjos, artigo 1454-P, Quinta do 
Freixo, Canaviais, em kvora. Req: Raiz Segura, Lda. Processo 1.12731. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propae-se o deferimento e emissiio da Certidiio de Destaque solicitada, redigida nos seguintes 
termos: 
"Certifico, a requerimento de Raizsegm Lda., apresentado nesta C h a r a  Municipal, no dia 09 
de margo de 2022, sob o requerimento n." 1071.2022, relativo ao prddio inscrito na 
Conservat6ria do Registo Predial de ~vora ,  sob o no 369120210325, na matriz predial urbana 
sob o artigo 1454 - P, Freguesia dos Canaviais, que nada temos a opor ao Destaque de uma 
parcela de terreno com uma Area de 629.00rn2 (setecentos e vinte e nove metros quadrados), a 
desanexar do prddio original, com uma Area de 1258.00m2 (mil duzentos e cinquenta e oito 
metros quadrados), sem qualquer Area coberta. 
Mais se certifica que daquela operagiio de destaque, resultou uma parcela sobrante (parcela B) 
com a Area de 729,00m2 (setecentos e vinte e nove metros quadrados). 
Esta operagb em tudo preenche as condig6es previstas no n." 4 do artigo 6." do Decreto-Lei n." 
555199, de 16 de dezembro (redagiio atual), ou seja, as duas parcelas resultantes do destaque 
confrontam com armamento p~blico e cumprem o disposto no Plano Diretor Municipal de 
~ v o r a  (PDME). 
Nas parcelas resultantes do destaque deve ficar registado o 6nus de niio fracionamento, nos 
tennos constantes no n." 2 do artigo 6" do Decreto-Lei n." 555199, de 16 de dezembro (redagiio 
atual). 
A capacidade edificat6ria de cada uma das parcelas serh calculada sobre as suas Areas, e de 
acordo com as regras urbanisticas vigentes para a zona. 
Neste sentido teremos: 
1. Para a parcela a destacar, de acordo com o PDME, uma STP miutima de 400.00m2 e uma 
hrea de ocupaqiio mkima de 400.00m2. 
2. Para a parcela resultante, de acordo com o PDME, uma STP mhxima de 400.00m2 e uma 
hrea de ocupagiio miutima de 400.00m2." 
DeliberaqLo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.8 - Pedido de informaqlo pr&via/Rua Dr. Ant6nio Isidro de Sousa, N." 147, em kvora. 
Req: Luis Filipe Costa Patricio Faleiro. Processo 1.13424. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o parecer favoravel nas condigaes do parecer tdcnico que se transcreve: 
"Da andise da proposta apresentada, verificou-se o seguinte: 
1 - Relativamente is normas legais e regulamentares aplicaveis: 
- RGEU: que a instalagiio sanithria do piso tkrreo niio possui viio de ilurninagiio e ventilagiio, e 
nas instalag6es sanithrias do piso superior os viios niio possuem a Area minima de iluminaqiio e 
ventilagiio preconizada no artigo 87". 
-ACESSIBILIDADES (DL n." 16312006, redaqiio atual): o afastamento entre bancadas da 
cozinha e inferior a 1,20m; e a instalaggo sanithria de maiores dimens6es do piso terreo deveria 
ser acessivel a pessoas com mobilidade condicionada, mas tal niio acontece, designadamente 
no que respeita is zonas de aproximagiio frontal e lateral is loigas sanikirias. 
Deliberaqlo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 
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6.9 - Pedido de emissiio de certidiio de destaqueIRua do Faisco, art. 1455-P, Canaviais, 
em ~ v o r a .  Req: Raiz Segura, Lda. Processo 1.16561. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Proptie-se o deferimento nas condiqties do parecer tdcnico que se transcreve: 
"Proptie-se submeter a reuni5o de ciimara a emiss5o da certidgo de destaque solicitada, redigida 
nos seguintes terrnos: 
"Certifico, a requerimento de Raizsegura Lda., apresentado nesta Ciimara Municipal, no dia 09 
de margo de 2022, sob o requerimento n." 1070.2022, relativo ao predio inscrito na 
Conservatoria do Registo Predial de ~ v o r a ,  sob o no 4893119910603, na matriz predial urbana 
sob o artigo 1455 - P, Freguesia dos Canaviais, que nada temos a opor ao Destaque de uma 
parcela de terreno com uma area de 750.00m2 (setecentos e cinquenta metros quadrados), a 
desanexar do predio original, com uma area de 1500.00m2 (mil e quinhentos metros 
quadrados), sem qualquer area coberta. 
Mais se certifica que daquela operag50 de destaque, resultou uma parcela sobrante (parcela B) 
com a area de 750,00m2 (setecentos e cinquenta metros quadrados). 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente, 

6.10 - Pedido de aprovaqiio do projeto de arquitetura e projeto de estabilidademerdade 
da Mesquita, art. 7, secqiio J, em Siio Manqos. Req: Alentejo Imensidiio, Lda. Processo 
1.19185. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o deferimento nas condiqties do parecer tecnico que se transcreve: 
"Propomos, por nada mais termos a obstar a legalizaqgo de uma casa de rega com 65,56 m2, o 
deferimento dos projetos de arquitetura e estabilidade na condiq5o dos paramentos em tijolo de 
bet50 serem rebocados e pintados a cor branca; 
Assinala-se que a pretens50 esta dispensada da consulta a CMDFCI em virtude de se situar em 
zona de perigosidade baixa, a (pouco) mais de 10m das estremas e a mais de 50m de espagos 
florestais, e que obteve (face a sua interfergncia com solos afetos a RAN, REN e Aproveitamento 
Hidroagricola) os pareceres favoraveis da ERRA, DGADR e CCDRA;" 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.11 - Pedido de aprovaqiio do aditamento ao projeto de aguas e esgotos1Avenida Dinis 
Miranda, Travessa Joiio Rosa e Rua Diana de Liz, N." 4, em ~ v o r a .  Req: Palacioriginal, 
SA. Processo 1.645. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o deferimento na condig50 do parecer tecnico que se transcreve: 
"Proptie-se o deferimento da pretens5o apresentada na condig50 da grelha complementar de 
recolha de aguas pluviais a instalar neste Ambit0 seja relocalizada para a face interior do limite 
do lote (e ser naturalmente integrada na rede de drenagem pluvial a executar na cave). 
Devera, portanto, ser apresentado aditamento ao projeto de redes prediais submetido atraves do 
req. 122712022." 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 
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6.12. - Pedido de aprovaqlo do aditamento ao projeto de Pguas e esgotos/Travessa das 
Peras , N.' 10, em Evora. Req: Duarte Migubns Ferrao Saldanha Meneses. Processo no 
1.6342. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop& a ratificapiio do seu despacho de, 21.04.2022 "Concordo", lavrado sobre a proposta 
tecnica que se transcreve: 
"Ao Sr. Presidente, prop6e-se submeter a seu despacho com posterior ratificago em RCM, o 
deferimento do aditamento ao projeto de aguas e esgotos." 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

6.13. - Pedido de aprovaqlo do projeto de arquitetura, da ficha de seguranqa contra 
incgndios e aceitaqiio da declaraqao pela estabilidade das trgs contruqaes a 
1egalizarMerdade da Abegoaria, em Slo Vicente do Pigeiro. Req: Cabeqa Casal da 
Heranqa de Maria da Graqa da Costa Bual Duriio. Processo 1.7700. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6s a ratificaqiio do seu despacho datado de 13.04.2022. "Concordo.", lavrado sobre a 
proposta tecnica que se transcreve: 
"I-Prop6e-se, face a entrega dos pareceres emitidos pela Comissb de Coordenaqao e 
Desenvolvimento Regional do Alentejo (REN), da Entidade Regional de Reserva Agricola 
(RAN), da Direpiio Regional de Cultura do Alentejo e da Entidade de Desenvolvimento e 
Infraestruturas do Alqueva, S.A. (utilizqb dos recursos hidricos), o deferimento do projeto de 
arquitetura referente regularizapiio urbanistica de dois pavilh6es agricolas executados na 
adjacencia e no conjunto edificado original (legal por antiguidade) e de uma casa da bomba 
implantada no quadrate norte do prddio. 
Apoio agricola 1 - 125,41 m2; 
Apoio agricola 2 (telheiro entre duas naves) - 288,7 1 m2; 
Casa de Bombagem - 95,86m2 
2-Prop6e-se ainda a aprovapiio da Ficha de Seguranpa Contra o Risco de Incendio bem como a 
aceitaptio da declaqiio pela estabilidade das trCs construp6es que se pretendem legalizar neste 
hbito." 
Deliberaqlo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

6.14. - Pedido de aprovaqilo dos projetos das especialidades entreguesmravessa da 
Liberdade, N." 5 e 7, na Graqa do Divor. Req: Arlindo Joaquim Pereira. Processo 
1.11231. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prow-se a ratificaqilo do meu despacho de 08.04.2022 "Concordo.", lavrado sobre a proposta 
tdcnica que se transcreve: 
"Propiie-se o deferimento dos projetos das especialidades entregues: estabilidade, acustico, 
tdrmico, infraestruturas de telecomunicap6es, g h  e itguas e esgotos e ficha eletrotdcnica e ficha 
seguranpa contra incendio em edificios, nas condip6es do parecer da UAS - Unidade de ~ ~ u a  e 
Saneamento, que se anexa. 
Pela superficie de pavirnento a licenciar (253.79 - 214.51) m2, cobrar-se-A taxa de acordo o 
artigo 30' do Regulamento Municipal de Edificapiio, Urbankqiio e de Taxas Urbanisticas." 
Deliberaqlo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 
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6.15. - Pedido de isenqiio de taxas (reserva do lugar de estacionamento)lPal~cio do 
Barrocal- Rua Serpa Pinto, N." 6, em ~ v o r a .  Req: Fundaqiio Inatel. Edoc. 2022113015, 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Proptie-se a ratificagio do meu despacho de 12.04.2022. "Concordo. Leve-se a ratificaqio em 
RCM.", lavrado sobre a proposta tecnica que se transcreve: 
"Ao Sr. Presidente, 
E solicitado pela Fundaqiio Inatel, no Pmbito dos trabalhos do Arquivo Nacional e 
Implementaqiio do Nucleo Museologico da Fundagiio Inatel, cuja inauguragio esta prevista o 
proximo dia 29 de novembro, esta planificado a entrega de material documental e historico, na 
Inatel ~ v o r a  - Palacio do Barrocal - Rua Serpa Pinto, 6, no proximo dia 13 de abril, entre as 
09h00 e 18hOO.Neste sentido, e solicitado, a reserva de um lugar de estacionamento, abaixo do 
Portiio no, 6, da Rua Serpa Pinto, por forma a acautelar a referida descarga (viatura com 
matricula 70- 16-LU, inferior a 3.500Kg). 
Niio se vendo inconveniente, proptie-se o deferimento. E ainda solicitado a isenqiio de taxas (no 
valor de 40,00€) inerentes a reserva do lugar de estacionamento requerido, dado a importgncia 
do projeto, para o qua1 este pedido e formalizado. Apos despacho, sera informado a PSP e 
DFM." 
Deliberaqiio: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.16. - Pedido de isenqiio de pagamento de taxas - Comemoraq6es do 25 de abril. Req.- 
Junta de Freguesia da Graqa do Divor. Edoc. 2022114153 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Proptie-se a ratificaqiio do meu despacho de 21/04/2022. "Concordo.", lavrado sobre a proposta 
tecnica que se transcreve: 
"Sr. Presidente prop&-se o deferimento do pedido de: isenqBo de pagamcnto da taxa no \alor de 
26.9 lE. coin posterior ratificaqao em RCI'd". 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.17. - Pedido de isenqiio de taxas (licenqa especial ruido - dias 8 e 9 de abril)/Rua das 
Cinco Cepas, N." 20, Canaviais, em ~ v o r a .  Req: Casa do Povo Canaviais. Edoc 
2022112665. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Proptie-se a ratificaqiio do meu despacho de 07.04.2022. "Concordo. Leve-se a ratificaqiio em 
RCM.", lavrado sobre a proposta tecnica que se transcreve: 
"Sr. Presidente, prop6e-se o deferimento do pedido de isenqiio do pagamento de taxa no valor de 
26,91€, com posterior ratificaqiio em RCM." 
Deliberaqiio: 
A CPmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.18 - Pedido de isenqiio de taxas (licenqa especial ruido - dias 22 a 24 de abril)/Rua das 
Cinco Cepas, N.' 20, Canaviais, em ~ v o r a .  Req: Casa do Povo Canaviais. Edoc 
2022112865. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se a ratificaqiio do meu despacho de 12.04.2022. "Concordo. Leve-se a ratificaqiio em 
RCM", lavrado sobre a proposta tecnica que se transcreve: 
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"Sr. Presidente, prop6e-se o deferimento do pedido de isenqfo de pagamento de taxa no valor de 
53,821€ (2 x 26,91€), com posterior ratificaqiio em RCM." 
DeliberaqPo: 
A Cha ra  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.19 - Pedido de isenqPo de taxas (licenqa especial ruido - dins 16 e 17 de abril)/Rua das 
Cinco Cepas, NP 20, Canaviais, em kvora. Req: Casa do Povo Canaviais. Edoc 
2022112872. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se a ratificaqgo do meu despacho de 12.04.2022. "Concordo. Leve-se a ratificaqgo em 
RCM.", lavrado sobre a proposta tdcnica que se transcreve: 
"Sr. Presidente, prowe-se o deferimento do pedido de isenqilo de pagamento de taxa no valor de 
53,82142 (2 x 26,91€), com posterior ratificaqgo em RCM.". Edoc 2022112872. 
DeliberaqPo: 
A Cha ra  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.20 - Pedido de aprovapb de obras de demoliqPolRua SPo Bento de Clstris, Quinta da 
Torralva, em ~vora .  Req: Ant6nio Joaquim Cota Grilo. Processo no 1.417. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se a ratificaqib do meu despacho de 22.04.2022 "Concordo", lavrado sobre a proposta 
tdcnica que se transcreve 
"Ao Sr. Presidente, propbe-se submeter a seu despacho com posterior ratificaqgo em RCM, o 
deferimento do pedido de licenciamento de obras de demoliqilo" 
Deliberaqiio: 
A Cha ra  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.21 - Pedido de aprovaqilo do projeto de arquitetura1Rua Mendo Estevens, N.O 28,30 e 
30A, em ~vora.  Req: Spinvalue - Soluq6es para GestPo, SA. Processo no 1.1794. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop&-se o indeferimento, com base no parecer que a s e a r  se transcreve: 
"Prop6e-se indeferir o projeto de arquitetura para legaliza@o e licenciamento de obras de 
alteraqiio e ampliqtio do prddio sit0 na Rua Mendo Esteves, n." 28, 30 e 30-A, procedendo-se 
a audiencia prdvia pelos seguintes motivos: 
1) A entidade de tutela do patrimdnio emitiu parecer NZio Favorhvel sobre a pretensgo; 
2) 0 projeto de arquitetura contempla o aumento do n h e r o  de fogos I unidades funcionais 
existentes no prddio - 5 fogos e 1 estabelecimento existentes e oito fogos propostos - sem 
garantia de lugares de estacionamento ou da superficie total de pavimentos mddia por fog0 de 
13011.12, colidindo com o disposto na alinea a2) da subalinea a) do n." 2 do art." 65" do Plano de 
Urbanizqiio de 6vora (PUE), alteraqiio aprovada pela Assembleia Municipal de ~ v o r a  na sua 
reunigo extraordinhria de 06-05-201 1, Aviso 121 131201 1, D.R. n." 107, I1 sbrie B, de 2 de 
Junho; 
3) A transformaqib do vgo de grades dimensbes preexistente no piso tdrreo de atual acesso ao 
estabelecimento em v&o de peito, compromete o trapdo e o perfil da fachada classificada em 
causa, colidindo com o disposto no n." 2 do art." 15" do PUE; 
Deliberaqiio: 
A Cha ra  deliberou, por unanirnidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

7. - DESENVOLVIMENTO EVOM~MICO E PLANEAMENTO 
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7.1. - ResoluqIo Contratual com a empresa BRINOVA, Bioquimica, Lda - Lotes n." 14, 15, 
16, 17 - Rua Circular Nascente - PITE Expansiiol 2." fase / Revers50 dos Lotes para o 
Municipio. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se que a Ciimara delibere: Estabelecer acordo para a reversgo para o municipio da 
propriedade dos lotes n."s 14, 15, 16, 17 sitos na Rua Circular Nascente no PITE Expansgo 2." 
fase, com a area total de 5320 m2, atribuidos a empresa BRINOVA, Bioquimica, Lda em reunigo 
publica de C h a r a  de 3011 1120 16 pel0 valor de 14693.84€ (catorze mil seiscentos e noventa e 
tres euros e oitenta e quatro centimos), por incumprimento do prazo relativo ao inicio de 
construqiio, conforme estipulado na alinea a) do n." 2 do art." 14." do RMALIAE. 
0 representante da empresa BRINOVA acordou em estabelecer acordo com o Municipio, com 
base no estipulado na alinea a) do n." 2 do art." 14." do RMALIAE, com vista a revers20 para o 
Municipio da propriedade dos lotes n." 14, 15, 16, 17 da Rua Circular nascente no PITE 
Expansgo 2." fase, com a area total de 5320 m2 atribuidos a empresa BRINOVAO, Bioquimica, 
Lda em reunigo publica de Cilmara de 3011 112016. 
A empresa pagou pelos 4 lotes a importincia de 14693.84€ (catorze mil seiscentos e noventa e 
tres euros e oitenta e quatro centimos). 
0 Municipio, com base no previsto regulamentarmente, devolvera, a data da assinatura do 
Acordo para a ReversZio, a importiincia de 12489.76 € correspondendo a 85% do valor dos lotes. 
Tendo havido por parte da empresa uma manifestaqiio de interesse em manter o projeto em 
~ v o r a ,  num futuro proximo, o Municipio compromete-se em considerar esta intenqiio de 
investimento numa futura area de expansgo do Parque Industrial e Tecnologico de ~ v o r a .  
Deliberaqgo: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

7.2. - Assinatura do Termo de Aceitaqlo da operaqiio no ALT20-05-3118-FSE-000030 
PEPAL - 2" alteraqiio. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Foi aprovado o 2 " pedido de alteraqiio da operaqiio no ALT20-05-3 11 8-FSE-000030 PEPAL, o 
qual preve: 

Nova data de conclusZio:24/0 112022; 
Revisiio do indicador de realizaqiio (no de estagiarios): 5; 
Ajuste do custo total: 42.1 10,04€; 
Ajuste do apoio: 35 793.53€. 

Prop6e-se assim que a Ciimara Municipal delibere aprovar a assinatura do Termo de Aceitagiio 
da operaqgo n." ALT20-05-3 1 18-FSE-000030 PEPAL - 2" alteraqiio. 
Junta: Notificaqgo da decisiio de aprovaqiio do Pedido de Alteraqiio. Termo de Aceitaqiio 
DeliberaqLo: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a assinatura do senhor Presidente no termo de 
aceitaqiio. 

7.3. - Proposta de parceria entre a CPmara Municipal de ~ v o r a  e o Nucleo Empresarial da 
Regilo de ~ v o r a .  

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
0 Nlicleo Empresarial da RegiZio de ~ v o r a  apresentou a Ciimara Municipal de ~ v o r a  a proposta 
de Parceria, que se anexa, para desenvolver pel0 period0 de um ano, a qual se submete a 
aprovaqgo. 0 NERE apresentou uma proposta de parceria para desenvolvimento de trabalho 
colaborativo e conjunto em areas especificas, designadamente no apoio a gestgo dos parques 
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industriais de ~vora ,  apoio aos empreshios instalados atrav6s da organizaqb de eventos e q8es 
de informaqib e sensibiliza@o, constituiqb de balciro de atendimento &s PME, desenvolvimento 
de projetos inovadores, colaboraqiro na dinamizaqilo da ComissHo Municipal de Economia e 
Turismo. A presente proposta tem um custo associado m6xirno de 5.000,OO €. 

Intervenqbes: 
A senhora Florbela Fernandes congratulou-se com o protocolo porque julga que 6 um bom 
passo, embora seja sb por um ano, espera que dure o mandato todo e que seja apenas uma 
questiro de renovaqHo. 
Referiu-se quest& do atendimento que o Nucleo Empresarial da Regiiro de ~ v o r a  (NERE) diz 
que vai realizar aos empresivios, porque gostava que se caminhasse para um dia ser urn 
atendimento integrado, no sentido de os serviqos da C h a r a  fazerem esse atendimento porque os 
empresivios relacionam-se com vhrios serviqos. 
Relativamente ii Comisslio Municipal de Economia e Turismo, disse que ela ja es6 constituida, 
mas de facto havia vivias queixas de niro funcionar e estir-se a ver q u i  que ha uma preocupaqiro 
de dar uma resposta pratica desta comissiro hquilo que s b  os anseios dos empresivios do 
concelho. 
Deixou uma sugestiio para se pensar na possibilidade de se criar uma estrutura, uma empresa 
municipal ou m a  associqiro de empresivios de gestiio do parque industrial, onde a Cha ra  tem 
que estar presente, mas trazer os empresivios a gestiio do parque. 

0 senhor Presidente em r e l q b  ao atendimento, referiu que o mesmo estb relacionado com a 
questiio de se evoluir para uma estrutura integrada que pudesse niro sb realizar o atendimento, 
mas tambkm o acompmhamento dos empreshrios, como consensualizado na OpMes do Plano. 
Relativamente a Comissiro Municipal de Economia e Turismo, disse que se percebeu que a 
Comisdo ja niro estava a dar um contribute eficaz para aquilo que se necessitava e por isso foi 
preciso reformular a comissiro para que entre todos possam encontrar as melhores soluq8es. 
0 mesmo em relaqiro a gestiio do parque, evoluir para uma gestilo integrada do parque com o 
Niicleo Empresarial da Regiiro de Evora ou corn outras instituiq8es e at6 mesmo empress. Uma 
estrutura que, seja ela qual for, tenha a caracteristica de responsabilizar tambdm os prbprios pelas 
soluq8es que prop8em, mas naturalmente C urn assunto que terii que ser bem discutido para se 
conseguir chegar a esta conclusiro. 
Julga que C um passo muito importante que se esth a dar com o Niicleo Empresarial da Regiiro de 
~ v o r a  (NERE), com o Cluster tamb6m jB estii a ser feito este trabalho, e pretende fazer tamb6m 
corn a Associaqiro Nacional de Jovens Empreskios (ANJE), com a Associaqiro Comercial e com 
a AJASUL. 

0 senhor Vereador Henrique Sim-Sim congratulou-se com o primeiro protocolo de 
colaboraqRo, efetivamente a criagiro do gabinete de gesm dos parques industriais e das zonas 
industriais 6 algo que a Coligqb "Mudar com Confianqa9' tem vindo a defender desde a 
campanha eleitoral. E apenas um embriiro e todos t6m a expectativa de ser algo muito mais 
ambicioso e que efetivamente responda a um conjunto de problemas que existem nos parques 
industriais e nas zonas industriais, quer nas urbanas quer nas zonas oficinais das freguesias 
rurais, que n3o podem ser esquecidas, pois algumas delas precisam tamb6m de um grande 
impulso. 

0 senhor Vereador Jose Calixto deixou o seu voto de congratula~iro e de apoio em r e l q b  ao 
protocolo e acrescentou que programa authrquico que apresentou em nome do Partido Socialista 
b'valorizar ~vora ,  previa ser muito mais ambicioso, porque o mesmo prev6 a criaqRo de um 
Centro de Acolhimento Empresarial, pensado inclusivamente as antigas instalaq8es do Institute 
de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP) destinadas para esse efeito. 
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Deixou uma nota para dizer que tambem tern o Parque do Alentejo de Ciencia e Tecnologia 
(PACT) e a ADRAL que tem uma estrutura capacitada para fazer este tipo de atendimento e ja o 
faz a alguns municipios do Alentejo Central, portanto, a concentraqiio de recursos era 
fundamental e tambem ter uma participagiio do municipio, pois e ele que define a estrategia para 
o concelho. E um passo muito limitado, mas claramente a irea da capacitagiio empresarial, e do 
apoio a empresarios, que neste momento vivem tempos dificeis, e a criagiio de uma estrutura de 
apoio aos mesmos 6 de facto fundamental. 
Deliberaqiio: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

7.4. -Protocolo de Colaboraqiio entre a CPmara Municipal de ~ v o r a  e Monte I 
Desenvolvimento Alentejo Central. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propae-se a aprovaqiio da proposta de Protocolo de Colaboragiio com Monte - Desenvolvimento 
Alentejo Central. 
A Cimara Municipal de ~ v o r a  e Monte - Desenvolvimento Alentejo Central estabelece um 
protocolo de colaboraqiio e cooperagio da area da inforrnagiio e apoio ao investimento dos 
agentes locais do Municipio no h b i t o  da medida LEADER do PDR 2020 e do Plano 
Estrategico da PAC (PEPAC) 202312027. 0 protocolo vigora pel0 period0 de um ano, com 
possibilidade de renovagiio, e tem um custo associado mensal de 300,OO €. 
Deliberaqiio: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

7.5. - Reprogramaqiio/Redistribuiqiio de verbas do PEDU de ~ v o r a .  Assinatura da 4" 
adenda. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propae-se que a Cimara Municipal de ~ v o r a  ratifique a 4" adenda do PEDU de ~ v o r a ,  assinada 
pel0 seu Presidente da sequencia da aprovagiio do 2" pedido de reprogramaqiiolredistribui~o de 
verbas apresentado pel0 Municipio. 
A Comissiio Diretiva da Autoridade de Gestiio do Alentejo 2020 deliberou aprovar em 
0710412022, o 2" pedido de reprograma~iiolredistribuipBo de verbas do PEDU de ~ v o r a ,  cuja 
apresentagiio foi ratificada em RPC de 2010412022. Na sequ6ncia desta aprovagiio, foi assinada 
a 4" adenda do PEDU de ~ v o r a ,  a qua1 se encontra anexa no process0 
Deliberaqiio: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, ratificar a assinatura do senhor Presidente. 

8. - ORDENAMENTO E REABILITAC~O URBANA 

8.1. - Projeto de Execuqiio de Acessibilidades da Escola EB1 da Azaruja. Processo 117. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Proptie-se a aprovaqiio do Projeto de Execugiio de Acessibilidades da Escola EB1 da Azaruja. 
0 presente projeto contempla obras que permitem a acessibilidade ao edificio escolar atraves da 
execugiio dos seguintes trabalhos: 

Abertura de portiio lateral, 
Execugiio de rampa de acesso, 
Criagiio de instalaqiio sanitaria para mobilidade reduzida. 

Estima-se que o valor da obra seja de 16.236,11€ (acrescido de IVA a taxa em vigor). 
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Deliberaqilo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

8.2. - Requalificaqilo do Interface Modal do Rossio de Siio Brsis, incluindo a nilo execuqiio 
do Estacionamento Rodoviairio - Projeto de execueiio I Requalificaqiio de Orqamento e 
Peqas de projeto. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se a aprovaqiio da retificaqiio de orqamento e peqas do Projeto de Execuqiio de 
Requalificaqiio do Interface Modal do Rossio de Siio Brk  incluindo a niio execuqiio do 
estacionamento rodovihio, com as seguintes especificaq6es. 
Em reuniiio de c b a r a  de 09/02/2022 foi aprovado condicionalmente o Projeto de 
Requalificaqiio do Interface Modal do Rossio de Siio Brk  nas condiq6es do parecer da DRCA- 
Direqiio Regional da Cultura do Alentejo, de 26/07/2021 incluindo a niio execuqiio do 
estacionamento rodovihio. 
Sobre a niio execuqb do estacionamento rodovihio a DRCA emitiu decisiio favorhvel 
condicionada mantendo as anteriores condiqGes, atraves de despacho de 28/03/2022. 
Tendo em conta a reduqiio das obras face a niio execuqiio do estacionamento rodoviikio, foi 
realizada a retificaqiio do orqamento, estimando-se o custo total da obra de 1.107.885,91€ 
(acrescido de IVA a taxa legal em vigor), bem como o reajustamento dos respetivos projetos. 
Deliberaqilo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

9.1. - Minuta de Adenda de Contrato de Empreitada da Remodelaqiio da Cobertura do 
Edificio dos Paqos do Concelho I ERI-Engenharia, S.A. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Proposta de aprovaqiio de minuta de Adenda ao Contrato de Empreitada da Remodelaqiio da 
Cobertura do Edificio dos Paqos do Concelho - ERI, Engenharia, S.A. 
Na sequzncia do contrato de empreitada celebrado em 27 de janeiro de 2022 e conforme 
solicitado pel0 tribunal de Contas, prop8e-se aprovaqiio da rninuta de Adenda ao Contrato de 
Empreitada da Remodelaqiio da Cobertura do Edificio dos Pqos do Concelho, a qua1 se junta ao 
processo. 
Deliberaqilo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

10. - AMBIENTE E MOBILIDADE 

10.1. - Proposta de aquisigIo por ocupaqiio de veiculos em estacionamento indevido ou 
abusivo e seu envio para abate e desmantelamento. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se a aquisiqiio por ocupaqiio e posterior envio para abate e desmantelamento dos veiculos 
abaixo indicados, por se considerar abandonados, conforme artigo 165" do c6digo da Estrada. 
0 s  veiculos com matriculas 54-58-BM, 18-02-EH, 73-82-HJ, AX-16-90, 34-76-VQ, 68-09-ME, 
86-09-BQ, foram removidos da via publica por estacionamento indevido e abusivo, para 
deposit0 municipal sito no parque da Horta das Figueiras, conforme previsto nos artigos 163" a 
168" do codigo da estrada. Estes veiculos ngo foram reclamados pelos seus propriethios, sendo 
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que de acordo com o artigo 165" do codigo estrada siio considerados abandonados e adquiridos 
por ocupaqiio pela Cimara Municipal de ~ v o r a .  
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

11. SOCIO-CULTURAL 

11.1 - Apoio as comemoraq6es do lo de Maio, pela USDEICGTP - Uniiio dos Sindicatos do 
Distrito de ~ v o r a .  

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop8s a ratificaqiio do seu despacho datado de 21.04.2022, no iimbito das comemoraqdes do 
l o  de Maio, junto ao Mercado do lo  de Maio. 
Dado tratar-se de uma iniciativa de relevo enquanto espaqo de manifestaqiio de cidadania, 
prop6e-se os apoios logisticos solicitados: 
- Palco; Som; Corrente de 25 amperes; 6 grades delimitadoras de espaqo; Estacionamento junto 
ao Mercado l o  de Maio;l Stand com sombra e Acesso as casas de banho do Jardim Publico, 
pela Praqa 1" de Maio. 
Deliberaqiio: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

12. - PLANEAMENTO, AUDITORIA E MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL 

12.1. - Relatorio Anual de Execuqiio do Plano de Prevenqiio de Riscos de Gestiio, 
incluindo os de Corrupqiio e Infraq6es Conexas da CME 1 Ano 2021. 

0 senhor Presidente deu conhecimento ao Executivo do Relatorio Anual de Execuqiio do Plano 
de Prevenqiio de Riscos de Gestiio, incluindo os de Corrupqiio e Infraqdes Conexas da Ciimara 
Municipal de ~ v o r a  reportado ao Ano 2021. 
No cumprimento da recomendaqiio do Conselho de Prevenqiio da Corrupqiio de 1 de julho de 
2009, foi aprovado em reuniiio ordinkia da Ciimara Municipal de ~ v o r a  realizada em 27 de 
janeiro de 2010, o Plano de Prevenqiio de Riscos de Gestiio, incluindo os de corrupqiio e 
infraqdes conexas da CME. 
Nos termos do disposto na referida recomendaqiio, os orgiios dirigentes maximos das entidades 
gestoras de dinheiros, valores ou patrimonios publicos, devem proceder a elaboraqrio anual de 
um relatorio sobre a execuqiio do Plano de Prevenqiio de Riscos de Gestiio, incluindo os de 
corrupqrio e infraq6es conexas, o qua1 deve ser enviado ao referido Conselho, bem como aos 
orgiios de superintendencia, tutela e controlo. 
De acordo com ponto 6 do Plano de Prevenqiio de Riscos de Gestiio, incluindo os de Corrupqrio e 
Infraqdes Conexas da C h a r a  Municipal de ~ v o r a ,  constitui-se como atribuiqrio da atual 
UPAMO, a monitorizaqgo periodica e elaboraqgo do relatorio anual. 
Perante o atras exposto, da-se conhecimento do Relatorio de Execuqiio do Plano - ano de 2021. 
A CBmara tomou conhecimento e enviara para conhecimento da Assembleia Municipal. 

111 - PERIOD0 DE INTERVENCAO E ESCLARECIMENTO A 0  PUBLICO. 

Verificaram-se as seguintes intervenqaes: 
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Esteve presente o senhor Bruno Faria responsavel pel0 Restaurante Fanatismo situado na Praqa 
do Giraldo, e disse que a rado de estar presente na reuniBo tem a ver com a montagem de um 
palco no tabuleiro da Praqa do Giraldo, feito pcla Cha ra  para as comemorqdes do 25 de Abril 
e para o aniver&o da Sociedade Harmonia Eborense, sem qualquer aviso prkvio, e manteve-se 
ali instalado de 19 a 30 de abril num local que est.6 licenciado para a esplanada do seu 
estaklecirnento. 
Sabe que o municipio tem o direito de usar o espqo para beneficio da populaqtio, mas existem 
regras e regulamentos que tem que ser cumpridos. Contactou a DivisHo de Gesao Urbanistica, e 
foi informado que n& houve informaqtio antecipada porque foi garantido pela DivisHo de 
Cultura que a montagem do palco ntio iria afetar a Suea da esplanada, uma vez que a mesma 
podia ser organizada a um canto. 
Esclareceu ainda que paga 2 mil euros, por ano, para utilizar aquele espaqo, e ntio para estar 
amontoado a um canto sendo que nem 6 possivel reorganizar a esplanada porque os guarda-sbis 
tern as bases fixas no chtio. 
Sao s i t~q8es  recorrentes, jB no mandato anterior esteve na C h a r a  por raz6es semelhantes, mas 
efetivamente nada foi alterado, apenas ter falado com o senhor Presidente e com o senhor 
Vereador, na altura. 
Planeia a sua empresa, os seus funcionirios e os seus produtos que s b  pereciveis, ou seja, se 
passou 12 dias a trabalhar a 30% ou 40% vai ter garantidamente prejuizos, que logo a seguir a 
dois anos de prejuizos imensos devido a pandemia, naturalmente ainda prejudica mais a empresa. 
0 s  funcionhrios ntio puderam ser notificados para ficar em casa naqueles dias, porque precisa, 
por lei, de os avisar com a devida antecedencia, ntio conseguiu alterar os hor6rios e nem puderam 
usufruir do feriado com as suas familias, por incompetencia dos serviqos da Chara. 
Trabalharam de forma condicionada de 19 a 30, foram impossibilitados de trabalhar no 
anivershrio da Sociedade Harmonia Eborense, nas comemora~des do dia 24 e nas demonstraqdes 
desportivas do dia 25. Entretanto, hoje mesmo comeqou a montar a esplanada, e passados 5 
minutos a mesma foi removida para um canto, porque os serviqos de desporto decidiram montar 
uma arena insuflavel de htebol. 
Neste sentido deixou claro que, por de todas estas perdas, vai pedir parecer juridic0 ao seu 
advogado para saber se pode pedir para alCm da restituiqtio de 12 dias sobre o valor pago pela 
esplanada, se pode tarnbem fazblo pelas perdas financeiras. Relativamente it falta de notificaqgo, 
gostaria de dizer que C habitual e leu o regulamento da ocupaqtio do espaqo publico, que no 
artigo 32O, remete para o CPA que por sua vez nos artigos 86' e 87O, determina dez dias uteis 
para os procedimentos adrninistrativos que nunca s k  cumpridos e desta vez muito menos. 

0 senhor Presidente cumprirnentou o senhor Bruno Faria e agradeceu a sua intervenqtio, e 
informou que ira averiguar a situqiio e qual o regime legal que se aplica A esplanada e se houver 
uma responsabilidade por parte da C h a r a  a mesma ser6 assumida. 

Esteve tamb6m presente a senhora Albertina Rosmaninho, moradora na Rua dos ClCrigos no 
Bairro das Pites, que vem de certa forma em representaqtio os moradores daquela ma, e comeqou 
por referir que a sua rua C de sentido imico e um beco sem saida. Explicou ainda que ao fundo 
dessa rua, na altura em que foi construida a Escola Conde Vilalva, realizararn uma via pedonal 
para as crianqas poderem atravessar para a escola, da parte do Bairro do Frei Aleixo para a zona 
do Bairro das Pites, no qual a Cha ra  colocou postes de eletricidade. Foi colocado grades para 
nBo haver passagem de autom6veis e quando isso aconteceu os moradores daquela rua sentiram 
um pouco a dificuldade de fazer inverstio de marcha com os seus veiculos. 
Houve uma moradora ao fundo dessa ma que, com a sua boa vontade, tendo uma casa com um 
patio cedeu a abertura do portiio desse patio para que os moradores pudessem realizar a inverstio 
de marcha. Entretanto, essa senhora manjou urn ctio e teve que fechar o portiio e naturalmente 
ficaram sem acesso para efetuar a manobra. Na altura, ntio tendo a certeza dos factos, com a 
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ajuda e orientaq50 do Engenheiro Barradas conseguiu-se em conversa com a Cfimara, puxar a 
grade que estava a proteger a via pedonal uns metros a frente, ficando com algum espaqo de 
maneira aos moradores poderem efetuar a referida invers5o de marcha. 
Acontece que ha cerca de um mes e meio apareceram funcionarios da Cfimara, os quais 
colocaram dois pilares de ferro, no lugar da referida grade a barrar o fundo da rua exatamente na 
zona onde se efetuava a invers5o de marcha. Dado que os moradores s5o idosos, ultimamente 
tem havido muitas ambulfincias e bombeiros a circular naquela rua e numa situaq5o de afliqgo 
vai ser muito dificil os bombeiros realizarem aquele trajeto todo de marcha atras. Quando 
colocaram esses dois pilares, os moradores reclamaram apresentando as suas reivindicaqaes na 
altura e passados sensivelmente dois dias os pilares desapareceram, pensando todos que tinha 
sido devido as queixas. Para espanto dos moradores, passados dois dias aparecem funcionarios 
da Cfimara e em vez de pilares, colocaram urna grade. 
Em relag50 a grade e aos pilares, urna das moradoras ligou para a Cfimara para tentar perceber 
porque ha muitos anos que tinha sido cedido aquele espaqo para realizar invers5o de marcha, o 
porque agora de ser retirado essa cedencia aos moradores. Ontem, apareceram novamente os 
funcionarios da Cfimara com urna pedra para colocar no lugar da bendita grade, porque assim ja 
ninguem conseguiria retirar a pedra, mas n5o foi colocada porque, entretanto, os moradores 
reivindicaram, apesentaram as suas reclamaqaes e tambem pediram para n5o ser colocada a 
pedra enquanto n5o conseguissem falar com algudm da Cfimara e expor o problema. A quest50 
que deixa no ar e o porqui2 desta intervenq50 urna vez que aquele espaqo foi cedido para bem dos 
moradores. 

0 senhor Presidente cumprimentou a municipe, agradeceu a sua intervenqgo e disse que, como 
e compreensivel, teria que analisar a situaqgo relatada para perceber efetivamente o que se passa 
porque e urna quest50 que n5o e totalmente do seu conhecimento, pel0 que vai junto dos serviqos 
inteirar-se do problema no sentido de se procurar urna soluq5o definitiva para a situaq50. 

A senhora Albertina Rosmaninho solicitou ainda que, antes da entrada do inverno, que a 
Cfimara tivesse um pouco de consideraqgo por aquela rua, porque todos os anos quando ha 
chuvas, enche de agua ate ao meio. Ha moradores que ficam com as casas inundadas, 
eletrodomesticos e moveis estragados e o que e facto e que todos os anos quando chove muito a 
situaqgo repete-se. Ha alguns anos tentaram resolver este problema, mas o que lhes foi dito e que 
teria que haver cedencia de um dos proprietarios do terreno para conseguirem fazer urna ligaq5o 
ao ribeiro para escoamento da agua. Entretanto, o proprietario faleceu e ficaram os herdeiros os 
quais n50 d5o autorizaq50 para fazer o referido ramal. 
Em consequencia desse ribeiro, que 6 um dos fatores de enchimento dessa rua, deixou a sugest5o 
com tres soluqaes possiveis, ou afundarem um pouco mais o ribeiro, ou alargar o seu caudal ou 
ent5o chegar aos finais de outubro e proceder a limpeza do mesmo. 

0 senhor Presidente referiu que o problema pode ser mais complexo e decorrer da propria 
capacidade da linha de agua, mas ira diligenciar no sentido de se procurar encontrar alguma 
soluq80. 

0 senhor Luis Rosmaninho referiu ainda que falou com os propriethrios do terreno e exp8s a 
situaq5o e eles disseram-lhe que da sua parte estava tudo bem, mas o terreno pertencia a Cfimara 
e a mesma e que foi colocar as grades e os pilaretes. Aquele terreno tem varios proprietarios e 
segundo lhe disseram, a C h a r a  ja quis comprar essa passagem, mas, entretanto, eles n5o 
quiseram vender. Em principio esse espaqo e da Cfimara urna vez que tinham colocado postes de 
eletricidade e ate passaram um ramal de agua da estrada dos Canaviais para a estrada das Pites. 
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0 senhor Presidente disse que ia ver esta questiio, pois ha aqui silm$des diferenciadas para 
verificar, mas o importante C procurar encontrar uma soluqb definitiva, tendo ja percebido que C 
um problema que se arrasta hii mais de duas decadas, provavelmente por existir algum problema 
com o terreno. 

IV - APROVACAO EM ICIINUTA: A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta 
todas as deliberaqaes da Ordem do Dia da presente ata, nos termos do n." 3 do art." 57" do Anexo 
I a Lei n." 75 1 201 3, de 12 de setembro. 

* 

V - PERIOD0 DE ATENDIMENTO A 0  P ~ ~ L I C O  

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

Terrninada a reuniiio pelas vinte horas e vinte minutos o senhor Presidente da C h a r a  deu por 
os dos quais, para constar, se redigiu a presente ata que 

ordenadora de Unidade de Administraqiio Geral redigi e subscrevo. 

0 PRESIDENTE DA CAMARA MUNJCIPAL DE EVORA 
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