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c h m u  MUNICIPAL DE EVORA, 
REALIZADA NO DIA DEZOITO DE MA10 :# 

DE DOIS MIL E VINTE E DPS I DECIMA i 
SETIMA R E U N ~  MARA DO j 

MANDATO 2021/202 

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

Estiveram presentes: 
Presidente: Carlos Manuel Rodrigues Pinto de SB 

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

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

I - P E ~ O D O  DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Ao iniciar a reuniso o senhor Presidente cumprimentou os senhores Vereadores, funcionhrios, e 
public0 presente. 
De seguida perguntou se havia alguma quest50 sobre a Ordem do Dia, niio havendo sugesths 
deu continuidade h reuniiio. 

A). - Tomada de Posse da Reitora da Universidade de ~ v o r a .  

0 senhor Presidente disse que esteve presente na tomada de posse da senhora Reitora da 
Universidade de ~vora ,  Professora Doutora Herrninia Vilar, e aproveitou para a saudar no seu 
nome pessoal e da Ciknara Municipal, e desejou uma relaqiio proficua e excelente entre a 
Universidade e o Municipio. Saudou igualmente os restantes membros da equipa reitoral que 
tomaram posse no mesmo dia. 

B). - XI11 Anivershrio da Escola de Artes da Universidade e ~ v o r a .  

0 senhor Presidente inforrnou que participou no XI11 AniversArio da Escola de Artes da 
Universidade de hvora, salientando o percurso nothvel que tem feito bem como o seu empenho 
na Candidatura de ~ v o r a  h Capital Europeia da Cultura 2027. 

C). - Inauguraqiio do Segundo Edificio do PACT. 
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0 senhor Presidente aludiu que se realizou a inauguraqiio do segundo edificio do Parque 
Alentejo de Ciencia e Tecnologia (PACT), designado por Infante Dom Henrique, na presenga da 
Comissaria Europeia Elisa Ferreira, juntamente com a Ministra da Coesiio Territorial, Ana 
Abrunhosa. 
Disse, ainda, que a inauguraqgo deste espaqo acontece no seguimento de uma estratkgia de 
desenvolvimento do Alentejo e de ~ v o r a ,  o que considera de extrema importiincia porque 
perrnite estabelecer um conjunto de diniimicas empresariais e de inovaqiio de grande relevo para 
o territorio. Esta estrategia de desenvolvimento 6 hndamental porque junta parceiros diferentes 
para um objetivo comum, ou seja, levar a Regiiio mais longe e trazer desenvolvimento. 

D). - Dia da Europa em ~ v o r a  

0 senhor Presidente recordou que se realizou o Dia da Europa, tendo ~ v o r a  sido escolhida para 
a comemoragiio que correu muito bem e contou com atividades muito diferenciadas. 

E). - Reuniiio do Conselho de Administraqgo da Organizaqio de Cidades Patrim6nio 
Mundial (OCPM). 

0 senhor Presidente inforrnou que a reuniiio do Conselho de Administraqiio da Organizaqiio de 
Cidades Patrimonio Mundial teve lugar em ~ v o r a .  A OCPM e a mais importante organizaqiio 
international esta area, reunindo cerca de 350 cidades patrimonio da Humanidade. Salientou, 
ainda, que e uma organizagiio que participa com empenho no apoio a Candidatura ~ v o r a  Capital 
da Cultura 2027, o qual foi aprovado no Congress0 que se realizou ha dois anos na Polonia. 

F). - Receqiio aos Jovens Embaixadores. 

0 senhor Presidente esclareceu que por proposta da Ciimara Municipal, ha uns anos, e com 
resultados muito positivos, foi criado o Programa Jovens Embaixadores no seio da OCPM. Em 
complemento a reuniio do Conselho de Administraqiio da OCPM em ~ v o r a ,  receberam um 
conjunto de jovens de vbias cidades os quais se assumem como Embaixadores da sua Cidade, 
para uma reuniiio no iimbito de um projeto da Organizagiio Cidades Patrimonio Mundial da 
secqiio sul a qual pertencem. 

G). - Visita da Comissaria Elisa Ferreira a Obra do Aqueduto. 

0 senhor Presidente informou que no decorrer do Dia da Europa, a senhora Comissaria Elisa 
Ferreira manifestou interesse em visitar varias obras no concelho de ~ v o r a .  No caso do 
Municipio de ~ v o r a ,  sugeriu que se apresentasse o projeto de Reabilitaqio do Aqueduto Agua de 
Prata, onde fez uma breve visita. 

H). - Votos de Saudaqgo Coletivos. 

0 senhor Presidente apresentou, em nome dos eleitos da CDU, os seguintes votos de saudaqiio: 

SAUDACAO ao LUSITANO GINASIO CLUBE 
A Ciimara Municipal de ~ v o r a  sauda a equipa senior de futebol do Lusitano Ginasio Clube que 
se sagrou carnpeiio distrital a p b  vencer a Liga Predimed ~ v o r a ,  confirmando assim a presenqa 
no Campeonato de Portugal na proxima kpoca. 
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SAUDACAO ao JUVENTUDE SPORT CLUBE 
A C h a r a  Municipal de ~ v o r a  sahda a equipa de voleibol do Juventude Sport Clube que se 
sagrou campeiio da Zona Sul SCrie Primeiros e garantiu a subida A I1 Divisiio Nacional. 

SAUDACAO ao CLUBE DE RUBGY DE EVORA 
A C h a r a  Municipal de kvora sauda o Clube de Rugby de ~ v o r a  pela realizqilo do lo Torneio 
de F o r q i i o  de Rugby, a 7/5/22, com a presenqa de 520 atletas jovens, desde os sub 6 aos sub 
12, com a presenqa, no Complexo Desportivo de ~vora ,  de 54 equipas de todo o pais. Este 
Torneio teve o apoio da C h a r a  Municipal. 

SAUDACAO il LIGA PORTUGUESA CONTRA 0 CANCRO 
A C h a r a  Municipal de ~ v o r a  sauda a Liga Portuguesa Contra o Cancro pela organizaqiio, a 
8/5/22, da Caminhada pela Saude, com a participaqiio de cerca de 200 pessoas. Esta iniciativa 
solidiiria teve o apoio da C h a r a  Municipal de ~vora .  

As saudaqBes apresentadas foram aprovadas por consenso de todos os eleitos. 

Foi ainda apresentado um Voto de Felicitaqiio ao Grupo Desportivo e Recreativo AndrC de 
Resende pela subida il la Divisiio Nacional do Campeonato de Basquetebol Feminino, pelo 
Presidente e Vice Presidente eleitos pela CDU, pelos Vereadores do PS e pelos Vereadores do 
PSD eleitos pela coligaqiio Mudar com Confiaqa, cujo texto consensualizado 6 o seguinte: 

A C h a r a  Municipal de ~ v o r a  sauda a equipa de basquetebol sCnior feminina do GDR AndrC de 
Resende que garantiu, pela primeira vez na sua histbria, a subida A la Divisiio Nacional. 
0 Grupo Desportivo e Recreativo AndrC de Resende esth de parabCns, o Desporto Eborense esth 
de parabkns! 
Aprovado por unanimidade. 

I). - Caminhada pela Saiide. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela saudou as iniciativas da Caminhada pela Saude, 
organizada pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, a Sociedade Portuguesa de Esclerose Mcltipla 
e a Caminhada da Coopberqo pela Familia, no Dia da Familia. 

J). - Vereador JosC Calixto / Vgirios Assuntos. 

0 senhor Vereador Jose Calixto juntou-se As saudaqbes que foram apresentadas. Enfatizou que 
estas saudaqbes silo, de alguma forma, contradit6rias com a falta de celeridade nos apoios 
devidos ao movimento associativo e, neste caso, ao associativismo desportivo, at6 porque C 
notdrio que ja existem algumas em grandes dificuldades e com situaqbes de tesouraria 
gravissimas. A agravar esta situqilo, referiu ser do seu conhecimento que o procedimento 
administrative de pedir as declaraqbes de nilo divida a Seguranqa Social ainda nem sequer foi 
iniciado o que C um sinal preocupante pel0 atraso que ainda pode significar nesse apoio. 
Politicamente deverilo ser dadas orientaqbes urgente para acelerar este processo. 

Relativamente aos processos urbanisticos, o senhor Vereador Josh Calixto apresentou 
novamente uma preocupqiio em relaqilo a este assunto pel0 facto de a demora na resposta aos 
promotores ser de muito tempo e, em alguns casos, de muitos anos. 
Decorrido todo este tempo esth agora presente na Ordem de Trabalho apenas um dos vhrios 
processos que jh aqui denunciou, no ponto 6.14, para deferirnento corn condiqbes, que segundo 
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sabe s5o perfeitamente plausiveis e aceites pel0 promotor, mas todos os outros niio tiveram 
evolugiio junto dos promotores e ja passaram 5 meses desde que os revelou a reuni5o de Ciimara. 
Pediu uma atengiio especial em relagiio a este assunto, porque s5o autenticas vidas suspensas, 
pois na realidade s5o os 5 meses sobre varios anos, em alguns dos casos. 

0 senhor Vereador Josh Calixto em relaq5o a uma obra de reposiq50 de condiqaes de 
habitabilidade da Vendinha, disse que ainda niio est5o repostos os prejuizos causados a 
Municipe, e recorda novamente o assunto por uma quest50 de acompanhamento do process0 e, 
por outro lado, enquanto autarca n5o permitira que este orgiio ou o seu Presidente diga a uma 
municipe que vai resolver o seu problema e depois nada se faz para resolver de facto esse 
problema. 

Em relag20 ao transporte coletivo para pessoas com mobilidade reduzida o senhor Vereador 
Josh Calixto questionou se executivo da Ciimara tem pensado fazer algum procedimento, para 
breve, para que ~ v o r a  possa ter este tipo de transporte para pessoas com mobilidade reduzida. 

0 senhor Presidente, em relag50 ao pagamento dos Clubes, salientou que o que esta acertado 
com a Divisgo de Gestiio Financeira 6 fazer o processarnento das verbas. Ainda assim, como n5o 
e possivel pagar a todos no imediato, o que esta decidido C pagar aos Clubes que t2m maior 
dificuldade, a seguir pagar as verbas mais pequenas e as restantes serge repartidas entre os meses 
de maio e junho. Neste sentido, dentro e poucos dias os pagamentos ser5o efetuados. 

Em relagiio aos processos urbanisticos e as obras da Vendinha, disse que ia verificar em que 
ponto estava a situag5o. 

Relativamente a quest50 do transporte para pessoas com mobilidade reduzida, o senhor 
Presidente esclareceu que fez um contacto com a Associagiio dos Taxis no sentido de reunirem 
para falarem sobre esta materia, mas, na altura, niio tinham disponibilidade para o efeito. Assim, 
ficou acordado logo que lhes fosse possivel entrarem em contacto com a Ciimara para que 
rapidamente se possa avangar com o assunto, pel0 que esta a aguardar o referido contacto. 

L). - Vereadora Lurdes Nico / Varios Assuntos. 

A senhora Vereadora Lurdes Nico em nome dos eleitos do PS, apresentou o seguinte voto de 
felicitagiio: 

JOVENS EBORENSES PEDRO DOS SANTOS E CLAUDIA QUINTAS RECEBEM 
DISTINC~O NA AREA DA LITERATURA E ILUSTRACAO INFANTIL. 
No passado dia 5 de maio de 2022, os jovens eborenses Pedro dos Santos e Claudia Quintas 
receberam uma distingiio na area da literatura e ilustragiio infantil; o primeiro enquanto escritor e 
o segundo como ilustradora. 
A disting5o foi atribuida a estes dois jovens eborenses pel0 grupo literario Solar de Poetas, no 
iimbito da sua participagiio na Coletiinea de Contos e Narrativas com o conto intitulado "Rimo e 
as Palavras Magicas", destacando-se a qualidade do texto e o formato de texto (prosa poetics). 
Estes dois jovens s5o autores de outros livros fisicos e digitais publicados, apresentando-se ao 
public0 com o pseudonimo "Akira dos Santos". 
0 concelho de ~ v o r a  deve orgulhar-se de ter, no seu territorio, tantos jovens com talent0 
reconhecido. 
0 s  Vereadores do PS felicitam estes dois jovens eborenses, Pedro dos Santos e Claudia Quintas, 
endereqando-lhes sucessos pessoais, literarios e profissionais. 
0 voto de felicitagiio foi aprovado por consenso de todos os Eleitos. 
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A senhora Vereadora Lurdes Nico referiu-se a requalificaqiio do Ringue Desportivo do Bairro 
da Cruz da Picada, que esta a decorrer no h b i t o  da Candidatma dos Bairros Saudhveis, para 
dizer que o visitou recentemente e foi-lhe transmitido que, na altura, a referida candidatura 
previa construir um acesso pedonal que permitiria a ligaqiio entre os dois Bairros com seguranqa, 
conforto e com outra organizqiio do espaqo. 
Contudo, o financiamento niio foi suficiente pel0 que necessitam, agora, do apoio da C h a r a  
Municipal, nomeadarnente para a terraplanagem e alguns materiais para fazerem o acesso 
pedonal. Neste sentido, questionou em que medida C que a C h a r a  Municipal pode equacionar o 
apoio a este Grupo para o solicitado. 

A senhora Vereadora Lurdes Nico referiu-se as h o r e s  junto Escola AndrC de Resende 
porque est5o a necessitar de poda e de tratamento, pois as pessoas quando por ali circulam ja tCm 
que se baixar para conseguir passar. 
Salientou, ainda, que a Junta de Freguesia ja fez chegar este pedido a Chara ,  no dia 13 de maio, 
porque C da sua competCncia a quest50 da poda e o corte das ho res .  

0 senhor Presidente em relaqiio a quest50 dos Bairros Saudaveis disse que niio s6 est5o a 
participar como a dar apoio efectivo. 

Relativamente a quest50 das ho res ,  referiu que ira transmitir aos serviqos, mas de facto ha 
sempre uma discussiio corn os serviqos responshveis por esta itrea, relativamente ao corte das 
hores .  

0 senhor Vereador Alexandre Varela em relaqiio b b o r e s  no espaqo phblico, salientow que o 
municipio tem apostado na plantaqilo de h o r e s  que obviarnente necessitam de manutenqiio, e 
consequentemente o trabalho exigido C muito superior ao que existia ha alguns anos. 

Em relaqiio a quest50 do projeto dos Bairros Saudaveis, referiu que o Municipio entende este 
projeto como um dos mais interessantes do ponto de vista do envolvimento e da participaqilo, 
uma vez que tem o empenhamento direto das comunidades na soluqiio e resoluqiio de problemas 
quotidianos. Assim, do ponto de vista da participaqiio civica, C um dos mais importantes e mais 
destacado, pel0 que o apoio a estas cinco AssociaqBes foi desde inicio fundamental e espera que 
existam outras ediqBes para se continuar a trabalhar neste sentido. 

No que diz respeito ao Grupo Desportivo e Recreativo da Cruz da Picada, o senhor Vereador 
Alexandre Varela disse que existiu um compromisso inicial da Uniiio de Freguesias, com o 
fornecimento de um conjunto de materiais, incluindo a rampa, compromisso esse que, 
infelizmente, parece ja niio ser possivel. Nesse sentido, o Municipio ja manifestou ao senhor 
Presidente da Associaqiio do Grupo Desportivo que niio s6 vai ultrapassar a questiio dos projetos 
tCcnicos como auxiliar e assegurar que a rampa seja concretizada, porque C elementar garantir a 
ligaqiio entre o Bairro de Santa Maria e o Bairro da Cruz da Picada. 

M). - Vereador Henrique Sim Sim 1 Vririos Assuntos. 

0 senhor Vereador Henrique Sim Sim apresentou, em nome dos Eleitos do PSD, os seguintes 
Votos de Saudaqb e FelicitqBes: 

Voto de Felicita~iio ii Atleta Ana Gewrisio 1 Campeii nacional de salvamento aquatic0 de 
piscina. 
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A atleta Eborense Ana Gervasio, conquistou dia 8 de Maio o titulo de campeii nacional de 
salvamento aquatic0 de piscina, em prova que se realizou em Coruche. 
A Tenente Gervasio conquistou o primeiro lugar em trCs provas, duas provas individuais e uma 
coletiva, feito relevante e que inspira outros jovens eborenses nesta area desportiva. 
A subtenente Ana Gervasio 6 natural de ~ v o r a ,  ingressou na Marinha, na area de enfermagem, 
em 201 8 e desde 201 1 que 6 atleta federada. 
Pelo atras exposto, os Vereadores do PSD eleitos pela Coligagiio Mudar com Confianga 
apresentam o Voto de Felicitagiio. 

Voto de Felicitaqiio ao Lusitano Gin6sio Clube, pela conquista do Campeonato Distrital de 
~ v o r a  

0 Lusitano Ginasio Clube conquistou, no passado dia 15 de Maio, o titulo de Carnpeiio Distrital 
da Associagiio de Futebol de ~ v o r a ,  Liga Predimed. 
A equipa do Lusitano confirma assim a presenga no Campeonato de Portugal na proxima epoca, 
facto relevante para este clube historic0 da nossa cidade e para a sua massa associativa. 
Tambem se felicita o LGC ao conquistar o Campeonato Distrital de Infantis - Futebol 9, urn 
estimulo muito importante para todos os jovens jogadores deste Clube. 
Pelo atras exposto, os Vereadores do PSD eleitos pela Coligaqiio Mudar com Confianga 
apresentam o Voto de Felicitagiio. 

Voto de Saudaqgo aos Enfermeiros Eborenses. 

Celebrou-se no passado dia 12 de Maio, o Dia Internacional do Enfermeiro, data que visa 
homenagear todos os enfermeiros, relembrando e salientando a importiincia que tem na prestagiio 
de cuidados gerais e especializados a populagiio. 
Por ocasiiio desta efemeride, enaltecemos o relevante trabalho, dedicagiio, empenho e coragem 
que os Enfermeiros na nossa regiiio demonstraram nos ultimos dois anos, particularmente 
marcados pela pandemia de covid- 19, durante a qua1 foram verdadeiros exemplo de resiliencia, 
profissionalismo e dedicagiio ao outro, alias em consoniincia corn a pratica de sempre. 
Segundo o Portal da Transparencia do SNS, no Alentejo Central existem, a data de Abril 2022, 
um total de 254 enfermeiros nos Cuidados Primarios e, no Hospital do Espirito Santo de ~ v o r a ,  
um total de 617 enfermeiros, ou seja, cerca de 871 enfermeiros para uma populagiio estimada de 
152.436 habitantes (Censos 2021), ou seja, uma media de 5,7 enfermeiros por cada mil 
habitantes, quando, em 202 1, a media da OCDE era de 8,7 e a media nacional de 7,l. 
Apesar de reconhecer que nos ultimos anos os numeros de enfermeiros tCm vindo a aumentar na 
nossa regiiio, apesar de muitos deles terem contratos precarios de apenas 4 meses, ainda estamos 
muito longe da media nacional, niio podendo esquecer que a nossa populagiio e das mais idosas 
do pais e, por isso, necessitada de mais e diferentes cuidados de saude. 
0 s  enfermeiros, na nossa regigo, assumem um papel singular na prestagiio dos cuidados de saude 
primarios, pela extraordiniria proximidade a populagiio envelhecida e, muitas vezes, menos 
informada, mas tambem na humanizagiio dos cuidados diferenciados de qualidade que prestam, 
quer sejam no Servigo Nacional de Saude, no Sector Social e Solidirio ou no Sector Privado. 
Por tudo o anterior referido, os Vereadores do PSD eleitos pela Coligaqiio Mudar com 
Confianga, apresentam urn Voto de Saudagiio a todos os Enfermeiros Eborenses, reconhecendo o 
seu papel determinante na qualidade de vida da nossa comunidade e apelando ao Ministerio da 
Saude que possa reforgar o numero de enfermeiros na nossa regiiio, aproximando-se o racio da 
media nacional e da OCDE. 
0 s  votos apresentados foram aprovados por consenso de todos os eleitos. 
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Dando continuidade, o senhor Vereador Henrique Sirn Sirn saudou e felicitou, tambCm, uma 
iniciativa que decorreu na cidade de ~ v o r a  entre os dias 9 e 14 maio da European Regions for 
Smart Communities Summit. Considera uma excelente iniciativa o Projeto Auroral H200, 
liderado por Eng." Marcos Antonio Nogueira, representante do Alentejo em Bruxelas, que 
envolveu dezenas de oradores nacionais e internacionais, de elevada qualidade, no qual foram 
discutidos importantes assuntos no h b i t o  das regi6es e das cidades sustentaveis. 

Em relaqiio ao Polo da Cercidiana, referiu que esta solicitou apoio As varias Juntas de Freguesia 
para conclusiio da obra e a propria C h a r a  ja deu alguns materiais, designadamente latas de 
tinta. Tendo em consideraqiio os apoios dados pela C b a r a  Municipal noutras ireas, atendendo a 
importincia do serviqo prestado pela Cercidiana e considerando que tem serias dificuldades para 
concluir as obras para que o Centro de Atividades Ocupacionais hncione, questionou se a 
C h a r a  Municipal rececionou algum pedido e se esta disposta a apoiar esta instituiqiio que presta 
um apoio tiio importante aos utentes do concelho e da regiiio. 

0 senhor Vereador Henrique Sirn Sirn chamou a atenqiio para o estado de degradaqiio do 
espaqo junto a Ermida de S. Bras, uma vez que continua sem qualquer intervenqiio. Foram feitas 
outras intervenqoes designadamente no Rossio, pel0 que no seu entender devia tamb6m ter sido 
feita alguma intervenqiio naquele local, no sentido de responder as necessidades hoteleiras, dos 
paroquianos e da pr6pria instituiqiio social, bem como para utilizaqgo no h b i t o  da Feira de S. 
Jo2io. 

Relativamente B questilo da hgua de Siio Manqos, solicitou ao senhor Vereador Alexandre Varela 
que prestasse um esclarecimento sobre o relatori0 da qualidade de agua e da credibilidade das 
amostras recolhidas, no seguimento da exposiqgo publica de um municipe de Siio Manqos. 

0 senhor Vereador Henrique Sim Sirn questionou ainda para quando a Constituiqiio das 
Comiss6es Municipais de Arte Arqueologia e Defesa do Patrimbnio, Comissiio de Toponimia 
entre outras. 

Em relaqgo ao Lago da Malagueira, disse que a qualidade da agua 6 muito ma e representa um 
perigo para a saude publica. Neste sentido, questionou qual a r d o  e qual a intervenqfio que esta 
prevista para a resoluqiio do problema. 

0 senhor Vereador Henrique Sirn Sirn salientou que receberam uma queixa de um Municipe, 
em junho de 2021, a Inspeqiio Geral da Agricultura do Mar do Ambiente e do Ordenamento do 
Territorio sobre os ruidos. Essa mesma informaqiio foi transmitida ao Municipio na mesma data, 
mas at6 ao momento o municipe ainda niio obteve qualquer resposta. 

Referiu-se, tambdm, ao Nicho de Santo Antonio nas Arcadas da Praqa do Giraldo para salientar 
que o mesmo se encontra em pdssimo estado de conservaqgo. Disse ainda, que tem havido 
reclamaqiies dos turistas e dos eborenses, solicitando assim uma intervenqiio imediata. 

0 senhor Vereador Henrique Sim Sirn referiu-se tamb6m ao facto de terem retirado mais urn 
dep6sito subterrheo no Centro Historico, este ultimo na sequencia da intervenqiio que foi feita 
no Sal%o Central, pel0 que neste momento a questilo do lixo de toda a restamqiio do Centro 
Historic0 C um problema ainda maior. 
Questionou para quando a resoluqiio destas questGes, jS levantadas anteriormente e sinalizadas 
tambim pelos empreskios da restaurac$io porque naquela zona h6 apenas duas opqoes, ou ao 
cimo da Rua 5 de Outubro ou na Rua Nova e naturalrnente siio depositos que se encontram 
sempre cheios. 
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No nlesnlo sentido, referiu-se a unla outra questgo que tem a ver com as queixas relacionadas 
coin os locais de cargas e descargas. e com a principal praga da cidade a ser objeto de transporte 
de bens pereciveis pelas arcadas e cheia de estacionamentos indevidos. Foi prometido a 
coloca$io de um local adicional na Rua de Valdevinos, mas ate ao momento nada aconteceu. 
questionando assim para quando a resposta e solu$io concreta a estas necessidades dos 
empreshrios. 

0 senhor Vereador Henrique Sim Sim, em relaqiio as infraestruturas rodoviarias, disse que e 
urn problelna que afeta quase todas as vias sem exceqiio, sendo por isso necessarias intervenqdes 
urgentes e que avanqem rapidamente porque a degradaqiio e muito grande. 
Sobre a intervenqiio na Av. Eng Arantes de Oliveira referiu que e lamenthvel a filta de qualidade 
dos arranjos realizados, e sein duvida uma authtica montanha-russa que obriga os condutores a 
circular na faixa oposta para fugir aos arranjos realizados. Assim, questionou para quando se 
torna eietivainente priorithrio este assunto. 

0 senhor Presidente relativamente as questaes de higiene, limpeza e espaqo public0 considerou 
que devem ser consideradas no ihbito das Opqaes do Plano e Orqamento. 

Relativamente ao apoio a Cercidiana, disse que niio tem informaqaes sobre esta materia, ainda 
assim tern tido contactos regulares sobre os assuntos colocados. 

Em relaq5o as Comiss6es e Conselhos Municipais, o senhor Presidente referiu que esttio a 
ultimar os processos, nomeadamente no contact0 com um conjunto de pessoas que fazem parte 
dos Conselhos no sentido de garantir a sua participaqiio para poderem avanqar. 

Quanto a quest50 da agua no Lago da Malagueira, aludiu que siio problemas pontuais e decorrem 
de duas situaqaes fundamentais: a primeira 6 a falta de agua o que faz com que o seu nivel baixe, 
dando origem a um fenomeno que tem a ver corn a falta de oxigenio e pode levar a morte de 
alguns peixes; outro problema, que niio e facil de resolver, tem a ver com algumas descargas 
ilegais que surgem naquela zona e que silo muito dificeis de detetar. Por outro lado, o referido 
lago tambem era alimentado pela agua libertada pelas piscinas e, agora, com a requalificaqiio das 
piscinas e a reutilizaqiio da agua, o lago recebe muito menos agua das piscinas. 

Dando continuidade, o senhor Presidente relativamente a queixa do Municipe disse que 
habitualmente este tipo de situaqaes viio para a Divisiio de Fiscalizaqiio Municipal. Assim, ja 
solicitou ao serviqo esclarecimento no sentido de saber o que se passa em relaqtio a esta materia, 
e de momento esta a aguardar informaqtio. 

Em relaqiio as arcadas, esclareceu que esta concluido o projeto de intervenqiio e ja procuraram 
lanqar uma primeira empreitada, ainda assim viio ter que retomar o processo e certamente 
atualizar o orqamento para a intervenqiio nas arcadas. Contudo, de momento niio sabe se o 
processo em quest20 prev2 alguma intervenq50 no referido Nicho, recordando que os nichos niio 
siio propriedade do Municipio. 

Em relaqiio ao lixo do Centro Historico, o senhor Presidente disse que para mitigar o problema 
esta previsto, entre outras medidas, a recolha dos Orghicos. E um projeto-piloto de recolha de 
organicos e julga que havendo adesiio dos restaurantes vai resolver grande parte da situaqiio, 
porque efetivamente na sua maioria os lixos siio orgiinicos. Verificou-se tambem que os vidros 
enchem muito os contentores, e por isso em conjunto com os empresarios da restauraqilo v2o 
avaliar a possibilidade de ser feita uma separaqiio. 
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Quanto as cargas e descargas, salientou que C um problema mais complicado, porque o 
Regulamento em vigor impede as cargas e descargas em deterrninadas horas, mas de facto 
raramente 6 cumprido, porque o que esth previsto C que as cargas e descargas sejam feitas mais 
cedo ou, entiio, mais tarde. Na verdade, C sobretudo um problema de fiscalizaflo e de 
comportamento dos operadores. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela relativamente a recolha seletiva dos residuos orghkos 
do Centro Histi,rico, disse que C um assunto analisado ha muito tempo pel0 que espera uma 
grande adesgo ao Canal HORECA (hotCis, restaurantes e cafCs) no Centro Histbrico. 
Salientou que este canal C fundamental niio si, na retirada de residuos orghicos dos contentores, 
mas tambdm ao nivel dos vidros. Portanto, se o Canal HORECA responder a este desafio tem a 
certeza que a limpeza urbana melhorara. 
Recorda que no Centro Hist6rico C muito dificil conseguir aumentar a capacidade de 
contentorizaqBo, por vhios motivos, comeqando desde logo pela dimensgo dos prdprios carros 
de recolha. 

Em relaqgo a rede viiuia, referiu que foram identificadas viuias situaqiies as quais sgo priorizadas 
de acordo com critCrios e objetivos de nivel da via na estrutura da rede vihia, ou seja, as grandes 
prioridades vgo para as vias de nivel 1 e 2. Neste sentido, o Municipio esth a preparar viuios 
procedimentos para toda a variante. 

N). - Vereadora Florbela Fernandes / Vairios Assuntos 

A senhora Vereadora Florbela Fernandes em relaqgo Cercidiana referiu que fez uma visita 
as novas instalaqiies e de facto fizeram uma referencia em relaqgo ao apoio do Municipio 
inclusive as tintas que precisam para pintar o edificio, mas tarnbdm se debatem com algumas 
dificuldades que decorrem de erros do projeto. 
Salientou que ficou muito preocupada sobretudo com uma lirnitaqgo do projeto, em relaqiio a 
coberturas que ngo foram intervencionadas, e por outro lado a parte nova que foi intervencionada 
jB esta com humidades. 
Ainda assim, pensa que a C h a r a  devia tentar ver onde consegue chegar, em cada ano, para 
concluir a obra, para que possa abrir com as valsncias a que esth destinada. 

Em relaqgo a questgo dos residuos do lixo, da higiene e limpeza no Centro Histbrico, referiu que 
o Movimento Cuidar de ~ v o r a  fez propostas para o Orqamento Municipal, e estgo a aguardar que 
passem para o terreno e comecem a concretizar-se. 
Salientou que lhe chegou uma queixa de um mwnicipe do Centro Histi,rico, que tem a ver com a 
papeleira que esth junto ao Millennium porque colocam ali lixo orghico, pel0 que deixou a 
sugestgo de retirarem a papeleira, ou de a colocarem mais longe da Rua 5 de Outubro. 

Relativamente aos Bairros Saudiiveis jti fo rm falados em Reunih, e teve a oportunidade de 
visitar o que a Vereadora Lurdes referiu, salientando que a questiio da iluminaqb tarnbCm niio 
pode ser esquecida. Referiu que no projeto da Malagueira existe um edificio que pertence a 
C h a r a  Municipal e que n8o esta concluido, pelo que questionou se existe alguma possibilidade 
de o concluir e reverte-lo para a Associaqgo. 

Em r e l a w  A DGArtes informou que abriram os concursos at6 3 1 de maio, pelo que C necesshrio 
fazer-se protocolos com algumas Organizaqiies. Neste sentido, apelou ao senhor Vereador e ao 
senhor Presidente que reunissem com as organizaqiies e que, pel0 menos, as que reham 
condiqiies de conseguir fazer uma boa candidatura B DGArtes, que tenham essa possibilidade 
para receberem o miurimo, possivel, dos apoios financeiros. 
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Em relaqiio ao modelo de participaqiio do Plano de Urbanizaqiio de ~ v o r a ,  felicitou a Cgmara 
Municipal e a Equipa, e pensa que se a construgiio desse instrumento for participada de certeza 
que saira o melhor possivel, e que deve existir um equilibrio entre os interesses publicos e 
privados para que se promova o desenvolvimento da cidade. 
Relativamente ao PDM questionou qual o ponto de situaqiio referindo, contudo, que existem 
situaqbes que t2m que ser "limadas" para as pessoas descansarem no sentido de que iriio ser 
resolvidas e que se consegue acomodar a lei no instrumento, mesmo que tenha que ser revisto 
mais tarde. 

Em relaqiio ao apoio de subsidios a agentes, referiu que os regulamentos que existem ainda est5o 
em vigor, e a Cgmara neste momento ja esta capacitada, por estar livre do PAEL, para voltar a 
dar apoio a outras organizaqaes, enquanto paralelamente se altera o regulamento. Ainda assim, 
pensa que niio devem descorar a entrada em vigor dos atuais regulamentos uma vez que niio 
foram revogados, pois existe uma grande press50 junto das organizaqaes nomeadamente de 
solidariedade social por causa da fatura da energia. Contudo, sabem que estas organizaqaes tern 
protocolos corn o Governo, sendo lamentavel que n5o estejam a ser acauteladas a revisiio desses 
protocolos que ha decadas que siio obsoletos. Considera que de momento e mais premente essa 
necessidade, e ate eventualmente assegurar alguns apoios extraordinarios, este ano, como por 
exemplo alguma isenqiio na despesa da agua, que possam ajudar a equilibrar os agentes que 
merecem a atenqiio da Cgmara Municipal tendo em conta a resposta que diio ha populaqiio. 

Questionou qual o ponto de situaqiio em relaqiio ao PRR, nomeadamente quanto a quest50 da 
habitaqiio, uma delas por parte do municipio em relaqiio aos projetos, e do ponto de vista do PRR 
se tem alguma inforrnaqiio sobre concursos que iriio abrir. Sabe que o Orqamento do Estado este 
ano n5o tem um grande impact0 financeiro nesta area, mas em 2023 estiio a pensar avanqar. 

Relativamente ao Saliio Central questionou qual o ponto de situaqiio e para quando a sua 
Inauguraqiio e qual a estratdgia de gestiio e conteudos para aquele equipamento. 

Em relaqiio ao Conselho Municipal de Seguranqa, como 6 sabido o regulamento e da 
competencia da Assembleia Municipal, mas a Cgmara assumiu que o vai fazer, e e muito 
importante que seja alterado quanto antes, e que o Conselho Municipal de Seguranqa comece a 
trabalhar, porque grande parte dos problemas nomeadamente ruido, seguranqa e fiscalizaqiio 
tambem passa pelas questbes do Conselho Municipal de Seguranqa onde a PSP tem que agir em 
consonincia com o Municipio. 

Questionou ainda quais as previsbes para o inicio da apresentaqiio da proposta do Projeto do 
Orqamento Participative, sugestaes dos serviqos, como viio fazer esta abordagem, que 
caracteristicas vai ter este modelo e se ja existe algurn pensamento tecnico. 

Informou que visitou o Bairro Siio Jose da Ponte, onde lhe foi levantada uma questiio sobre o 
process0 que tem a ver com o Bairro, que como sabem acaba num beco, e as pessoas tern que 
fazer inversiio de marcha. Segundo a informaram existia uma obrigaqiio no Gmbito do projeto do 
AKI de fazerem aquela ligaqiio para que as pessoas pudessem contornar o bairro e foi alertada no 
sentido de a CGmara assegurar antes de licenciar a outra empresa porque essa ligaq5o e feita 
pelas empresas que ali est5o a operar, pel0 que questionou se 6 possivel resolver a situaqiio. 

Em relaqiio ao apoio dos Clubes que aprovaram, perguntou se ja existe alguma previs5o de 
pagamento das tranches. 
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0 senhor Presidente relativamente ii Cercidiana disse que tern trabalhado com esta associaqiio e 
com outras na procura de soluqbes para os vhrios problemas onde a C b m  Municipal pode 
intervir, pel0 que viio analisar as questbes colocadas. 

Relativamente a Candidatura da DGArtes, esclareceu que tem apoiado todos aqueles que se 
querem candidatar, com base ou em declaraqbes ou em protocolos, naturalrnente niio havendo 
uma definiqiio a declaraqiio diz que a Cihara Municipal apoiara at6 um determinado ponto 
dependendo obviamente daquilo que for aprovado. 

0 senhor Presidente, relativamente ao modelo de participaqiio do Plano de Urbanizqiio, referiu 
que o processo esth em andamento e salientou o grande esforqo que esao a fazer em termos de 
divulgaqiio, exatamente para promover a participaqiio. 
Em relqiio a questiio do PDM, disse que tambdm pretendem fazer um processo de participaqiio 
no sentido de chamar os interessados a intervenqiio no PDM, para que possam ser corrigidos 
eventuais erros que existam e confrontar o problema das exigencias da Lei dos Solos com as 
expectativas que tern. 

Quanto aos valores da energia, salientou que o Municipio nil0 tem capacidade para ultrapassar os 
problemas dos custos da energia e dos combustiveis. Contudo, existe uma quest% que tem sido 
colocada ao Governo e que tem a ver com a legislaqiio que permite algumas empresas terem 
beneficios relativamente ao giis, no sentido de passar a ser tambdm extensive1 ao movimento sem 
fins lucrativos. 

Relativamente ao PRR e ao Plano Local de Habitaqiio, esclareceu que teve uma reuniiio na 
passada segunda-feira corn a senhora Secretitria de Estado do Turismo para acertar estas questbes 
e os calendhrios para colocar algumas dcvidas. 
Ainda assim, recordou que ha a candidatura apresentada para reabilitqiio das casas das 
Corunheiras, a candidatura das 12 casas na Malagueira, e t6m mais urn conjunto de fogos da 
Habdvora, e esao a preparar a questilo do Bairro do Escurinho, sobre o qua1 jir falaram com a 
senhora Secrethria de Estado porque vai ser algo complicado. 
Salientou o facto de naquele Bairro existirem cerca de 70 habitaqbes, 17 das quais silo 
particulares. Neste sentido, tem havido um trabalho de proximidade e de discussiio, mas 
obviamente 6 um processo lento, porque ha que ter em conta a vontade das pessoas. 

Relativamente ao Salk Central, o senhor Presidente esclareceu que esao a aguardar uma 
deciao da Direqiio Regional de Cultura por causa da localizqiio do PT da E-Redes. Neste 
sentido, disponibilizou-se para intermediar a relaqk entre a E-Redes e a Direqiio Regional de 
Cultura para se conseguir resolver o assunto o mais rapido possivel. 
Quanto A questiio do funcionamento, recordou que as decisbes tomadas anteriormente viio no 
sentido de o equipamento ser de gestao municipal mediante regras que identifiquem o acesso aos 
diversos espaqos do edificio. 

Relativamente ao Conselho Municipal de Seguranqa, informou que o mesmo rehe  logo que 
tenha condiqaes para o efeito. No mesmo contexto, deixou a informqiio que o senhor 
Comandante da PSP terminou as suas funqbes e s6 sera substituido dentro de um mCs, tendo o 2" 
Comandante assumido a direqilo da PSP. 

Em relqiio hs questbes do Orqamento Participativo, C o programa que foi acordado por todos, 
~ v o r a  Participa, no sentido de identificar um conjunto de proposta que possamos fazer neste 
sentido. 
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Quanto ao Bairro Siio Jose da Ponte, disse que niio existe nenhum compromisso no Plano de 
Urbanizaqiio sobre esta materia. 

0). - Vereadora Patricia Raposinho / Varios Assuntos. 

A senhora Vereadora Patricia Raposinho questionou se, em relaggo a Feira de Siio Joiio, iriam 
ter algum momento possivel de intervir para dar sugestaes, e ainda como vai ser feito o acesso ao 
Centro Historic0 dado que a Rua de Machede vai ser fechada ao triinsito. 

Sobre o Dia das Doenqas Raras, referiu que ficou decidido assinalar a data em maio, e o senhor 
Presidente ficou de dizer qua1 a data em que iria acontecer. 

Por ultimo, a senhora Vereadora Patricia Raposinho questionou para quando a transmissiio 
das reuniaes de Cimara online. 

0 senhor Presidente referiu que, na reuniiio onde foi apresentado o ponto sobre a Feira de S. 
Joiio, tinham ja acordado uma data para apresentaqiio de sugestaes. No entanto, a Feira ainda esta 
em preparaqiio por isso podem fazer chegar ideias ou propostas e, dentro daquilo que for 
exequivel, naturalmente seriio tomadas em conta. 
Neste contexto, o senhor Presidente deixou a informaqiio que a E-Redes tem levantado alguns 
constrangimentos no fornecimento de energia a Feira de S. Joiio, nomeadarnente para a zona dos 
divertimentos. 

Relativamente a transmissiio das Reuniaes de Ciimara, referiu que e necessario fazer uma 
contrataqiio publica, e obviamente assim que o process0 esteja concluido as transmissaes passam 
a ser online. 

Relativamente as Doenqas Raras, o senhor Presidente disse que na altura pediu a Divisiio de 
Intervenqiio Social para tratar da questiio, e neste momento niio sabe exatamente em que ponto 
esta, mas logo que possivel dara mais inforrnaqaes sobre o assunto. 

1.1. ComemoragBes do Dia da Europa. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6s a ratificaqiio do seu despacho relativamente aos apoios concedidos no imbito das 
Comemoraqdes do Dia da Europa, no dia 9 maio. 
Almoqo para 125 estudantes de Clubes Europeus, servido no refeitorio do Colegio Luis Vemey- 
565€ (cliva incluido); 
Policiamento junto ao Jardim Diana (transmissiio em direto do jornal da uma/RTP) -1 74,36€; 
Serviqo noturno prestado por empresa de seguranqa no Jardim Publico-84,72€ (cliva incluido). 
DeliberagPo: 
A Cimara deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor Presidente. 

1.2. SituaqPo da Pandemia no Concelho. 
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0 senhor Presidente informou que a situaqfio esth a agravar-se de forma muito significativa no 
concelho e neste momento, referenciado a dia 16, hh 3566 casos e nos dtimos tr8s dias 
registaram-se 1860 novos casos. Jh se verifica alguma press& no Hospital ainda assim nada de 
preocupante. Salientou ainda que na C h a r a  existe um conjunto de funcionhrios com COVID o 
que tem afetado muito os serviqos. 
A CBmara tomou conhecimento. 

1.3. Parecer da ANMP relativo B Proposta de Lei do Orqamento do Estado para 2022 
aprovado por unanimidade no Conselho Diretivo e no Conselho Geral da ANMP. 

0 senhor Presidente deu conhecimento ao Executivo do Parecer da ANMP relativo ii Proposta 
de Lei do Orqamento do Estado para 2022 aprovado por unanimidade no Conselho Diretivo e no 
Conselho Geral da ANMP. 
A Cdmara tomou conhecimento. 

1.4. Resoluqiio da Convenqiio dos Presidentes das Assembleias Regionais da Republics da 
PolBnia de solidariedade com o povo da Ucdnia 

0 senhor Presidente deu conhecimento ao Executivo da Resoluqiio da Convengiio dos 
Presidentes das Assembleias Regionais da Repfiblica da Pol6nia de solidariedade com o povo da 
Ucribia. 
A CBmara tomou conhecimento. 

1.5. Informaqiio Econ6mica e Financeira 

0 senhor Presidente deu conhecirnento ao Executivo do seguinte: 
Parramentos: do dia 27 de abril ao dia 11 de maio de 2022, foram efetuados pagamentos no valor 
iliquido de 1.8 1 1.528,76€ (liquid0 de 1.806.088,22€). 
A CBmara tomou conhecimento 

2. - ADMINISTRACAO GERAL E FINANCEIRA 

2.1. - Concurso Publico para concess~o do direito de exploraqiio do snack-bar da varanda 
das Piscinas Municipais de ~ v o r a .  

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Solicita-se aprovaqiio do Relatdrio Final, deliberaqiio de adjudicagiio do concurso publico em 
epigrafe a Rui Pedro Piteira Pinto e aprovaqgo da minuta do contrato. 
0 concurso publico em epigrafe foi aprovado na Reuniiio de C h a r a  de 2010412022. 
Ap6s desenvolvimento do procedimento na plataforma de contrataqiio publica, foi rececionada e 
analisada uma proposta, do concorrente Rui Pedro Piteira Pinto, a qua1 se encontra em condiq6es 
de ser adjudicada. 
Assim, solicits-se ao 6rgb competente para a decisiio de contratar, C h a r a  Municipal, 
aprovqilo do Relat6rio Final, deliberaqiio de adjudicagiio do concurso publico para concessiio do 
direito de explorqiio do snack-bar da varanda das Piscinas Municipais de ~ v o r a  ao concorrente 
Rui Pedro Piteira Pinto, pel0 prego mensal de 300,OO € (trezentos euros), de acordo corn a 
proposta apresentada, e aprovaqiio da minuta do contrato, conforme anexo que se encontra no 
processo. 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 
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2.2. - Concurso publico para locaqfo de Tasquinhas e respetivos estrados para a Feira de 
S. Jofo 2022. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propas a ratificaqiio do seu despacho datado de 5/05/2022 para abertura de procedimento, 
aprovagiio de peqas, cabimento e nomeagiio de juri, referente ao procedimento em epigrafe 
Considerando a urgsncia de abertura do procedimento, dada a proximidade do inicio da Feira de 
S. Joiio 2022 e a necessidade de cumprir todos os prazos legais subjacentes ao concurso publico, 
nos termos do disposto no n. O 3 do artigo 35. O do Anexo I a Lei n. O 75/20 13, de 12 de setembro, 
na sua atual redaqiio, foi solicitado ao Sr. Presidente da Camara Municipal despacho para 
abertura de procedimento, aprovaqiio de peqas, cabimento e nomeaqiio de juri, no qua1 silo 
delegadas competkncias de resposta aos pedidos de esclarecimentos. 
0 despacho, anexo ao processo, foi proferido em 05/05/2022, submetendo-se o mesmo para 
ratificaqiio do orgiio C h a r a  Municipal. 
Deliberaqfo: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

3. - CULTURA, PATRIMONIO E CENTRO HISTORICO 

3.1. - Direito de prefergncia sobre o im6vel sito na Travessa das Peras, 10, em ~ v o r a ,  
propriedade de Ana Alexandra S. Braganqa e Meneses e outro. Processo 1.6342. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o niio exercicio do direito de prefersncia, nos termos do Decreto no. 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informagiio sobre a avaliaqgo em 
anexo. 0 imovel encontra-se ocupado e ira ser vendido por 310.000,00€ (trezentos e dez mil 
euros). 
Deliberaqfo: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.2. - Direito de prefergncia sobre o imovel sit0 na Travessa das Anjinhas, 6, fraqfo B, em 
~ v o r a ,  propriedade de Ema Claudia Ribeiro Pires. Processo 1.564. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o niio exercicio do direito de preferkncia, nos termos do Decreto no 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informagilo sobre a avaliaqiio em 
anexo. 0 imovel encontra-se desocupado e ira ser vendido por 155.000,00€ (cento e cinquenta e 
cinco mil euros). 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.3. - Direito de prefergncia sobre o imhvel sito na Rua Frei Braz, 50, em ~ v o r a ,  
propriedade de Western Sun - Imobiliaria, Lda. Processo 1.576. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o niio exercicio do direito de preferkncia, nos termos do Decreto no 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informaqiio sobre a avaliaqiio em 
anexo. 0 imovel encontra-se desocupado e ira ser vendido por 215.000,00€ (duzentos e quinze 
mil euros). 
Deliberaqiio: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 
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3.4. - Direito de preferdncia sobre o imdvel sit0 na Rua Madre de Deus, 5, fraqLo B, em 
~ v o r a ,  propriedade de Joaquim do Rosirio Ferreira e outra. Processo 1.1123. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o niio exercicio do direito de preferencia, nos termos do Decreto no. 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informagiio sobre a avaliaqiio que 
consta no process0 0 im6vel encontra-se desocupado e ira ser vendido por 150.000,00€ (cento e 
cinquenta mil euros). 
Deliberaqgo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.5. - Direito de preferdncia sobre o imdvel sito no Largo Chlo das Covas, 24, 25 e 
Travessa das Canastras, 7 a 13A, em ~ v o r a ,  propriedade de Nelson Antdnio Martins 
Saramago. Processo 1.1690. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se o n50 exercicio do direito de preferencia, nos termos do Decreto no 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informagilo sobre a avaliagiio em 
anexo. 0 imdvel encontra-se parcialmente ocupado e ira ser vendido por 305.000,00€ (trezentos 
e cinco mil euros). 
Deliberaqlo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.6. - Direito de preferdncia sobre o imdvel sit0 na Praqa Joaquim Antdnio de Aguiar no 10 
e 10-A fraqgo GD, propriedade de GAM-GNCHO Asset Management, S.A. Processo 
1.1566. 

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 ira ser vendido por 3.800,00€ (tres mil e oitocentos 
euros). 
Deliberaqgo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.7. - Direito de prefersncia sobre o imdvel sito na Rua da Reptlblica, 16, fraqiio B, 
propriedade de Freshmovement Investimentos Imobilihrios, Lda. Processo 1.2026. 

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 avaliaqiio em 
anexo. 0 im6vel encontra-se, desocupado e ira ser vendido por 285.000,OO (duzentos e oitenta e 
cinco mil euros). 
Deliberaggo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.8. - Direito de preferdncia sobre o imdvel sit0 na Rua da Reptlblica, 16, fraqilo B, 
propriedade de Manuel Filipe Mendes da Maia. Processo 1.2026. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
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PropGe-se o niio exercicio do direito de preferSncia, nos termos do Decreto no. 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informaqiio sobre a avaliaqiio em 
anexo. 0 imovel encontra-se, desocupado e ira ser vendido por 230.000,OO (duzentos e trinta mil 
euros). 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.9. - Isenqiio de Taxa referente a licenqa especial de ruido para a Associaqiio PCdexumbo, 
iniciativa a acontecer dia 03 de junho. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
No iimbito do Regulamento aos apoios logisticos anuais aos Agentes Culturais com sede no 
Concelho e de acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de 
~ v o r a ,  Artigo 7" Isenqdes e Reduqiies, prop8e-se a isenqiio do pagamento de Taxa referente a 
licenqa especial de ruido, para a realizaqiio de uma iniciativa (Baile 1 Concerto) a acontecer dia 
03 de junho 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.10. - CedSncia niio onerosa da Sala de ConferSncias do Palacio de D. Manuel a CIMAC, 
no dia 23 de junho entre as 10h e as 18h, para a iniciativa do Plano Nacional das Artes. 

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 ,  art0. 
7'. Isenq6es e ReduqGes, e dado tratar-se de uma iniciativa de relevo enquanto espaqo de 
manifestaqiio de cidadania, propde-se a cedhcia da Sala de Confergncias do Palacio D. Manuel, 
a CIMAC, com isenqiio de taxa de utilizaqiio, no proximo dia 23 de Junho entre as 1 Oh e as 18h, 
para apoio a iniciativa do Plano Nacional das Artes, que se traduz numa sessiio de apresentaqiio 
de boas praticas na area das Artes e Educaqiio, que iriio integrar a Bienal de Artes e Educaqiio em 
2023. Custo de cedhcia 3 3,46€/hora. 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.11. - CedSncia nPo onerosa da Sala de Confercncias do Palacio de D. Manuel a pedido da 
APPCDM, para apresentaqiio do livro "Alto Mar", dia 23 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 ,  art0 7' 
isenqdes e reduqdes, e dado tratar-se de uma iniciativa de relevo enquanto espaqo de 
manifestaqiio de cidadania, propGe-se a cedencia da sala de conferencias do Palacio D. Manuel, 
corn isenqiio da Taxa de Utilizaqiio, do proximo dia 23 de Maio, a partir das 17.00, para a 
apresentaqiio de um livro, organizaqiio da APPACDM. Custo de cedCncia 33,46€/hora. 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.12. - PrCmio JosC Augusto Alegria - Concurso para Jovens IntCrpretes. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
A semelhanqa de anos anteriores realiza-se em Julho, mais uma ediqgo do Prkmio Josk Augusto 
Alegria - Concurso para Jovens Interpretes, que terminara no dia 24 de Julho, pelas 2 1 h00, com 
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o Concerto de Laureados, no Teatro Garcia de Resende, contando este ano com as modalidades 
de Canto e Piano. 
Assirn, proptie-se a C h a r a  Municipal dar o 1" Prkmio - 1000,OM a cada modalidade (na 
totalidade de 2.000,0M), assim como a cedencia do Teatro Garcia de Resende no dia 24 de 
Julho, com isenqo de taxas de utilhqiio, para o Concerto dos Laureados. 
DeliberaqHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.13. - IsenqBo de Taxas referente h cedgncia da Sala de Confergncia do Palhcio de D. 
Manuel, h Exquorum Associaqilo de Divulgaqio de Eventos Culturais, dia 19 de maio. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~vora ,  
Artigo 7" Isenqaes e Reduqaes, e no h b i t o  do apoio aos Agentes Culturais com sede no 
concelho e ainda dado tratar-se de uma iniciativa de relevo enquanto espaqo de manifestaqiio de 
cidadania, propBe-se a cedencia da Sala de Conferencias do Palticio de D. Manuel, com a isenqilo 
do pagamento da Taxa de Utilizaqiio, referente ao pedido formulado pela Exquorum Associaqiio 
de Divulgaqh de Eventos Culturais, no dia 19 de Maio, no imbito do Europefiction Academy, 
cujo valor 6 de: 33,46€/hora 
Delibera~go: 
A C h a r a  deliberou, por unanirnidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.14. - IsenqBo de Taxa referente hs licenqas especiais de ruido para a SOIR Joaquim 
Anthnio de Aguiar para a realizaqBo das iniciativas a acontecer nos dias 20 e 21 de maio. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
No h b i t o  do Regulamento aos apoios logisticos anuais aos Agentes Culturais sedeados no 
Concelho e de acordo corn o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de 
~vora ,  Artigo 7" Isenfles e Reduqdes, ponto 5, alinea 4, prop6e-se a isengHo do pagamento de 
Taxa referente as licenqas especiais de ruido, para a SOIR Joaquim Ant6nio de Aguiar para a 
realizaqiio de urna atividade musical inserida na parceria entre a SOIR e a CapotFest, nos dias 20 
e 2 1 de Maio. 
Deliberaqgo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor president4 

3.15. - Impress50 de materiais grhficos para a Organizaqiio Capote Fest. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropGs a ratificaqiio do seu despacho datado de 1 1 de maio de 2022, nos termos e para os efeitos 
do art." 35.O, 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 ~vora ,  
Artigo 7" Isenqdes e Reduqdes, ponto 5, alinea d), e no imbito do apoio logistic0 aos Agentes 
Culturais do Concelho, para o ano em curso, forarn impressos no Gabinete de Artes Gr~icas:  
Organizaqgo Capote Fest - 200A3 x 1,59€=3 18,OO € (Divulgaqiio de iniciativa). 
DeliberaqBo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

3.16. - Impress50 de materiais grhficos para a Malvada Associaqio Artistica. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
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Propiis a ratificagdo do seu despacho datado de 1 1 de Maio de 2022, nos tennos 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 Redu@es, ponto 5, alinea d), e no Ambito do apoio logistico aos Agentes 
Culturais do Concelho, para o ano em curso, foram impressos no Gabinete de Artes Graficas: 
Malvada Associag50 Artistica - 22 A3 x 1,59€=34,98 € (Langamento fanzine VIZINHANCA I 
Malvada Associag50 Artistica). 
Deliberagiio: 
A CAmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

3.17. - Impressiio de materiais graficos para o CENDREV. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propiis a ratificagdo do seu despacho datado de 11 de Maio de 2022, nos terrnos 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 ~ v o r a ,  
Artigo 7" Isenq6es e Reduqces, ponto 5, alinea d), e no h b i t o  do apoio logistico aos Agentes 
Culturais do Concelho, para o ano em curso, foram impressos no Gabinete de Artes Graficas: 
CENDREV - 25A3 x 1,59€= 39,75 € (cartaz Workshop "0 Teatro 6 da Cidade). 
Deliberagiio: 
A CAmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

3.18. - CedCncia de transporte a Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Machede. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propiis a ratificagiio do seu despacho datado de 02 de maio de 2022, nos termos e para os efeitos 
do art." 35 .", no 3 do Anexo I da Lei n." 75120 13 de 12 de setembro. 
No Ambito do Regularnento aos apoios logisticos anuais aos Agentes Culturais sedeados no 
Concelho e de acordo corn o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de 
~ v o r a ,  Artigo 7" Isenq6es e RedugGes, foi a Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Machede, 
isenta do pagamento de Taxa referente a cedencia de autocarro, no passado dia 25 de Abril de 
2022, para deslocagiio da Banda Filarrnonica da Casa do Povo de Nossa Senhora de Machede a 
SBo Vicente de Valongo, no h b i t o  das Comemoragdes do 48." Aniversario do 25 de Abril de 
1974, corn os custos estimados de: 297,496 
Deliberagiio: 
A CAmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

4. - EDUCACAO E INTERVENCAO SOCIAL 

4.1. - Cartiio Social do Municipe 1 RevalidagBes para deferimento. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Ao abrigo do regulamento de atribuiqgo do cart50 social do municipe, publicado em Diirio da 
Republics 2" serie no 138 de 20 de julho de 201 1, corn entrada em vigor no dia 01 de outubro de 
201 1 e presente 1 process0 novo do cart50 social do municipe com proposta de deferimento. 
Tendo em conta o regulamento de atribuiggo do cart50 social do municipe e apos analise tecnica, 
o servigo propde a revalidag50 de 8 processos que, cumulativamente, cumprem as seguintes 
condiqdes: 
0 rendimento per capita ndo ultrapassa os 443,20€, de acordo com a alinea a) no 4 do artigo 5' 
do regulamento; 

Cdmara Municipal de ~ v o r a  - Ata da reuniiio no 12/2022 de 18/05/2022 - Pdgina 18 de 62 



0 valor patrimonial dos bens a considerar 6 inferior a 443,20€, de acordo com a alinea b) n04 do 
artigo 5' do regulamento; 
0 s  processos referem-se aos municipes constantes nas folhas abaixo identificado: 
Processos para deferimento: 
Uniilo das Freguesias de ~ v o r a  

1 2449 
I I 

I Maria Teresa Gornes Carmo Caeiro 1 133,40€ 
Uniilo das Freguesias da Malagueira e Horta das Figueiras 

Rendimento 
per capita (€) 

3 12,80 € 
3 12.80 € 

N ." 

2342 
2343 

I Rendimento per I 

Nome 

Filipe de Jesus Lopes Grangeia 
Clementina de Jesus Pascoal Palmares 

I NP I Nome 1 Rendimento per 1 

2240 
Uniilo das Freguesias de Nossa Sra. Tourega e Nossa Sra. de Guadalupe 

Margarida Maria Pires Roque 

253 1 

4.2. - Cartilo Social do Municipe 1 RevalidaqBes para indeferimento. 

capita (€) 
186,40 € 

N.O 

2066 
2067 
25 17 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Ao abrigo do regularnento de atribuigiio do carti30 social do municipe, publicado em DiArio da 
Republica 2" s6rie no 138 de 20 de julho de 201 1, com entrada em vigor no dia 01 de outubro de 
201 1, 6 presente 1 processo de revalidagi30 do cartiio social do municipe com proposta para 
indeferimento. 
Tendo em conta o regulamento de atribuiggo do cartiio social do municipe e apbs analise tdcnica, 
o serviqo prop6e o indeferimento na revalidagiio de processo por ni3o curnprir as seguintes 
condig6es: 

Freguesia de SPo Miguel de Machede 
Josete dos Santos Guerra Charma 

0 rendirnento 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 5O do mesmo regulamento "(.. .) nHo havendo direito a 
atribuigiio do caMo nas situag6es em que o valor patrimonial seja superior ao IAS em vigencia a 
data do pedido (. . .)"; 
0 processo refere-se ao municipe constante nas folhas abaixo identificado 
Processos para indeferimento: 
Uniilo das Freguesias de Bacelo e Senhora da Safide 

capita (€) 
3 80,40 € 

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

Nome 

Olimpio Luis Pisco Baleiziio 
Bhbara Ant6nia Climaco Baleido 
Felizarda Maria Atafona Malacueco 

Rendimento per 
capita (€) 
389,20 € 
389,20 € 
344,20 € 
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1 1954 I Antonia Ana Ferro 1 515,20€ 

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

4.3. - Ced6ncia de transporte 5 Escola Secundaria Gabriel Pereira, dia 26 de maio. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Cedencia de transporte a Escola Secundaria Gabriel Pereira no dia 26 de maio de 2022 para 
apoio a iniciativa "Carninhos de Santiago: percurso ~ v o r a  - Nossa Senhora de Machede". 
Prop6e-se a aprovag50 a cedencia de transporte para a seguinte atividade: 
Escola Secundaria Gabriel Pereira - apoio a iniciativa "Caminhos de Santiago: percurso ~ v o r a  - 
Nossa Senhora de Machede" integrada no Plano Nacional das Artes, no dia 26 de maio de 2022, 
com um custo estimado de 84,78€. ENT_EVORA/2022/6789 
A estimativa do custo deste apoio tem por base o artigo 92" do RTTORME. 
Este pedido tem enquadramento no Plano Nacional das Artes do qua1 a Cdmara Municipal se 
assumiu como parceira e no Programa Municipal Conhecer Mais, uma vez que em period0 letivo 
as iniciativas que integram o programa municipal siio atividades de enriquecimento curricular 
dos Estabelecimentos de Educag5o e Ensino. 
0 programa municipal "Conhecer Mais" esta enquadrado nas competgncias 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 
Deliberaqlo: 
A Cgmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

4.4. - Cedcncia de transporte ao Centro Humanitario da Cruz Vermelha Portuguesa, nos 
dias 27 e 31 de julho. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
No dmbito da ParticipaMo da Ciimara Municipal de ~ v o r a  no consorcio Prograrna 
ComunicARTE-E (G - Projeto Escolhas, prop6e-se a cedencia de transporte Centro Humanitario 
da Cruz Vermelha Portuguesa para desloca@o a Viseu das equipas no Torneio Nacional de 
Futebol de Rua, ida no dia 27/07/2022 e regresso a ~ v o r a  no dia 31/07/2022, conforme 
especificag6es 
Solicita o Centro Humanitario de ~ v o r a  da Cruz Vermelha Portuguesa, a cedencia de autocarro 
para transporte das suas equipas masculina e feminina, que v b  representar o distrito de ~ v o r a  no 
Torneio Nacional de Futebol de Rua, que se realiza em Viseu. 
0 pedido refere-se a ida ~ v o r a  - Viseu no dia 27/07/2022 e regresso a ~ v o r a  no dia 3 1/07/2022. 
Esta iniciativa e uma competig50 de futebol inclusivo, que promove a pratica desportiva como 
estrategia inovadora de intervenq50 social, promovendo a aquisi~50 de competencias pessoais e 
sociais, indispensaveis a capacitag50 e integra95o social. 
Este apoio enquadra-se no dmbito da participag50 da C h a r a  Municipal no consorcio "Programa 
ComunicARTE-E8G - Projeto Escolhas". 
Mais solicita o emprestimo de uma bandeira do Municipio para assinalar a comitiva no desfile 
pela cidade de Viseu. 
Havendo disponibilidade da garagem, prop6e-se o apoio com a cedencia do transporte nos dias 
solicitados, no valor total estimado de 2.575,65€ (dois mil, quinhentos e setenta e cinco euros e 
sessenta e cinco centimos), calculadas de acordo com o Art." 92." da Tabela de Taxas e Outras 
Despesas do Municipio de ~ v o r a ,  que inclui o valor km do autocarro: 
1520Krn* 1,59€=2.4 16,80€; horas extraordinarias previstas para o motorista, tendo em conta que 
o regresso se efetua ao domingo: 15h*10,59€=158,45€, e a isen950 total do seu pagamento, ao 
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abrigo do Art." 7.", n.' 5, Alinea d) do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do 
Municipio de ~vora.  
Mais se solicita autorizaqiio para o trabalho extraordinbrio do motorista nos dois dias. 
DeliberaqHo: 
A Cha ra  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

4.5. -Apoios diversos ao Jardim Infantil Nossa Senhora da Piedade, dia 21 maio. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
No hb i t o  do RAASJCE prop6e-se o apoio ao Jardim Infantil Nossa Senhora da Piedade para 
realiiqiio das atividades: Arraial de Primavera no dia 21/05/2022 e Festa de Finalistas no dia 
18/06/2022 e isenqiio das taxas devidas pela utilizaqiio da sala de conferencias do Palkio D. 
Manuel. 
0 Jardim Infmtil Nossa Senhora da Piedade solicita o apoio da CME para a realizaqiio do 
Arraial de Primavera (jogos tradicionais, gastronomia e exposiqties) no dia 21/05/2022, das 
15h00 2s 18h30 e para a realizaqiio da Festa de Finalistas (desfile de fatos de papel, danqas 
palacianas e jantar medieval) no dia 18/06/2022, das 15h30 iis 20h30, atravds de: 
Arraial de Primavera 
Cedencia de espaqo no Jardim Publico de ~vora ,  junto ao coreto 
CedCncia de 3 tendas 3rnX3m 
Festa de Finalistas 
Cedencia da sala de conferencias e arcadas do Palacio D. Manuel 
Isenqh das taxas devidas pela utilizaqiio da sala de conferencias do Palacio D. Manuel 
A utilizaqh do espaqo no Jardim Publico, junto ao coreto, esth sujeita 2s "Normas a respeitar 
nos Espqos de Utilizaqiio Pliblica - Jardim Publico, Parque Infantil e Mata do Jardim Publicom. 
A utilizaqiio da sala de conferencias e arcadas do Palacio D. Manuel esth sujeita hs seguintes 
condiq6es: 
Limpeza do espaqo (sala de conferencias e arcadas) - a cargo da instituiqiio 
Lotaqiio mkima de pessoas, na Sala de Conferencias: 100 deveriio ser assumidos pela instituiqiio 
A totalidade deste apoio tem urn valor estirnado de 100,38€ (cem euros e trinta e oito centimos), 
de acordo com o Artigo 83.0, n.0 1 da Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~vora. 
0 apoio ao Jardim Infantil Nossa Senhora da Piedade enquadra-se no Regulamento de Apoio ao 
Associativismo Social e Juvenil do Concelho de ~vora,  mediante candidatura jB apresentada pela 
entidade requerente. 
Deliberaqiio: 
A Cha ra  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

4.6. - Acordos de Colaboraqfio com os Agrupamentos de Escola, em matCria de refeiqges 
escolares, referentes ao ano letivo 202112022. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se, para aprovaqiio os valores respeitantes aos Acordos de Colaboraqiio com os 
Agrupamentos de Escola, em matdria de refeiqties escolares, referentes ao ano letivo 202112022: 

Agrupamento de Escolas 
Manuel Ferreira Patricio 
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1 Total 13.637 1 1.808,94 € 
0 subsidio referente as refeigaes escolares C calculado tendo como referencia o numero efetivo 
de refeigaes consumidas de acordo com os escalaes de agBo social escolar. 
DeliberagQo: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

4.7. - Contratos Interadministrativos de 2022 com as Unities e Juntas de Freguesias. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Propae-se, para aprovag80 os valores respeitantes a execuggo dos Contratos Interadministrativos 
referente ao m6s de abril de 2022. 
A Lei n." 7512013, de 12 de setembro, veio introduzir um novo regime nonnativo de 
enquadramento da delegaggo de competGncias, atravCs da sua contratualizaggo, possibilitando 
que os orggos dos municipios deleguem compet6ncias nos orggos das freguesias, em dominios 
dos interesses proprios das populagaes destas, em especial no imbito dos servigos e das 
atividades de proximidade e do apoio direto as comunidades locais. 
Neste h b i t o ,  foram celebrados com as Juntas e Unities de Freguesias Contratos 
Interadministrativos atravCs dos quais o Municipio de ~ v o r a  delegou as seguintes competencias 
no dominio da educaggo: transportes escolares, gestgo de refeitorios e refeigaes escolares e 
atividades de animaggo e apoio a infancia. 
Deste mod0 propae-se, ao abrigo dos Contratos Interadministrativos de 2022, a aprovagio dos 
valores a pagar no ambit0 da delegagiio de competencias no dominio da educagiio as Juntas e 
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* No caso das refeims escolares, as unidades comespondem As refeiqaes fornecidas sem contabiliq%o dos adultos 
(pois n b  existem comparticipaq%o dos adultos); 
** Em relaglo aos transportes escolares, as unidades correspondem aos Km's realizados afetos aos circuitos 
autorizados em PTE; 
*** No caso dm AAAF, as unidades correspondem ao n@ de crimps em prolongamento de homo e a almoqar. 
**** Valores jB  transferidos. 
0 subsidio referente & refei~EIes escolares 6 calculado tendo como refedncia o nirmero efetivo de refeiqoes 
consumidas de acordo com os escalhs de aqao social escolar. 
Deliberaflo: 
A C h a m  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

4.8. - RepresentaqHo da CQmara Municipal de kvora na ComissHo de ProteFgo de Crianqas 
e Jovens. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se, para aprovagiio, a proposta de substituigiio de representante do Municipio na CPCJ de 
kvora. No dia 26 de abril a CMEDivisiio de Educagiio e Intervengiio Social recebeu 
comunicagiio por parte da CPCJ kvora a solicitar a substituigb da co rn i s s~a  que assegurava a 
representagiio do Municipio nesta estrutura. 
De acordo com a Lei de Protegiio de Criangas e Jovens em Perigo - Lei 147199 de 1 de setembro, 
a autarquia C uma entidade obrigatbria na Comissiio de Protegiio de Criangas e Jovens, 
modalidade Alargada e modalidade Restrita. 

Intervenqiio: 
A senhora Vereadora Lurdes Nico congratulou-se com a resolugiio do problema que foi 
levantado na 6ltima Reuniiio de Chara ,  pelos Vereadores do PS. 
DeliberaqHo: 
A Crimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

5. - JUVENTUDE E DESPORTO 

5.1. - Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2022. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se a aprovagiio 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 desenvolvimento 
desportivo, nos termos do disposto no Decreto - Lei n." 27312009, de 1 de Outubro, e no Decreto 
Lei n." 4112019 estando em causa apoio essencial para cumprimento dos Programa 
Desenvolvimento Desportivo, propBe-se a deliberagiio a aprovagiio do C-PDD2020 listado em 
seguida, onde consta uma pontuagiio calculada em fungiio do docurnento tCcnico de ponderagiio 
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em vigor previsto no artigo 7." do Regulamento de Apoio as Associaq6es Desportivas do 
Concelho de ~ v o r a  (RAADCE), a qua1 constituiu o plafond de euros a utilizar em apoios nio 
financeiros. 

A 

Este plafond C 
este firn, os custos 

Associaqiio 

100% Aventura 
Associaqiio de 

Desporto e 
Natureza 

NIF: 
509752969 

Grupo 
Desportivo S. 

Manqos 
NIF: 

501710922 

Grupo 
Desportivo 
Cultural da 

Tourega 
NIF: 

501 1 72823 

Clube Bilhar 
Eborense 

NIF: 
509953506 

Hot Roads 
Motorcycle Club 

NIF: 
509953506 

CAMPIIS- 
Associaqiio 

equestre 
NIF: 

5 14963034 

- 
Deliberaqiio: 

Ciimara deliberou, 

estritamente 
dos apoios 

Constitui~iio 

17 de 
fevereiro de 

201 1 

---- 

23 Marpo de 
1982 

22 de abril de 
1981 

28 setembm 
2006 

3 I de agosto 
de 201 

13 de junho 
de2018 

por 

confinado ao 
ngo financeiros 

Plafond 

4.0206 
1020E 

6.456€ 
5130e 
13266' 

5492E 
M I I  792E 
~ 2 1 4 . 7 0 0 ~  

12.8206 
MI1 I.860E 
M2110.9606 

3.270€ 
MII3.2706 

1 . l 8 0  
MI (2.810 4 
M2 1 9.370 € 

unanimidade, 

h b i t o  do 
sio calculados 

Descritivo MI 

Lazer Regular: 
Patinagem 
INataploLazer 
Pontual: Torneio 
de Paitball, 
Terras perdidas, 
pedestrianismo, 
jogqs 
tradlcionais, 

Lazer Regular: 
Corpo em 
movimento, 
ldosos em 
movimento, 
Futebol rua, Jogar 
a brincar na 

P o n t a :  
Passeio Mota, 
Color run, 
Bootcamp, Jogar 
brincar, futebol 
rua para todos 

Lazer Regular: 
Pesca. Tomeios 

Lazer Regular: 
Bilhar l~idico 
Lazer Pontual: 
Torneio, inicio e 
fim de Epoca 

Lazer Regular: 
Gincana 
MotocicloLazer 
Pontual: Passeio 
PaiNatal, 
Vitimas na 
estrada, Passeio 
Aniverskio 

Lazer Regular: 
Nivel Iniciado 
Lazer Pontual: 
Trofeu Distrito 
Evora, Poule 
Obstaculos 
Evora, Festival 
hipico 

aprovar a proposta 

PDD, utilizavel 
de acordo 

Descritivo M2 

Federada 
Regular: Futebol 
(Petizes, 
Traquinas, 
Seniores) 
Federada 
Pontua1:Trail 
Run 

Federada 
Regular: Futebo' 
11 seniores Liga 
AFE , Futebol 
Veteranos 
Federada 
Pontual: 

Federada 
Equips 

bilhar pool 
Federada 
Pontual: 

Federada 
Regular: 
Iniciados, Juvenis, 
Juniores, 
Seniores, 
Veteranos 
Federada 
Pontual: 

do senhor 

de acordo RAADCE. Para 
com o fixado na Tabela. 

Fins 

Cem por cento aventura tem por fim 
promover atividades nas varias 
modalidades do desporto da 
natureza com o designio que todas 
as atividades desportivas sejam 
praticadas em contato direto com a 
natureza de forma n b  nociva, e 
organizar atividades fisicas e 
desportivas com finalidades 
competitivas, Iudicas. formativas ou 
sociais. (...)" 

"A Associaplo Grupo Desportivo de 
Slo Man~os, visa a forma~lo 
humana integral dos seus 
associados, atraves da promoqPo 
cultural, fisica e desportiva, 
recreativa e intelectual." 

"A Associac;lo tem por fim a 
promoplo cultural e desportiva dos 
seus associados." 

Associapb tem por fim realizar 
atividades desportivas assim como a 
promo~lo desponiva 
dos seus associados" 

Associa@o Hot Roads Motorcycle 
Club tem como objeto dinamizar 
atividades relacionadas com o 
Mototurismo ou outras relativas a 
utilizaplo de motociclos no lmbito 
do lazer." 

" tem por objeto a promoplo de 
eventos relacionados com a arte 
equestre, nomeadamente o ensino, o 
lazer, a terapia direcionada para 
pessoas portadores de deficiincia, a 
criaplo e gestlo de um centro hipico 
proprio, a realizaplo de concursos e 
festivais hipicos e a recuperapb de 
cavalos ..." 

Vereador. 



5.2. - CedCncia de transporte ao ~ v o r a  Andebol Clube, dias 21 e 28 maio. 

Retirada a pedido do Clube. 

5.3. - CedCncia de transporte ao Clube de Badminton de ~ v o r a ,  dia 22 de maio. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Prop8e-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 cedencia dos meios de transporte que a seguir se especificam 
Clube de Badminton de ~vora :  cedencia de uma carrinha para deslocaqk de equipa a Porto 
SalvoILisboa no dia 22 de Maio de 2022. 
Tem um custo previsivel de 303.94€, de acordo corn o RTTORME em vigor, que sera deduzido 
no plafond do Contrato Prograrna de Desenvolvimento Desportivo 
Deliberaqiio: 
A C b a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

5.4. - CedCncia de transporte ao Lusitano Ginhsio Clube, dia 21 de Maio. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Prop8e-se nos termos e para os efeitos da alinea u), do no 1, do art." 33O, da lei no 7512013, de 12 
de setembro, a cedencia dos meios de transporte que a seguir se especificam. 
Lusitano Ginhio Clube: cedencia de um autocarro para deslocaqZio de equipa ao Montijo no dia 
21 de Maio de 2022. 
Tem um custo previsivel de 444.54€, de acordo corn o RTTORME em vigor, que sera deduzido 
no plafond do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo. 
Deliberaqiio: 
A C b a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

5.5. - CedCncia de Transporte B Tuna Acadbmica Feminina da Universidade de ~ v o r a ,  dias 
21 e 22 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." 33O, da lei no 7512013, de 12 
de setembro, a cedencia dos meios de transporte que a seguir se especificam. 
-Tuna Acaddmica Feminina da Universidade de ~vora :  cedsncia de urn autocarro para 
desloca@io de membros da TAFUE a Bragwa nos dias 21 e 22 de Maio de 2022, para 
participarem no Festival de Tunas. 
Esta cedencia e no b b i t o  dos apoios ao Associativismo Juvenil e tem um custo previsivel de 
1.762,68€, de acordo com o RTTORME em vigor 
Deliberaqiio: 
A C b a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

5.6. - Isenqilo de taxas referente B licenqa de recinto improvisado B Associaqfio de 
Estudantes da Escola Gabriel Pereira, dia 27 de maio. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
A Associa@o de Estudantes da Escola Gabriel Pereira, no b b i t o  da realizaqk de um Baile de 
Finalista, dia 27 de maio, na Escola AndrC de Resende, solicitou o apoio da autarquia para a 
isenqZio de pagamento de taxas de ruido e recinto improvisado (34,72€), bem como o emprdstimo 
de uma passadeira vermelha. 
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Tendo em conta o proponente, uma Associagiio Juvenil que integra o Conselho Municipal da 
Juventude de ~ v o r a  e realiza um bom trabalho junto dos alunos do referido estabelecimento de 
ensino, propde-se o emprestimo da alcatifa, bem como iseng3o do pagamento dos custos 
associados no valor total de 34,72€ ao abrigo da alinea u) do nOl do art033 da lei n075/2013 de 12 
de setembro e da alinea d) do no 5 do artigo 7" da Tabela de Taxas e Outras Receitas do 
Municipio. 
Deliberaqgo: 
A CAmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

5.7. - Cedsncia de Transporte ao ~ v o r a  Andebol Clube, dia 14 de Maio. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se a ratificagiio do despacho do Senhor Presidente, datado de 03/05/2022, 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. 
~ v o r a  Andebol Clube: cedencia de urn autocarro para deslocagiio de equipa a Almada, no dia 14 
de maio de 2022. 
Tem urn custo previsivel de 512.61€, de acordo corn o RTTORME em vigor, que sera deduzido 
no plafond do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo. 
Deliberaqf o: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

5.8. - Cedencia de Transporte ao Juventude Sport Clube, dia 14 de Maio. 

0 senhor vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se a ratificag30 do despacho do Senhor Presidente, datado de 03/05/2022, nos termos e 
para os efeitos do art." 35", no 3 do Anexo I, da Lei no 7512013 de 12 de setembro, que autorizou 
os apoios que a seguir se especificam. 
Juventude Sport Clube: cedencia de urn autocarro para deslocag30 de equipa a Setubal, no dia 14 
de Maio de 2022. 
Tem um custo previsivel de 428.73€, de acordo corn o RTTORME em vigor, que sera deduzido 
no plafond do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo 
Deliberaqgo: 
A CAmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

5.9. - Cedencia de Transporte ao Juventude Sport Clube, dia 15 de Maio. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se a ratificaggo do despacho do Senhor Presidente, datado de 03/05/2022, 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 especificarn. 
Juventude Sport Clube: cedencia de duas carrinhas para deslocaqiio de equipa ao Seixal, no dia 
15 de Maio de 2022. 
Tem urn custo previsivel de 477.40€, de acordo corn o RTTORME em vigor, que sera deduzido 
no plafond do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo. 
Deliberaqgo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

5.10. - Cedencia de Transporte ao Clube de Ttnis de ~ v o r a ,  dia 28 de Abril 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
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., 
Prop6e-se a ratificaqiio do despacho do Senhor Presidente, datado de 02/05/2022, nos termos e 
para os efeitos do art? 35O, no 3 do Anexo I, da Lei no 7512013 de 12 de setembro, que autorizou 
os apoios que a seguir se especificam. 
Clube de Tenis de ~vora :  apoio em transporte para deslocqiio de alunos ao Estoril, no dia 28 de 
Abril de 2022. Teve um custo de 42% que vai ser deduzido no plafond do Contrato Programa de 
Desenvolvimento Desportivo. 
Deliberaqlo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

5.11. - CedCncia e transporte ao Grupo Desportivo e Recreativo Andre de Resende. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se a ratificaqiio do despacho do Sr. Presidente datado de 12/4/2022, nos termos e para os 
efeitos do art." 35.0, no 3 do Anexo I, da lei n." 7512013 de 12 de setembro que autorizou a 
cedencia e transporte de uma carpete, no valor de 64,5 1€ para instalar cadeiras para apresent.50 
da equipa feminina, antes do I." jogo, com projeqiio de filme, a descontar no plafond do CPDD 
aprovado para 2022 ao Grupo Desportivo e Recreativo And& de Resende. 
Deliberaqlo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

6.1. - Aprovaqlo da alteraqlo ao alvarai de loteamento, N." 1911987lRua Sousa Brandlo, na 
Vila Lusitano, Lote 192, em ~ v o r a .  Req: Associaqlo Sociocultural e TerapCutica de kvom 
Processo no 2.3010. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o deferimento do pedido de alteraqiio ao alvara de loteamento n." 19/87, por este se 
encontrar em conformidade com o instrumento de planeamento em vigor para o local (PUE) e 
corn as demais normas legais e regulamentares aplichveis, e de acordo com a respetiva planta 
sintese do loteamento ora apresentada. 
Pretende-se proceder As seguintes alteraq6es ao lote 192, pertencente ao loteamento com o 
Alvara n." 19/87. 
- Alteraqiio do poligono de implantaqiio do lote 192 - em conformidade com o projeto de 
arquitetura aprovado, que deu origem ao a l v d  de autorizqiio de utilizaqiio n." 7612003; 
- Alteraqiio das Areas de implantaqiio e de STP - em conformidade com o projeto de arquitetura 
aprovado, que deu origem ao alvara de autorizaqiio de utilizaqiio n." 7612003; 
- Alteraqiio do n b e r o  de pisos, para 2 pisos mais cave - em conformidade com o projeto de 
arquitetura aprovado, que deu origem ao alvara de autorizaqiio de utilizqiio n." 7612003; 
- Alteraqiio do uso, de habitaqiio para com6rcio e serviqos - de mod0 a que se possa ali instalar 
um lar residencial. 
0 aditamento em apreqo niio pressup6e a alteraqiio da hrea de nenhum outro lote, bem como, a 
existencia de qualquer anexaqiio ou desanexqiio, das quais fosse necessAria a realizaqiio de 
novos neg6cios j wn'dicos. 
0 presente pedido encontra-se em condiq6es de ser aprovado, estando em conformidade com os 
planos de ordenamento e demais regulamentos aplichveis. 
Niio houve qualquer reclamaqiio no h b i t o  da publicaqiio do edital. 
Deliberaqlo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 
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6.2. - Pedido de certidiio de compropriedade/Quinta do Escriviio, em Boa-f6. Req: Ana 
Cardoso Pires. Processo no 1.15266. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propbe-se o deferimento do pedido de emissgo da certidgo de compropriedade. 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.3. - Pedido de aprovaqiio do projeto de arquitetura (legalizaqiio)/Herdade da Fonte Boa 
das Vinhas, Art. 23, secqiio HI, em Nossa Sr." de Machede. Req: Joiio Paulo Fialho da 
Encarnaqiio. Processo no 1.16851. 

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

6.4. - Pedido de aprovaqiio dos aditamentos ao projeto de arquitetura e aguas e esgotos 
(alteraq6es no decorrer da obra) /Rua lo Maio, N." 23, na Graqa do Divor Req: Maria 
Helena Santana Curado. Processo no 1.11745. 

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

6.5. - Pedido de aprovaqiio do projeto de arquitetura (1egalizaqiio)Rua Conceiqlo Bastos, 
N." 5, em ~ v o r a .  Req: Alexandre Miguel da Fonseca Reis. Processo no 1.9447. 

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

6.6. - Pedido de certidiio de destaque de uma parcela de 2.067,55 m2 de uma area de total 
de 4.032,OO m2/Ferragial do Pinheiro, art. 1003, em Siio Manqos. Req: Rui Miguel Falcato 
Guerreiro. Processo no 1.5485. 

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

6.7. - Pedido de aprovaqiio do aditamento ao projeto de arquitetura (alteraqBes)/Rua 
Alexandre Herculano, N." 4, em ~ v o r a .  Req: Elsa Cristina Sousa Lamy e outra. Processo 
1.5737. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se o deferimento. 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 
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6.8 - Pedido de aprovaqHo de obras de demoliqHo/Rua SebastiHo da Gama, N." 1 - Bairro 
Chafariz Del Rei, em ~ v o r a .  Req: Teresa Maria Correia - Cab. Casal de Heranqa. 
Processo 1.54. 

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

6.9 - Pedido de aprovaqiio do projeto de alteraqiles executado no decorrer da obra (projeto 
de aguas e esgotos) Estrada de Reguengos, noo 2 8  - Bairn Chafariz d9El Rei, em fivora. 
Req: Req: Freire Moreira e Andrb Moreira, Lda. Processo 1.362. 

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

6.10 - Pedido de aceitaqiio do termo de responsabilidade pela estabilidademua das 
Nogueiras, N? 28 e 28A lo Esq, (Fraqiio C), em fivora. Req: Elsa Rute Aniceto Lopes Sousa 
Martins. Processo 1.3677. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se a aceitaqZio do termo de responsabilidade. 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanirnidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.11 - HomologaqiSo de auto de recegBo definitiva e libertaqBo de garantia banchriflua da 
Estrela, Bairro da Comenda, em fivora. Req. I ImoirmBos, Ld.. Processo 1.18683. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se homologar o auto e cancelamento de garantia banciiria. 
1. HomologaqZio do auto de recec$io definitiva das obras de urbaniza@o; 
2. Cancelamento da Garantia Banciiria n." 031.43.010067-2, emitida pel0 Montepio Geral em 
20.04.2010, a pedido de IMOIRMOS - CONSTRUC~O CIVIL E COMPRA E VENDA DE 
IM~VEIS, atualmente no montante de 8213 1€ (oitocentos e vinte e urn euros e cinquenta e urn 
centimo), por terem sido recebidas definitivamente todas as obras de urbanizaqiio no predio sito 
na Rua da Estrela, Bairro da Comenda. 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.12. - Pedido de aprovaqiio das alteraqaes executadas em obra (arquitetura) e do 
aditamento ao projeto de hguas e esgotos1Rua Mateus D9Aranha, N.O 9, em fivora. Req: 
JAM, Carrasco - ConstruqZTes, Lda. Processo no 1.19423. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se o deferimento. 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanirnidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 
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6.13. - Pedido de aprovaqlo do projeto de arquitetura e projetos das especialidades e 
pedidos de isenqio1Rua da Liberdade, N." 6, na Graqa do Divor. Req: Elsa de Jesus 
Salgueiro Ambrbsio. Processo 1.19597. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o deferimento nas condigdes contantes no parecer da UAS - Unidade de Agua e 
Saneamento. 
Propbe-se o deferimento do projeto de arquitetura e plano de acessibilidades de acesso a pessoas 
com acessibilidade condicionada e os seguintes projetos das especialidades; estabilidade, ITED, 
redes de aguas e esgotos, nas seguintes condigdes do parecer da UAS - Unidade de Agua e 
Saneamento, que se encontra no processo. 
Propde-se tarnbkm, isentar a apresentagiio dos projetos de comportamento acustico, 
comportamento termico e rede de gas, tendo em atengiio os argumentos apresentados pela 
requerente. 
A STP a licenciar (174.39 - 56.00) 118.39 m2 encontra-se sujeita ao pagamento dos encargos de 
urbanizagiio de acordo com a tabela de taxas em vigor. 
Deliberaggo: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.14. - Pedido de aprovaqlo dos projetos de arquitetura e de obras de urbanizaggo e de 
faseamento1Quinta Costa Lobo, Bacelo, em ~ v o r a .  Req.- ECIMOP, S.A. Processo 2.2909. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o deferimento condicionado conforme parecer a seguir especificado: 
Propbe-se o deferimento do projeto de loteamento - revalidagiio do projeto de arquitetura e 
admissiio da comunicagiio previa das obras de urbanizagiio, tendo em conta os pareceres emitidos 
pelas respetivas divisdes e entidades externas aos projetos de especialidades das obras de 
urbanizagiio do loteamento e outras consideragdes. 
Revalidagiio da RPC de 08.04.2020 - Admissio condicionada da comunicaqiio previa - 
arquitetura do loteamento. 
Aprovagiio do faseamento do loteamento, sendo a la fase a constituigiio dos lotes 1 a 11 e parte 
da Estrutura Ecologica Urbana e a 2" fase a restante area, a qual passara a ser parcela 
remanescente / sobrante. Para a 2" fase somente podera ser emitido aditamento ao alvara apos 
conhecimento exato da localizagiio da Conduta de abastecimento de agua DN500. 
Tratando-se de operagiio de loteamento que niio ultrapassa os limites previstos no n." 2 do artigo 
22." do RJUE e no artigo 4." do RMEUTU, niio se torna necessario que esta seja precedida de 
consulta publica. 
5. 0 cumprimento das seguintes condigbes relativamente as diversas especialidades - obras de 
urbanizaqiio: 
a) Projeto de arruamentos 
"Nada a opor as estruturas dos pavimentos propostos". 
0 projeto encontra-se em condigbes de ser aprovado. 
b) Projeto da Rede de Aguas e Esgotos 
Rede de drenagem de aguas residuais 
Verifica-se que os trogos D7-Dl1 e PI 3-Descarga estiio instalados em espago pertencente ao lote 
12 (atual parcela sobrante / remanescente) o qual confina com a ecopista. Estes traqados 
afiguram-se como os mais eficientes em terrnos de funcionalidade estando de acordo com as 
indicaqdes tkcnicas transmitidas ao promotor no decorrer da elaboragio do projeto; 
Uma vez que os trogos de coletor acima referidos seriio instalados em propriedade privada sera 
necessario definir a melhor solu$io para a sua implantagiio que podera passar pela ced6ncia de 
faixa de terreno para espago publico, ficando o onus de manutengiio para a CME, ou pela 
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manutenqiio dos limites do lote existente ficando garantido o acesso & hfiaestruturas e a 
impossibilidade de qualquer tipo de construqBo e vedafles nessa faixa, ficando o 6nus de 
manutenqBo para o promotor; 
No que respeita B ligaqiio do coletor ao emisshrio, a CME irii submeter o pedido de autorizaqiio B 
EPAL e posteriormente comunicarh ao promotor o parecer emitido pela empresa. 
Rede de abastecimento de itgua 
0 projeto foi submetido a apreciagiio por parte da entidade gestora em alta EPAL - AdVT tendo 
esta entidade emitido parecer tdcnico ( " ~ a r t a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _ ~ u i n t a - ~ o s t ~ ~ o b o _ ~ ~ . p d  -0 

qua1 remete para a necessidade imperiosa de sondagem ti conduta DN500 para a loc&zqiio 
rigorosa da mesma face implantaqiio do lote 12 (atual parcela sobrante / remanescente) e, para 
a obrigatoriedade de pedido de ligqgo fisica da nova rede de hguas residuais domdsticas ao 
emissiirio geral, cuja gestiio pertence a EPAL. 
Quanto As sondagens da conduta adutora DN500 deve ser imputada ao promotor tal necessidade, 
com o acompanhamento direto da EPAL conforme indicado no parecer tdcnico emitido, jii nesta 
fase de licenciamento, tendo em conta que a sua localiza@o podera condicionar o uso do lote 12 
(atual parcela sobrante / remanescente); 
A conduta de abastecimento de itgua DNlOO em Fibrocimento, existente na hea da 
pavimentaqiio do novo n6 vihrio, deve ser substituida por PVC DN110 PNlO de forma a garantir 
que niio seriio necesshrias intervenqbes de reparaqbes apbs o n6 estar concluido; 
A remodelqiio referente ao ponto anterior deverh ficar refletida no projeto de execuqb; 
Alerta-se que, apesar de nada ter sido referido no parecer da EPAL quanto B conduta DN500 na 
zona da nova rotunda, os trabalhos de pavimentaqiio niio devem colocar em risco a integridade 
estrutural desta infraestrutura; 
A instalaqiio da rede de agua deve contemplar fita sinalizadora em toda a sua extensiio; 
0 s  acessorios do n6 de ligaqiio deverb ser definidos em fase de obra ap6s sondagem & 
infraestruturas existentes e em articulaqiio com a CME; 
Deve ser previsto apenas rarnal domicilihrio para o abastecimento ao fbturo lote 12 (atual parcela 
sobrante / remanescente); 
Anexa-se cadastro atualizado para compatibilizqiio com a ligaqiio & redes projetadas. 
0 proieto na sua globalidade encontra-se em condicbes de ser aprovado. Previamente a 
aprovaciio do proieto de eswcialidades. deverir ser esclarecido o seminte: 
Rede de drenagem de ciguas residuais: 
- No que respeita A ligaqiio do coletor ao emisshrio, a CME jB submeteu o pedido de autorizaqiio 
B EPAL e posteriormente comunicari ao promotor o parecer emitido pela empresa. 
- 0 s  troqos de coletor D7-Dl1 e P13-Descarga seriio instalados em propriedade privada sera 
necessfvio definir a melhor soluqiio para a sua implantaqiio que poderh passar pela cedencia de 
faixa de terreno para espago publico, ficando o 6nus de manutenqiio para a CME, ou pela 
manutenqiio dos limites do lote existente ficando garantido o acesso & infiaestruturas e a 
impossibilidade de qualquer tip0 de construqb e vedaqbes nessa faixa, ficando o bnus de 
manutenqiio para o promotor. 
Apesar de proposta municipal ser de cedencia da hea para o dominio publico, o promotor optou 
por ficar com o 6nus no prddio. 
Rede de abastecimento de dgua: 
- Necessidade de sondagem B conduta DN500 para a IocalizqBo rigorosa da mesma face B 
implantaqiio do lote 12 (atual parcela sobrante / remanescente). Esta sondagem podera implicar 
alteraq6es nos limites do lote. 

a)Projeto de sinalizaqilo e projeto da rotunda 
Proieto de sinalizacilo 
0 projeto de sinalizaqiio vertical e horizontal estA em condifles de ser aprovado (ver condiqbes 
no projeto da rotunda). 
Proieto da Rotunda 
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Entende-se que os elementos apresentados poderiio ser aprovados desde que tidas em 
consideragiio as seguintes indicagaes de carater tecnico: - Introdugiio de ilheus separadores 
galgaveis nas vias de hierarquia superior (CM1087 e na EM527), podendo os restantes ser 
efetuados recorrendo a marcaqiio de sinalizagBo horizontal rodoviaria; 
- Incorporagfio de solugaes de circulagiio e atravessarnento que respeitem a circulagiio pedonal 
inclusiva, com pavimentos uniformes, ou conter faixas de circulagiio com pavimento uniforme 
de largura livre de qualquer obstaculo niio inferior a 1,20 metros. Para os atravessamentos de 
via, cujo passeio tenha largura inferior a 3,00 metros, o rebaixamento tera de ser executado em 
toda a sua largura, suavemente no sentido da marcha, igual ou inferior a 5%, devendo a zona 
rebaixada ser a mesma cota da via. A zona do passeio rebaixada deve incluir inforrnaciio titil de 
apoio ao atravessarnento antes e depois da intercegiio com a passadeira, e em toda a sua largura; 
- 0 Plano de Sinalizagiio elaborado devera contemplar toda a sinalizagiio de orientagiio, 
nomeadamente, os prC-avisos graficos, em concordiincia com a estmtura viaria instalada; 
- Deve ser previsto atravessamento ciclavel especifico para a ciclovia proposta, devendo o 
mesmo acontecer de forma especifica para o atravessamento pedonal, de forma a 
garantir continuidade a ambos os movimentos. 
A sinalizacfio vertical e horizontal e o proieto da rotunda estiio em condicdes de serem 
aprovadas, devendo em fase de obra serem cumpridas as condiciies acima. 

a)Projeto de Arranjos Exteriores 
0 projeto de enquadramento paisagistico referente ao Loteamento da Quinta Costa Lobo, 
Bacelo, em ~ v o r a ,  cumpre os requisitos pedidos. 
Em condicdes de ser aprovado. 

b) Projeto da Rede de Rega 
0 projeto da rede de rega referente ao Loteamento da Quinta Costa Lobo, Bacelo, em ~ v o r a ,  
cumpre os requisitos pedidos. 
Em condicaes de ser aprovado. 

c) Projeto de Residuos S6lidos Urbanos 
"Apos analise do projeto de RSU, deverfio os contentores de RSU e os diferenciados ficar juntos 
(ou o mais proximo possivel), para que seja assegurado um unico ponto de deposigiio, visto a rua 
niio ter saida." 
A corregiio foi efetuada e integrada na planta sintese. Devera ate recegiio provisoria, ser entregue 
aditamento ao projeto de RSU com alteragiio do projeto. 
Em condicaes de ser aprovado, devendo ate receciio provisoria ser entregue aditamento ao 
proieto de RSU. 

d) Projeto da Rede de Telecomunica~6es 
Parecer interno: "Parecer Favoravel " 
Foi entregue Termo de Responsabilidade pel0 Projeto ITUR, emitido em 05.07.2020. 

e)Projeto da Rede ElCtrica e Rede de Iluminaqiio Publica 
Verifica-se que existe iluminagiio publica na zona da rotunda, iluminagiio esta que foi 
remodelada ha cerca de 1 ano. Solicita-se assim uma remodelagiio do projeto apresentado, com 
nova disposigfio e que contemple esta remodelagiio, a qua1 pode ser feita em fase de obra por 
meio de telas finais. 
Relativamente a Rede Eletrica a EDP Distribuigiio emitiu parecer favoravel, conforme Carta 
493120lD-DSAS-AAA-ALR de 28.10.2020, destacando-se o seguinte: 
- Para efeitos de caugiio, destinados a garantir a boa e execugiio das infra-estruturas elktricas e 
outros encargos relativos a rede de rega, estima-se um valor de 159.250,88€, acrescidos de IVA a 
taxa legal em vigor (23%). 
- 0 projeto contempla luminarias e colunas de uso niio corrente el ou niio padronizadas. As 
inesmas devem ser substituidas por luminarias de uso corrente (anteriormente enviado no oficio 
SAI EVORAl202 112 1 1 de 08.0 1.202 1) 
Importa ainda o seguinte em fase de obra: 
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- Posto de transformaqiio: relativamente ao posicionamento do PT, considera-se que deverii ser 
equacionada a sua relocaliqiio, de forrna a melhor integrklo no desenho urbano proposto. A 
sua implantaqiio, em fase de obra 
deverti procurar a melhor integraqiio possivel na envolvente, devendo procurar-se 0 ahhamento 
das construqbes existented propostas ou de outros elementos construidos. 
Nesta situaqh, a sua implanta@o devera ser alinhada com o limite da parcela remanescente / 
sobrante o mais pr6ximo possivel da extrema desta. 
- Iluminaqiio pcblica: 
0 projeto de iluminaqiio pcblica deve ser atualizado para luminiuias com tecnologia LED 
(anteriormente enviado no oficio SAI EVORAl202 112 1 1 de 08.01.2021). 
Niio serit necessArio construir a rede de iluminaqiio pcblica prevista ao longo do lado Poente da 
Estrada do Penedo do Ouro. 
Serii executada a iluminaqiio da rotunda, incluindo eventual reformulaqiio da existente. 
A rede de postes e cabos a6reos existente ao longo do limite poente do loteamento poderh ser 
desativada. 
A rede de postes e cabos dreos existente no arruamento Norte do lotearnento perrnanecera como 
estii, jh que, para al6m da IP, estabelece ligaqaes a terceiros fora do terreno a lotear. 
As alteracbes acima devem ser cmr idas  em obra, niio sendo necesshria a entrega de 
aditamento. 

b) Rede de ghs 
Em condiqbes de ser aprovado. 
Apresentado Parecer Favoritvel emitido pel0 Instituto Tecnol6gico do G h  em 16.07.2020. 

c) Outras consideraq6es (para obra) 
Deveriio ser aproveitadas as travessias da Estrada do Penedo do Ouro, e da Rua A e Rua B para 
instalar os chamados "negativos", tubos vazios, para futura utilizaqiio sem ser necessArio 
danificar pavimentos: 
Dois tubos vermelhos dihetro 1 10 para eletricidade; 
Dois tubos verdes dihetro 1 10 para telecomunicaq6es 
Estes tubos teriio de curnprir o afastamento de seguranqa entre infraestruturas. 
Niio sera necessArio em todas as travessias, mas escolher as que se localizem, por exemplo, em 
tops  de armamentos. 
T ~ N S I T O :  no inicio das obras de urbanizaqiio, conv6m solicitar planeamento e calendarizaqiio 
de todas as intervenqbes no espaqo pcblico, nomeadamente nos pavimentos existentes. Estas 
obras deveriio ser concentradas nos mesmos intervalos de tempo, minimizando os desvios e 
cortes de trhsito, e evitando longos periodos de pavirnentos por repor, com graves 
inconvenientes para o &sit0 e para os cidadiios. 
1. Cdlculo dm taxas 
Aquando a emissiio do a l v d  de loteamento, os encargos estiio previstos nos artigos 29', 32' e 33 
do Regulamento Municipal de Edificaqiio, Urbanizaqiio e de Taxas Urbanisticas em vigor (2a 
S6rie DR, Edital n.' 384/2010 de 23 de Abril), de acordo com as f6rmulas constantes no anexo 
VII do mesmo regulamento. A aplicaqiio das referidas taxas incide sobre uma STP de 
3.638,50m2, sendo o valor a liquidar, referente A TUL de W e referente a C de W, totalizando 
assim W (zero euros) para valores de 2022, nos seguintes terrnos. 
No valor do calculo de compensaqiio pela niio ceddncia foi descontada a Area de 2.001,18m2, os 
quais siio cedidos obrigatoriamente para cumprimento do Plano de Urbanizaqiio - Estrutura 
Ecolbgica Urbana para execuqiio de arruamentos. 
A execuqgo da implantaqiio da rotunda na Estrada do Penedo do Ouro / Estrada da Chainha at6 
ao limite do pr6dio serit executada pel0 promotor, em substituiqiio do valor das taxas urbanisticas 
a liquidar, a qual sera objeto de contrato de urbanizaqgo, nos termos do RJUE em vigor, entre o 
Municipio e o promotor. 
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Para a 2" fase - parcela remanescente, aquando proposta de edificabilidade, seriio calculados os 
respetivos encargos urbanisticos, ao abrigo da legislaqiio em vigor a data. 
2. Condiq6es a$gurar em alvara: 

a) Calendarizaciio / Cauciio / Taxas 
0 prazo para a execuqiio das obras de urbanizaqiio 6 de anos a contar da data de emissiio do 
aditamento ao alvara de loteamento com obras de urba%zaq~o (verificar aquando entrega de 
calendarizaqiio). 
0 Prazo maximo para a conclusiio das operagties de edificaqiio previstas na operaqiio de 
loteamento: - anos (verificar aquando entrega de calendarizaqiio). 
0 total do orqamento das obras de urbanizaqiio foi verificado pela DORU e tem o valor de 
703.127,52€ (setecentos e tres mil cento e vinte e sete euros e cinquenta e dois centimos (valor 
isento de IVA - Quadro IV). 
Ser prestada cauqiio no valor de 776.742,98€ (setecentos e setenta e seis mil e setecentos e 
quarenta e dois euros e noventa e oito centimos), que corresponde ao orqamento das obras de 
urbanizaqiio e ao valor nos termos do art." 54' do RJUE, destinado a remunerar encargos de 
administraqio caso se mostre necessario aplicar o disposto nos seus artigos 84" e 85" (Quadro 
IV), que corresponde a totalidade das obras de urbanizaqiio, a executar dentro do prkdio e na area 
objeto de contrato de urbanizaqiio (rotunda). 
A cauqiio referida nas condiqdes do alvara podera ser prestada atraves de garantia bancaria 
autonoma a primeira solicitaqiio, hipoteca sobre bens imoveis propriedade do requerente, 
deposit0 em dinheiro ou seguro cau~iio. Caso seja prestada atraves de garantia bancaria niio 
devera mencionar prazo de caducidade, so podendo ser reduzida ou cancelada por autorizaqiio 
escrita da CBmara a entidade banchria. 
A presente opera~iio de loteamento esta sujeita aos encargos previstos nos artigos 28" e seguintes 
do RMEUTU em vigor. 0 s  encargos siio referentes a taxa urbanistica e ao calculo de 
compensaqio pela niio cedencia de areas para espaqos verdes e de utilizaqiio coletiva, de 
infraestruturas viarias e equipamentos, conforrne Quadro IV, siio os seguintes: 
Taxa pela realizaqlio, reforqos e manutenqlio de infraestruturas urbanisticas (Art." 28" e 
seguintes do RMEUTU) - O€ (zero euros), sendo realizadas as obras de urbanizaqiio da rotunda 
entre a Estrada do Penedo do Ouro, a EM 527 e a Estrada da Chainha; 
Pela niio cedencia de espaqos de utilizaqiio coletiva e compensaqdes (Art." 31" e seguintes do 

RMEUTU) - O€ (zero euros), sendo cedida area de Estrutura Ecologica Urbana. 
b)Outras condicties a figurar em alvara: 

Faz parte da parcela sobrante uma parcela de terreno com a hrea de 576,7m2 sujeita a Servidiio 
Administrativa definida ao abrigo do Artigo 8" do C6digo das ExpropriaqCies, necessaria a 
realizaqiio de fins de interesse publico, designadamente para efeito da constituiqiio de um 
corredor de passagem de infraestruturas de aguas pluviais e aguas residuais, o qua1 niio pode ser 
vedado para acesso pela CBmara Municipal de ~ v o r a  para inspeqiio e conservaqiio, sendo o onus 
de manutenqiio para o promotor. 
Para a 2" fase somente podera ser emitido aditamento ao alvara apos conhecimento exato da 
localizaqiio da Conduta de abastecimento de agua DN500. 
Sio cedidos a Cilmara Municipal, para integraqiio no dominio municipal, 4.1 96,54m2 de terreno 
destinados a arruamentos, estacionamentos e passeios e 2.001,18m2 de terreno destinado a 
execuqiio da rotunda e alargamento da Rua do Penedo do Ouro, totalizando assim 6.197,72m2, 
conforme planta de cedencias. 
Serem cumpridas as condiqaes mencionadas pela E-Redes - Distribuiqiio de Eletricidade, SA, 
conforme Carta 493/20/D-DSAS-AAA-ALR de 28.10.2020. 
Serem cumpridas as condiqties mencionadas pela Infraestruturas de Portugal, conforme Carta 
RP-EVP-201815 12, relativamente a proximidade a Ecopista do Ex-Ramal de Mora - Kms 
1 19,984 a 120,220. 
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0 s  projetos definitivos das obras de urbanizaqo respeitam o disposto no Plano de Urbanizaqiio 
de Evora. 
Relativamente As obras de urbanizaqgo sera da responsabilidade do loteador a execuqiio de todas 
as obras necesshias para viabilizar o loteamento e que constam dos projetos aprovados, nas 
condiqbes dos pareceres emitidos e respeitando as normas legais e os regulamentos em vigor. 
As intervenq6es em pavimentos betuminosos existentes deveriio ser planeadas, coordenadas, 
projetadas e constmidas por forrna a que, em fase de repavimentaqh, haja o menor niunero 
possivel de remendos. As reposiqbes de betuminoso deveriio ser realizadas para conjuntos de 
valas, formando rethgulos de grandes dimensijes, em metade ou em toda a largura do 
armamento, e incluindo remate e fiesagem do pavimento existente, com 5 cm de profundidade e 
largura a defmir em conjunto com os nossos serviqos de fiscalizaqiio e acompanhamento de 
obras. 
Nas situaqbes em que houver lugar a alterq6es e/ou correqbes em obra das infiaestruturas, o 
promotor deverd entregar, antes da receqiio provis6ria dos trabalhos pela Chara,  comunicqiio 
prdvia de alteraqbes no decurso da obra. 
Quaisquer questbes ou omissbes surgidas ou detetadas posteriormente a emissiio do presente 
alvarii, nomeadamente no decurso da obra, seriio notificadas aos Serviqos respetivos. 
Logo que concluidas total ou parcialmente, as obras de urbanizaqiio, poderk ser recebidas 
provisoriamente pela Cha ra  Municipal de ~vora ,  sendo libertado 90% do valor correspondente 
da cauqiio. 
As licenqas de utilizaqiio das edificaqbes, somente podem ser emitidas ap6s a conclusiio e 
respetiva receqiio provis6ria das obras de urbanizaqgo realizadas dentro e fora da bea de 
intervenqiio. 
A receqiio definitiva terh lugar a requerimento do loteador, 5 (cinco) anos ap6s a homologaqiio 
do auto de receqiio provis6ria em reunih de Chara,  e seis meses ap6s 50% das unidades 
funcionais previstas terem licenqa de utilizaqgo 
Em anexo ao processo: 
Quadro I - Parbetros Globais 
Quadro I1 - Quadro sintese 
Quadro I11 - Orqamento das obras de urbanizaqa (quadro resumo conjunto) 
Quadro IV - Encargos Urbanisticos 
Deliberaglo: 
A Cha ra  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.15. - Pedido de revalidaggo do despacho de 23.12.2010 (Construggo habitaggo) 
Loteamento Quinta da Boa Nova, Rua B, Lote 12, em Bvora. Req: Ponte de Sgo Jose - 
Promoggo Imobilihria, Lda. Processo no 1.18992. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o deferimento do pedido de revalidaqiio do despacho datado de 23.12.2010, 
relativamente aos projetos: 
- De arquitetura; 
- Das redes de hpas e esgotos; nas seguintes condiq6es: 
" 0  requerente deve ser notificado que ao abrigo do art." s 310" e 31 lo do DR 23/95 de 23 de 
Agosto, deverh solicitar inspeqiio das canalizagbes de agua e esgotos antes de proceder ao seu 
tapamento (docurnento em anexo a entregar ao requerente). 
Devera ser prevista fonte de energia alternativa, de mod0 a garantir o funcionamento em 
continuo do sistema de bombagem. 
Atendendo it dimensgo do logradouro, deverh ser previstos mais 6rgiios de recolha de itgutis 
pluviais a drenar por gravidade. 
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0 projeto esta em condiqdes de ser aprovado (as recomendaqdes apresentadas deveriio ser 
seguidas em obra)." 
- Projeto de estabilidade. 
Projeto de comportamento termico e declaraqiio de conformidade regulamentar de 23.07.2010 
- Projeto de condicionamento acustico; 
- Projeto de instalaqiio infraestruturas de telecomunicaqdes; 
- Ficha eletrotecnica; 
- Ficha de seguranqa contra risco de inchdios em edificios; 
- Projeto de instalaqiio de gas (projeto adequado em 15.02.2022). 
0 interessado apresenta termo de responsabilidade dos projetos de arquitetura, ITED, de 
comportamento termico, de acustica, de estabilidade, das redes de aguas e esgotos, e, da rede de 
gas adequado pel0 Instituto Tecnologico de Gas. 
Para prosseguimento do projeto com vista a emissiio do alvara de construqiio deveriio apresentar 
os elementos necessarios, constantes na Portaria no 1 13/20 15 de 22 de abril. 
Deliberaqiio: 
A CAmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.16. - Pedido de revalidaqiio do despacho de 23.12.2010 (Construqiio habitaqiio) 
noteamento Quinta da Boa Nova, Rua B, Lote 14, em ~ v o r a .  Req: Ponte de Siio JosC - 
Promoqiio Imobiliaria, Lda. Processo no 1.18993. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propbe-se o deferimento nas condiqdes do parecer tecnico que se transcreve: 
"Propbe-se o deferimento do pedido de revalidaq20 do despacho datado de 23.12.20 10, 
relativamente aos projetos: 
- De arquitetura; 
- Das redes de aguas e esgotos; nas seguintes condiqdes: 
"0 requerente deve ser notificado que ao abrigo do art." s 3 10" e 3 1 1" do DR 23/95 de 23 de 
Agosto, devera solicitar inspeqiio das canalizaqbes de agua e esgotos antes de proceder ao seu 
tapamento (documento em anexo a entregar ao requerente). 
Atendendo a dimensiio do logradouro, deveriio ser previstos mais orgiios de recolha de aguas 
pluviais a drenar por gravidade. 
0 projeto esta em condiqdes de ser aprovado (as recomendaqdes apresentadas deveriio ser 
seguidas em obra)." 
Projeto de estabilidade; 
Projeto de comportamento termico e declaraqiio de conformidade regulamentar de 23.07.2010 
Projeto de condicionarnento acustico; 
Projeto de instalaqiio infraestruturas de telecomunicaqbes; 
Ficha eletrotecnica; 
Ficha de seguranqa contra risco de inczndios em edificios; 
Projeto de instalaqiio de gas (projeto adequado em 15.02.2022). 
0 interessado apresenta termo de responsabilidade dos projetos de arquitetura, ITED, de 
comportamento termico, de acustica, de estabilidade, das redes de aguas e esgotos, e, da rede de 
gas adequado pel0 Instituto Tecnologico de Gas. 
Para prosseguimento do projeto com vista a emissiio do alvara de constru@io deveriio apresentar 
os elementos necessarios, constantes na Portaria no 1 131201 5 de 22 de abril." 
Deliberaqiio: 
A Cgmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 
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6.17. - Pedido de aprovaqao do projeto de arquitetura (ampliaqiio habitagio) /Rua Dr. 
Barahona, N." 23, em SHo Manqos. Req: Manuel Anthnio Neto Cortavento dos Santos. 
Processo no 1.15101. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se o deferimento nas condiqBes do parecer tkcnico que se transcreve 
"PropBe-se o deferimento do projeto de arquitetura referente 5 ampliaqiio de um fog0 
habitacional legal por antiguidade, nas seguintes condiqBes: 
- A parede divis6ria entre a cozinha e a sala devera ser reduzida, mantendo apenas a sua 
existsncia na extensgo que serve de remate 5 bancadalfiigorifico; 
- A cobertura do lance de escadas compreendido entre os degraus 8 e 13 deverh garantir um pd- 
direito minimo de 2,20m (eventualmente atravks do prolongamento da cobertura do piso superior 
at6 ao lirnite norte, assegurando, contudo, que a drenagem dos pluviais seja realizada para o 
interior do pr6dio): 
- As condiqBes de deferimento podergo ser materializadas atravds de aditamento a submeter em 
simultheo aos respetivos projetos das especialidades." 
DeliberaqHo: 
A C b a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.18 - Pedido de aprovaqHo da isenqgo da entrega dos projetos das especialidades e 
aceitaqrlo da declaraqHo pela estabilidade (legaliuqHo)/Rua do ComCrcio, N.' 12, em ~ v o r a .  
Req: Norberto JoHo Valdanta. Processo no 1.5849. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se o deferimento conforme proposta tkcnica que se transcreve: 
"PropBe-se o deferimento do pedido apresentado, de isenqtio da entrega dos projetos das 
especialidades, considerando a entrega da declaraqgo pela estabilidade das constnqBes. 
Mais se informa que devera ser liquidado uma taxa urbanistica correspondente a um aumento de 
STP de 33,30m2.". 
DeliberaqHo: 
A C b a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.19 - Pedido de aprovaqHo do projeto de arquitetura e plano de acessibilidades/Rua Pedro 
Fernandes Queiroz, N." 3, em ~ v o r a .  Req: Dulce Serra, Sociedade Unipessoal, Lda. 
Processo 1.3457. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se o deferimento nas condiqBes do parecer tkcnico que se transcreve: 
Prowe-se o deferimento do projeto de arquitetura e plano de acessibilidades apresentados, na 
condiqgo da instalaqgo sanithia com acesso a pessoas com mobilidade condicionada possuir 
mecanismo de abertura para fora ou de comer (condiqiio a cumprir em obra e a representar em 
telas finais), conforrne express0 em ponto 2.9.20 do decreto-Lei no 16312006 de 08 de agosto. 
Pela superficie de pavimento a licenciar (164.85 m2) (198.45 - 33.60) cobrar-se-a taxa de acordo 
o artigo 30" do Regulamento Municipal de Edificaqiio, Urbanizaqgo e de Taxas Urbanisticas. 
Para prosseguimento do projeto com vista B deliberqiio final, devergo apresentar os projetos das 
especialidades, instruidos de acordo com a Portaria no 1 131201 5 de 22 de abril. 
DeliberaqHo: 
A C b a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 
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6.20 - Pedido de aprovaqiio dos projetos de arquitetura e estabilidade (alteraqiio de 
armaz6m) IRua Armando Antunes da Silva, n." 47, em ~ v o r a .  Req.-Samuel Salgado 
Unipessoal, Ld.". Processo no 1.3907. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propae-se o deferimento, conforme parecer tdcnico a seguir especificado: 
"Propomos, niio obstante, considerarmos absolutamente lamentavel que a abertura dos viios niio 
tenha acutelado a metrica estrutural da fachada, o deferimento do projeto de arquitetura 
apresentado (apenas por estarmos perante um act0 consumado). 
E ainda a aprovaqiio do respetivo projeto de estabilidade. 
Deliberaqiio: 
A C6mara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.21 - Pedido de aprovaqiio do projeto de arquiteturamua Alcarcova de Baixo, N." 7, em 
~ v o r a .  Req: ACP - Automdvel Clube de Portugal. Processo no 1.457. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o deferimento nas condiqaes do parecer tecnico que se transcreve: 
"Propae-se deferir o projeto de arquitetura para licenciamento de obras de alteraqgo dos caixilhos 
do estabelecimento sit0 na Alcarcova de Baixo, n." 9, nas seguintes condiq6es: 
1) As constantes do parecer favoravel condicionado emitido pela Direqiio Regional de Cultura do 
Alentejo (DRCA); 
2) Ao abrigo do disposto no art." 7" e art." 75" do Plano de Urbanizaqiio de ~ v o r a  (PUE), 
alteraqiio aprovada pela Assembleia Municipal de ~ v o r a  na sua reuniiio extraordinaria de 06-05- 
20 1 1, Aviso 12 1 13120 1 1, D.R. n." 107, I1 sQie B, de 2 de Junho, os novos caixilhos em madeira 
deveriio ser pintados ou lacados numa das cores complementares ao branco, designadamente, 
verde ou castanho em tons escuros, sangue de boi ou cinzento. 
0 process0 de licenciamento de obras encontra-se concluido e o correspondente alvara esta apt0 
a emitir mediante apresentaqiio de requerimento instruido com os elementos aplicaveis definidos 
no art." 3" da Portaria n." 21 6-El2008 de 3 de Marqo." 
Deliberaqiio: 
A C6mara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.22 - Pedido de aprovaqiio dos aditamentos aos projetos de arquitetura e aguas e 
esgotos/Rua dos Touros, N." 27, em ~ v o r a .  Req: Vibha Batra. Processo no 1.3100. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propae-se deferimento condicionado conforrne parecer tecnico que se transcreve: 
Propae-se o deferimento do aditamento ao projeto de arquitetura, e do aditamento ao projeto da 
rede de aguas e esgotos, nas seguintes condiq8es: 
1. As constantes do parecer da DOMAS-UAS, em anexo; 
2. Apresentar nova folha de mediq6es corrigida relativamente a area de intervenqiio (pisos 
alterados); 
3. Ao abrigo do disposto no n." 2 do art." 87" do RGEU, devera ser assegurada renovaqiio 
constante e suficiente do ar por ventilaqiio natural ou forqada na instalaqiio sanitaria interior 
proposta. 
4. Ao abrigo do disposto no art." 1 1" do DL n." 4612008 de 12 de Margo, alterado pelo DL n." 
731201 1 de 17 de Junho, devera ser assegurada a Gestiio de Residuos de Construqiio e Demoliqgo 
(RCD) provenientes da obra, entregue o comprovativo, que se remete em anexo, em sede de 
conclusiio de obra elou pedido de autorizaqiio de utilizaqiio. 
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Informamos que para dar continuidade ao process0 de licenciamento de obras de alteraqiio, de 
acordo com o Regime Juridico de Urbanizaqb e de Edificaqb (RJUE), na atual reda@o dada 
pel0 DL n." 13612014, de 9 de Setembro, deverti apresentar o documento indicado na condiqiio 2, 
previamente ao pedido de emissiio de alvara de obras. 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.23 - Pedido de aprovaqlo da operaqiio de 1oteamentolFerragial do Moinho, art. 2833, em 
~vora.  Req: ConstruqBes Salvobra, Lda. Processo no 2.3614. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propae-se o deferimento nas seguintes condiq8es: 
Propbe-se enviar a rpc o deferimento do pedido de operaqiio de loteamento - arquitetura do 
prddio denominado "Ferragial do Moinho", descrito na Conservatbria do Registo Predial de 
~ v o r a  sob o n." 1591120100225 (Freguesia Horta das Figueiras), artigo matricial n." 2833 
(urbano), concelho de ~vora ,  com a irea total de 11.720m2 e 1.41 1m2 de 6rea coberta. 
1.Pretendem e f e ~  um loteamento faseado, sendo a la fase constituida pelos lotes 1 e 2 e 
respetivas obras de urbanizaqiio associadas e a 2" fase pel0 lote 3 (ficarh expectante e as obras de 
urbanizaqk seriio posteriormente planeadas e aprovadas). 0 s  lotes 1 e 2 integram construq8es ja 
existentes e o novo uso destina-se a armazdrn e industria. Entre os lotes 1 e 2 d criado um eixo de 
ligaqiio i?i rede vihria existente, entre a Rua Geraldo Fernando Pinto e a Rua Ant6nio Francisco 
Melro. 
0 lote 3 destina-se a industria e podera ser acedido pela Rua Antbnio Francisco Melro e pela Rua 
Vitor Branco dos Santos. 
2. 0 prddio integra-se, de acordo com a planta de zonamento do Plano de Urbanizagiio de ~ v o r a  
(PUE), publicado atravds da Resoluqiio de Conselho de Ministros n." 1312000, de 2000103128, 
em Zonas Industriais a Conservar e Consolidar - IA/C, aplicando-se os art. 49" e 50' do respetivo 
regulamento. 
- lote 3: a altura mhxima dos edificios 1150 devera exceder 9 m, excetuando sihaqbes 
tecnicamente justificaveis 
- No que se refere aos lugares de estacionamento ligeiros considera-se que a fase 1 da operaqiio 
de loteamento dh cumprimento aos racios de estacionamento definidos pel0 Plano de 
Urbaniqiio, contabilizando para o efeito os 5 lugares criados em dominio publico fora do 
prddio. Relativamente aos lugares de estacionamento pesados, considera-se que os dois 
propostos poderiio ser suficientes para suprir as necessidades associadas As utilizaqbes existentes. 
A 2" fase da operagiio urbanistica devera acautelar o cumprimento das disposiqbes estabelecidas 
no artigo 58" do regulamento do Plano de Urbanizaqiio. 
3. Condicionamentos 

Execuqiio do reperfilamento e pavimenkqiio da Rua Geraldo Fernando Pinto, no troqo entre a 
Rua Vitor Branco dos Santos e a linha fdrrea (Linha de ~vora),  incluindo a execuqiio dos 5 
lugares de estacionamento em dominio publico. 0 s  trogos a repavirnentar poder8o sofrer alguns 
ajustes em codormidade com os pontos de ligaqiio As diversas especialidades I obras de 
urbanizaqiio. 

Execuqk do reperfilamento e pavimentaqgo da Rua Antbnio Francisco Melro, na irea 
assinalada na Planta Sintese (des 1.04) (a irea assinalada sera confirmada em fase de aprovaqk 
das obras de urbanizaqiio), incluindo a pintura do estacionamento fiente ao Parque de Materiais, 
at6 ao entroncamento com a Rua Geraldo Fernando Pinto. A necessidade de execuqiio de 
infiaestruturas na Rua Geraldo Fernando Pinto para viabilizar os lotes, necessitarh de 
pavimentqiio da mesma. 

Celebrar permuta de terreno do prddio propriedade da C h a r a  Municipal de ~vora,  com a 
irea de 2001112 (parcela D - alvara de loteamento no 2/91) com uma parcela do prddio 
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denominado "Ferragial do Moinho", propriedade do promotor, descrito CRPE n." 
15911201 00225 (Freguesia Horta das Figueiras), com a area de 150m2. 

Em 30.01.1995 foi celebrada uma Escritura de Compra e Venda, no seguimento das 
deliberaqbes da Cimara Municipal de ~ v o r a  tomadas na RPC de 14.12.1994, retificada pela 
deliberaqiio tomada em 1 1.01.1995, onde a CME vendeu A firma Eduardo Espada, Lda 2 predios, 
os quais totalizam a area de 2.175,00m2. No seguimento de reuniaes internas com o proprietario, 
este aceitou a alteraqiio ao poligono de implantaqiio do seu lote, de forma a ser viabilizada a 
ligaqfio / continuidade da Rua Antonio Francisco Melro, com a condiqiio de ser mantida a mesma 
edificabilidade. A DORU ficou de formalizar esta alteraqiio. Caso a CME niio tenha efetuado 
esta alteraqiio ao poligono de implantaqiio do lote, previamente a emissiio do alvara de 
loteamento devera ser entregue uma declaraqiio de autorizaqiio do proprietario do mesmo (Sr. 
Espada) em como aceita o perfil proposto naquele arruamento e aceita a execuqiio das obras de 
urbanizaqiio associadas ao loteamento. 

Esta permuta permita a regularizaqiio do poligono de implantaqiio de ambos os lotes. 
4. Calculo das Taxas Urbanisticas 
Aquando a emissiio do alvara de loteamento, os encargos estiio previstos nos artigos 29", 32" e 33 
do Regulamento Municipal de Edificaqiio, Urbanizaqiio e de Taxas Urbanisticas em vigor (2" 
Serie DR, Edital n." 38412010 de 23 de Abril), de acordo com as formulas constantes no anexo I 
do mesmo regulamento. A aplicaqiio das referidas taxas incide sobre uma STP de 4.864,00m2, 
sendo o valor a liquidar, referente a TUL de 107.930,00€ e referente a C de 54.788,10€, 
totalizando assim 162.718,10€ (cento e sessenta e dois mil setecentos e dezoito euros e dez 
centimos) para valores de 2022. 6.2751,00m2 de STP propostos, foram deduzidos 1,411m2 de 
STP conforrne CRPE n." 1591120100225 (Freguesia Horta das Figueiras). 
Poderiio ser deduzidas obras de urbanizaqiio a executar fora do limite do predio, nomeadamente 
trabalhos na continuidade da Rua Antonio Francisco Melro. Esta situaqiio sera avaliada no 
iimbito das obras de urbanizaqiio. 
5. Relativamente aos projetos de especialidades, deveriio ser respeitadas as condiqces expressas 
nos pareceres internos, aquando entrega dos projetos de obras de urbanizaqiio: 

a)Aguas e esgotos: 
1. Devem desenvolver o projeto de especialidades com base nas condiqaes tecnicas impostas no 
oficio de resposta da EPAL quanto a quest30 da localizaqiio do emissario na zona da area de 
permuta e com base nas condiqbes tecnicas ja indicadas pelas UAS e nas indicaqaes da reuniiio 
ocorrida anteriormente (distribuiqiio 2021/9486/email em anexo). 
2. Devem prever a remodelaqiio das infraestruturas existentes na ma Geraldo Fernando Pinto 
tendo em conta a pavimentaqiio desse arruamento garantindo, no caso da rede de agua, a 
interligaqiio com a rua Antonio Francisco Melro. 
3. A ligaqiio do esgoto domestic0 do novo armamento deve ocorrer no coletor existente na zona 
do estacionamento do parque de materiais niio sendo permitido a ligaqiio ao emissario de esgotos 
existente na proximidade. 
4. Devem avaliar a possibilidade da drenagem das aguas pluviais ser efetuada superficialmente, 
eventualmente com recolha no final do novo arruamento / rua Geraldo Fernando Pinto e avaliar 
possibilidade de descarga na zona da linha com recurso ao que ja la existe de forma a niio 
sobrecarregar o coletor pluvial existente. 
Adicionalmente deve ser tido em conta no projeto de infraestruturas as necessidades futuras do 
lote 3 de forma a evitar necessidades posteriores de intervenqiio no pavimento aquando da fase 2 
do loteamento. 
A operaqiio urbanistica em apreciaqiio constitui, uma oportunidade de resoluqiio para a retirada 
do coletor de drenagem de aguas residuais domesticas que se encontra instalado no interior do 
lote com o process0 1.13 10 1 (onde atualmente esta o ginasino Be In Shape). 
Deve ser ponderada a hipotese de estabelecer faixa de cedencia no lote 3 para possibilitar a 
relocalizaqiio do referido coletor em espaqo publico. 
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Em Anexo no processo: Parecer da EPAL com a ref. S-LVTl20211940 
a)Residuos SBlidos Urbanos: 

Ao abrigo do n04, do art." 26O, do capitulo IV do RMRSeLP, "os projetos de obras de edificaqiio 
com STP superior a 1000m3, quaisquer que sejam os usos previstos, devem apresentar de 
sistema de deposiqiio de residuos no h b i t o  do processo de licenciamento". 
0 projeto contempla edificios para uso industridmazCns, com localizaqiio na zona industrial 
da Horta das Figueiras. Neste caso visto que nas zonas industriais niio existe recolha coletiva de 
residuos urbanos, aplica-se o art. 21° e 22O do mesmo regulamento, recolha consignada a 
produtores industriais, comerciais e serviqos sediados nos parques industriais da Cidade de 
~vora ,  n b  sendo necesshrio apresentaqiio de projeto de RSU. 

b)Arranjos exteriores e rede de rega 
Deve ser tido em atenqtio o Regulamento para a Apresentaqiio e Conceqiio dos Projetos de 
Espqos Exteriores no Concelho de ~vora ,  nomeadamente: 
A localizaqiio das b o r e s  deve ser salvawdada e devidamente acautelada para que ntio se 
venha a encontrar qualquer incompatibilidade entre estas e qualquer outra infiaestrutura, quer de 
subsolo quer de superficie. 
Devera tarnbCm ser assegurado os seguintes critdrios na escolha das h o r e s  a plantar: 

Largura das caldeiras - niio ser inferior a 1,5 m; 
EspCcies a plantar - devem ser plantadas espdcies aut6ctones, bem-adaptadas tis condiq6es edafo- 
climaticas da regiiio. ex. Freixos ou L6diios; 
Rega - deve ser garantida rega gota a gota nas caldeiras; 
Revestimento - as caldeiras devem ser revestidas com tela anti infetantes e casca de pinheiro ou 
outro inerte para o mesmo fim; 
Toturagem - as b o r e s  ser suportados por tutores em tripeqa com a altura correspondente a dois 
terqos da altura das ho res .  

c) Eletricidade 
0 s  projetistas deveriio averiguar junto da EDP se hh necessidade de construir um novo posto de 
transformaqiio (A carta 1 612 1 ID-DSAS-AAA-ALR de 1 5.0 1.202 1 refere que se garante a reserva 
de potencia no posto de transformaqiio, nada existindo acordado em termos de infiaestruturas 
eldtricas de serviqo publico, processo este que sera posteriormente tratado aquando do processo 
de urbanizaqiio). Em caso afirmativo, a sua localizaqk deverh ser escolhida em conjunto com a 
DGU. 
A construqh de um novo posto de transformaqiio obriga a construqiio de novas redes de media 
tens&, que liguem o novo PT a um existente na mesma zona. Siio obras normalmente extensas, 
caras, e comparticipadas pelos loteadores. E, portanto, um encargo financeiro pesado, que deve 
ser ponderado desde o inicio, para aldm de ser uma obra que pel0 seu impact0 no espaqo publico 
devera ser enquadrada com as restantes obras de urbaniza@o. 
Caso niSo seja necessirio um novo PT, serh mesmo assim necesstirio construir ligqiio 
subterriinea entre um PT existente e o loteamento. Constitui encargo do loteador a construqtio 
desta ligaqiio. 0 projeto as mediq6es e o orqamento, mesmo que feitos pela EDP, deveriio 
integrar os projetos das obras de urbanizaqiio, e o valor serh caucionado. 
0 s  armtirios de distribuiqiio, eventualmente necesshrios, deveriio ser integrados nos muros ou nas 
construq6es dos lotes, para ni%o constituirem obst4culos no espaGo publico; 

Disthcia aos Edificios 
< 3 .OO metros 
3 .OO metros - 3.50 metros 
3.50 metros - 6.00 metros 
> 6.00 metros 
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Porte das Arvores I Compasso de Plantaqb 
Niio C permita a plantqiio 
Pequeno 
Mddio 
Grande 

6.00 metros 
8.00 metros 
12.0 metros 



As redes aereas e os postes existentes na Rua vitor Branco dos Santos deveriio ser eliminados, e 
substituidos por cabos subterrineos, a semelhanga do que ja acontece ao longo do Be In Shape, 
ate ao poste da Rua Geraldo Fernando Pinto (ver desenho anexo). 
Para alCm da necessaria rede de baixa tensgo que servira os lotes, devera ser construida rede 
subterrinea de iluminagiio publica (IP) com as correspondentes colunas e luminarias, em todos 
os arruamentos que servem o loteamento: 

Rua Vitor Branco dos Santos, no passeio adjacente ao loteamento; 
Rua Geraldo Fernando Pinto, no passeio adjacente ao loteamento, incluindo a zona sem saida; 
Nos dois lados da Rua Antonio Francisco Melro. 

a) Telecomunicag6es 
Deveriio ser construidas ITUR adjacentes aos limites Oeste e Sul do loteamento, e dos dois lados 
da Rua Antonio Francisco Melro. 
Eventualmente sera necessario reformular a rede subterrinea existente na Rua Geraldo Fernando 
Pinto. 
Deveriio ser eliminados os postes e cabos aereos existentes ao longo do limite Norte do 
loteamento, e os que atravessam o terreno para servir as construgdes ali existentes. Algumas 
destas redes parecem estar a servir terceiros, pel0 que as ligagaes teriio que ser asseguradas pelas 
novas ITUR. 
0 s  projetistas deveriio contactar a operadora dona da infiaestrutura apta ao alojamento de redes 
de comunicaqaes eletronicas existente na zona, que em principio sera a MEO. 
Este contact0 devera ser feito em fase de projeto, para deterrninagiio do ponto de ligagiio das 
ITUR as infras existentes, e da solugtio a adotar para eliminaqiio das redes aereas, garantindo as 
ligag8es a terceiros. Servira tambem para esclarecer responsabilidades e encargos entre as 
operadoras e o loteador (quem faz os projetos dos desvios de redes, quem executa a obra, quem 
paga). 

b) Gas 
0 loteamento deveria construir redes de gas. Para a sua niio execugiio devera ser entregue uma 
justificagiio tecnica. 
A rede existente de gas natural mais proxima e a do lado Poente da Rua da Horta das Figueiras. 
0 s  projetistas deveriio avaliar junto da Dianagas da viabilidade de aquela operadora executar 
extensiio da rede de distribuigiio ate ao loteamento. 

c) Geral (sugestaes) 
Na pavimentaggo do trogo da Rua Antonio Francisco Melro entre o loteamento e o parque de 
materiais CME, tera que ser ponderado o prolongamento de todas as infraestruturas atras 
referidas, e a remodelaqiio das existentes. 
Deveriio ser aproveitados os trabalhos de abertura e fecho de valas em travessias de arruamentos 
para instalagiio dos chamados "negativos", tubos vazios, para futura utilizagiio, sem ser 
necessario danificar pavimentos: 

Dois tubos vermelhos diimetro 1 10 para eletricidade 
Dois tubos verdes diilmetro 1 10 para telecomunicag6es 

Estes tubos teriio de cumprir o afastamento de seguranga entre infraestruturas. 
d)Pavimentos - sugestaes 

Conforme previsto na legislagiio referente aos elementos instrutorios de projetos de operagaes de 
loteamento e de obras de urbanizagilo - Portaria 11312015 de 22 de Abril - deveriam, entre 
outras coisas, e no minimo, entregar planta de pavimentos contendo: 

Amarelos e vermelhos, esclarecendo todos os remates a realizar com o existente (onde 
terminam os lancis e pavimentos novos, como rematam com o existente) 

Representaggo de todas as intervengaes no pavimento existente: 
Redes electricas, ligagdes ao existente, eventuais remodelagaes das existentes; 
Rede de gas e respectivos ramais (se existir); 
Rede de agua, ligagiio ao existente, ramais domiciliarios; 
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Rede de esgotos, ligaqiio ao existente, ramais domicilihrios; 
Rede ITUR, ligqiio ao existente, ligqaes aos lotes; 
A reposiqiio dos pavimentos existentes deveria resultar numa figura geometrica regular, de 
grandes dimensaes, para conjuntos de valas, evitando remendos sucessivos e pr6ximos. Podera 
ser necesshrio, inclusivamente, repavimentar as ruas existentes a toda a largura. 
Estas repavimentaqties devem constar das mediqdes e orqamento e devem ser caucionadas. 
DeliberaqHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.24 - Revalidaqlo do despacho de aprovaqdlo da operaqlo de loteamento/N.' Sr.' da Graqa 
do Divor. Req.- Industrias Metalomeclnicas Lbo, Ld. Processo no 2.3327. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o deferimento da proposta tCcnica a seguir especificada: 
Trata-se da reva1idac;iio da deliberaqiio de aprovaqiio da operaqiio de loteamento para o prkdio 
sito em Nossa Senhora da Graqa do Divor, denominado "Foro do Chainho", situado junto a 
EM527, propriedade de Industrias Metalomechicas Lobo, Lda, descrito na Conservat6ria do 
Registo Predial de ~ v o r a  sob o n." 79/19890503 (fieguesia Nossa Senhora da Grqa do Divor), 
matriz nistica n." 26 da secqiio I, com a krea de 3,6 ha (36.000m2). 
Na RPC de 26.03.2014 foi deferida a operaqiio de loteamento, com condiqaes. 
Pretendem constituir 25 lotes, sendo 2 lotes destinados a habitaqiio / comCrcio e os restantes 
destinados a habitaqiio, totalizando 26 fogos e 2 fiqaes destinadas a comdrcio. 0 s  acessos 
realizam-se essencialmente pela atual EM527, pela Rua da Quinta Seca e armamento proposto a 
Rua de ~vora .  
A zona de intervengiio insere-se dentro do perimetro urbano de Guadalupe e tem enquadramento 
no Plano Diretor Municipal de ~ v o r a  em vigor (Aviso n.' 2 1 74/20 1 3 de 12 de fevereiro, n." 30, 
publicado na 2" SCrie do Dihrio da Republica), mantendo-se o enquadramento e as regras 
vigentes, aprovadas na deliberqiio de c h a r a  de 26.03.20 14. 
Devem ser respeitadas as Serviddes e Restriqdes de Utilidade Publica, nomeadamente os 
conjuntos de Valor Patrimonial (F) - afeta o lote 21; Rede Vi6ria Existente - EM527 (Sul) e 
Rede Vihia Proposta (Poente); Percursos Pedonais; Linha de Qua. 
1.1. Deve de ser emitido parecer favoravel pela Agencia Portuguesa do Arnbiente relativamente 
a linha de agua (principalmente pel0 poligono de implantaqiio proposto para os lotes 1,9 e 10) 
Relativamente ao desenho urbano proposto, verifica-se o seguinte: 
Entre os lotes 1 1,23 e 24 niio devera ser zona de cedencia ao dominio pcblico. 
As obras de urbanizaqiio devem incluir a execu~iio da Rua B (Rua da Quinta Seca) e a ligaqiio 
entre a Rua A e a Rua de ~vora .  
Para viabilizaqiio dos lotes 1 a 4 e do lote 21, devera ser visto o parecer das aguas e esgotos. 
Relativamente aos projetos de especialidades, verificam-se as seguintes condiqdes para o seu 
licnciamento: 
AWas e esgotos: 
A viabilidade do projeto mantkm-se condicionada resoluqiio dos seguintes pontos: 
0 ponto de ligaqiio as infia-estruturas de abastecirnento de agua devera ser junto do dep6sito de 
mod0 a ser possivel a abastecimento A rede de incendios; 
A conduta de abastecimento de Qua deve ser removida do interior do lote 21 com instalqiio de 
nova conduta atravks da rua dos Quintais. 
Tendo em conta que o troqo final do coletor de esgotos domCsticos se encontra implantado em 
lote particular e no limite da sua capacidade, niio C admissivel o acrdscimo de caudal de iiguas 
residuais domksticas provenientes de novos lotes urbanos, devendo ser previsto o seu desvio para 
o arruamento onde se pretende instalar o coletor pluvial na rua dos quintais. 
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0 coletor de aguas residuais domesticas proposto para a drenagem dos lotes 1 a 4 ira originar 
profundidades de instalaqiio na ordem dos 3.5m, tendo em conta a topografia existente, niio - - 
sendo viavel a sua ligaqiio a rede existente mais proxima. 
A implantaqiio e configuraqiio dos lotes referidos no ponto anterior deve ser revista, 
A cota de soleira dos futuros lotes deve ser superior a cota de pavimento devendo ser revisto o 
lote 5 e 6. 
Proieto da Rede viaria e sinalizaciio 
Relativamente a rede viaria proposta, e por forma a garantir a ligaqiio a zona de expansiio situada 
a poente do presente loteamento, a via devera apresentar continuidade; 
A via devera ser executada ate ao limite do predio para poente, no entanto, a ligaqilo a Rua de 
~ v o r a  devera ser realizada no presente iimbito, devendo ser acauteladas as condicdes de 
seguranqa e visibilidade, prevendo-se uma zona de espera para as viaturas que ckdem a 
prioridade; 
Relativamente a EM527, propde-se garantir ao eixo da via meio perfil transversal, com as 
dimensdes preconizadas no artigo 148-" do PDM (2 m passeio, 2.5 estacionamento, 3.5m faixa 
de rodagem). 
Devem ser incorporadas soluqdes de circulaqiio e atravessarnento que respeitem a circulaqiio 
pedonal inclusiva, com pavimentos uniformes, ou conter faixas de circulaqiio com pavimento 
uniforme de largura livre de qualquer obstaculo niio inferior a 1,20 metros, idealmente de 1,50 
metros. Para os atravessamentos de via, cujo passeio tenha largura inferior a 3,00 metros, o 
rebaixamento tera de ser executado em toda a sua largura, suavemente no sentido da marcha, 
igual ou inferior a S%, devendo a zona rebaixada ser a mesma cota da via. A zona do passeio 
rebaixada deve incluir infomaqiio tatil de apoio ao atravessamento antes e depois da interceqiio 
com a passadeira, e em toda a sua largura 
Proieto de Arranios exteriores 
0 projeto a apresentar devera respeitar a informaqiio n." 9789.2013, de 2811 1 emitido pel0 
tecnico da DAEP. Caso algum equipamento referido neste parecer tenha sido descontinuado, 
devera apresentar-se um equipamento equivalente (anteriormente enviado em anexo a RPC de 
26.03.2014). 
A soluqiio de desenho urbano apresentada devera centrar-se numa soluqiio de espaqo aberto 
publico, com uma estrutura de suporte do loteamento capaz de estabelecer as articulaqdes e as 
continuidades necessarias ao context0 urbano envolvente. Nesse sentido enumeramos os 
seguintes pontos que achamos pertinentes: 
A vegetaqiio escolhida devera ser autoctone ou apresentar caracteristicas perfeitamente adaptadas 
as condiqaes edafoclimaticas da regiiio e apresentar uma taxa de sucesso de plantaqiio elevado. 
A localizaqiio das hvores deve ser salvaguardada e devidamente acautelada para que niio se 
venha a encontrar qualquer incompatibilidade entre estas e qualquer outra infraestrutura, quer de 

As caldeiras deveriio ser homogeneas e dimensionadas de acordo com as necessidades hidricas 
de cada especie, niio devendo, em caso algum, apresentar uma dimensiio minima util inferior a 
2.00m2. 
A area perrneavel das caldeiras devera ser coberta por grade, grelha ou outro elemento, 
preferencialmente metalico, que garanta a penetraqiio da agua no solo e ofereqa condiqdes e 

- - 

subsolo quer de superficie. 
Devera tambem ser assegurado os seguintes criterios na escolha das arvores a plantar: 
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Disthcia aos Edificios 
< 2.00 metros 
2.00 metros - 3.00 metros 
3.00 metros - 6.00 metros 
> 6.00 metros 

Porte das ~ r v o r e s  I Compasso de Plantaqilo 
Niio e permita a plantaqiio 
Pequeno 
Medio 
Grande 

6.00 metros 
8.00 metros 
12.0 metros 



estabilidade, devendo ainda dispor de sistema de antirroubo. Em alternativa, 6 tambkm admitida 
a utilizaqiio de agregados permeirveis aplicada sobre tela anti germinante biodegraavel. 
As caldeiras, caso niio sejam cobertas por grade, grelha ou outro elemento, deveriio ser 
compostos por h o r e s  e arbustos e/ou herbaceas. 
AlCm da plantaqiio das esp6cies vegetativas nos canteiros, devera ser instalado um sistema de 
control0 de erosiio orgbica do genero mantas orgbicas, rede de coco ou equivalente. 
Na execuqiio do projeto deverir ser respeitado o "Regulamento para a apresentaqfio e conceqgo 
dos projetos de espaqos exteriores no Concelho de ~vora .  
Proieto de RSU 
"0 promotor devera apresentar projeto de Residuos S6lidos de acordo com o art." 26" do capitwlo 
IV do Regulamento Municipal de Residuos S6lidos e Limpeza Publica: 
Descriqiio sumtiria do sistema de deposiqiio de RSU's, incluindo ecopontos 
Apresentaqiio dos csllculos para o dimensionamento do sistema de deposiqiio de RSU e 
Ecoponto, descritas no Anexo I do mesmo regulamento. 
Apresentaqiio de planta de implantaqiio. 
0 promotor devera optar por contentores de superficie, tendo em conta a tipologia adotada na 
freguesia. Deveriio ser de modelo standard, com sistema de elevaqiio do t i p  DIN e Ochner, 
assim como os ecopontos deveriio ser do modelo igual ao adotado na zona. 
0 s  contentores de superficie necessitam de implantaqk de parque com as dimensties de 1 .OO x 
1.20 m por unidade e alqa metsllica para os prender. 
Quanto 9 localizaqiio, deve cumprir o RMRSeLP tendo em conta: 
Afastamento minimo de 10 m para portas e janelas de edificios 
Afastamento minimo de 15 m para zona de esplanada. 
Fora das faixas de rodagem. 
Afastados das zonas de passadeira de atravessamento de pe6es. 
Em locais onde n8o quebre a visibilidade a pe6es e veiculos, em cruzamentos entroncamentos, 
passagens estreitas e passadeiras de pe6es." 
EDP - 
"Uma vez que niio nos referem qualquer alteraqh dos pressupostos da operqiio urbanistica em 
apreqo e niio tendo existido naquela zona nenhum outro desenvolvimento significative da rede 
elCtrica de serviqo publico, informamos que se mantdm a necessidade de instalaqiio de um posto 
de transformaqiio de serviqo publico." 
4. Aquando a emissb do alvarft de loteamento, os encargos estiio previstos nos artigos 29", 32" e 
33 do Regulamento Municipal de Edificaqiio, Urbanizaqiio e de Taxas Urbanisticas em vigor (2" 
SCrie DR, Edital n." 38412010 de 23 de Abril), de acordo com as f6rrnulas constantes no anexo I 
do mesmo regulamento. A aplicaqiio das referidas taxas incide sobre uma STP de 8.933,10m2, 
sendo o valor a liquidar, referente a TUL de 155.813,76€ e referente a C de 96.603,44€, 
totalizando assim 252.417,21€ (duzentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e dezassete euros e 
vinte e um centimos) para valores de 2022. 
Ao valor das taxas urbanisticas, podera ser deduzido parte dos encargos associados B execuqiio 
da Rua da Quinta Seca. 
5. Outras consideraqties: 
Deveriio ainda, ser consultadas as operadoras de telecomunicaq6es, no que se refere ao projeto 
de ITUR, quanto as infiaestruturas necesstirias, tendo em conta as necessidades do loteamento. 
As infiaestruturas, inerentes 4s redes eldtricas e de telecomunicaqties, deveriio ser integradas no 
projeto de arquitetura do loteamento e a sua localizaqb previamente articulada com os serviqos 
~amariuios. Deveriio ser garantidas as ligaq6es is redes ja existentes, as quais deverh ser 
asseguradas pel0 promotor do loteamento. 
0 s  passeios a prever, deveriio considerar todas as infraestruturas a executar, nomeadarnente as 
ho res ,  os candeeiros, os arrnhrios de passeio, das redes eldtrica ou de telecomunicaqties, o PT e 
0s RSU'S, garantindo 1.60m, livres de qualquer obstaculo, em cumprimento do DL n." 
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16312006, de 08 de Agosto. Devera igualmente ser cumprido, no que se refere aos lugares de 
estacionamento reservados a deficientes o decreto-lei n." 16312006 de 8 de agosto. 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.25 - Pedido de certidiio de compropriedade1Quinta do Bacelo dos Pretos, art. 133, secqiio 
K, em ~ v o r a .  Req: Fernando Josh Sanches Ramirez. Processo no 2.3577. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropGs a ratificaqiio do seu despacho datado de, 05.05.2022 "Concordo", lavrado sobre a 
proposta tecnica que se transcreve: 
1- Trata-se de pedido de emissiio de certidiio de compropriedade para predio localizado no 
perimetro urbano de ~ v o r a .  0 prkdio em causa, e nistico. 
2- Pelo exposto, propae-se submeter a seu despacho com posterior ratifica~iio em RCM o 
deferimento do pedido de emissiio de certidiio de compropriedade." 
Deliberagiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

6.26 - Pedido de certidiio de compropriedade1Quinta dos Casais de Mira-SC, art. 166, 
secqiio H, em ~ v o r a .  Req: Maria Celeste Pinheiro da Cruz Pereira. Processo no 1.10039. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop8s a ratif-icaqiio do seu despacho datado de 05.05.2022. "Concordo", lavrado sobre a 
proposta tecnica que se transcreve. " 
"Ao Sr. Presidente, propae-se submeter a seu despacho com posterior ratificaqiio em RCM, o 
deferimento do pedido de emissiio de certidiio de compropriedade." 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

6.27 - Pedido de aprovagiio dos projetos das especialidades entregues1Rua do Aqueduto, 
N." 16 - Bairro da Torralva, em ~ v o r a .  Req: Alexandre Maria Lopes Santos M6sca. 
Processo no 1.13875. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propae-se a ratificaqiio do seu despacho datado de 28.04.2022 "Concordo", lavrado sobre a 
proposta tecnica que se transcreve: 
Ao Sr. Presidente, propae-se submeter a seu despacho com posterior ratificaqiio em RCM, o 
deferimento dos projetos das especialidades entregues, nas condiqaes do parecer da UAS - 
Unidade de ~ ~ u a  e Saneamento." 
Especialidades entregues: Ficha de Seguranqa Contra Incendios, Estabilidade, Acustico, 
Comportamento TCrmico, Ficha Eletrotecnica, Infraestruturas de Telecomunicaq6es, Gas e 
Aguas e Esgotos. 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

6.28 - Pedido de emissiio de certidiio de destaque-retificagiio da deliberaqiio de 
04/05/2022/Rua dos Anjos, artigo 1454-P, Quinta do Freixo, Canaviais, em ~ v o r a .  Reg.- 
Raiz Segura, Ld.". Processo 1.12731. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
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Propi3e-se a retificaqiio da deliberaqiio de 04/05/2022, ponto 6.7 no que respeita is &eas das 
parcelas conforme abaixo especificado: - k e a  da parcela a destacar: 629 m2 (seiscentos e vinte e 
nove metros quadrados). 
- k e a  da parcela sobrante (parcela B): 629 m2 (seiscentos e vinte e nove metros quadrados). 
Deliberaggo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.29 - Pedido de aprovaggo do projeto de arquitetura/Rua do Raimundo, N." 103, em 
kvora. Req: Sempresul, Lda. Processo no 1.16907. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propbe-se o indeferimento, com base no parecer que a seguir se transcreve: 
Proptie-se o indeferimento do projeto de arquitetura, pelos seguintes motivos: 
"1. Niio C apresentado relatbrio prkvio de acordo com o Art." 15" do DL n." 14012009, de 15 de 
Junho, considerando-se que o documento entregue com essa descriqiio se trata apenas de uma 
mem6ria descritiva generics, sem qualquer referencia aos antecedentes processuais, ;i origem e 
evoluqiio do edificio, sendo igualmente omisso relativamente aos materiais existentes, a 
empregar, e a compatibilidade entre estes, bem como as tkcnicas construtivas. 
2. E ignorada e omitida a existencia de elementos azulejares dos S6c.o~ XVII e XVIII, de 
tematica Mariana, existente por toda a casa e cuja importiincia e valor patrimonial e hist6rico 
consta do Inventiuio Artistic0 de Portugal, de Tulio Espanca. 
3. A instalaqiio sanitiiria que agora se propbem legalizar elimina total ou parcialmente o painel de 
azulejos com padriio parcial de colunas e capiteis, provavelmente da cena da Apresentaqiio do 
Menino Jesus ao Templo, uma vez que C nessa mesma parede que se instala a sanita e respetiva 
canalizaqiio, quando niio C admissivel qualquer intervenqiio, que niio a mera conservaqiio, em 
elementos de valor patrimonial, em respeito com o disposto no n." 2 do Art." 66", no n." 2 do 
Art." 7" e no n." 6 do Art." 68" do Plano de Urbaniqiio de kvora (PUE).. 
4. Relativamente ;i instruqiio e representqiio griifica verificam-se, tambern, os seguintes motivos 
que impedem a total compreensiio do projeto e, consequentemente, a sua antilise t6cnica: 
4.1 A folha de mediqbes estii incorreta no seu preenchimento; 
4.2 Niio e apresentado levantamento fotogrhfico de acordo com o indicado no n." 15 da Portaria 
n." 11312015, de 22 de Abril, niio se considerando uma h i c a  fotografia de fachada urn 
levantamento f ~ t o g r ~ c o ,  sobretudo, quando existem elementos relevantes no seu interior que 
deverb merecer levantamento fotogrhfico e respetivo mapeamento completo; 
4.3 As plantas d o  representam de maneira distinta a malha edificada, dos logradouros e dos 
m a m e n t o s ,  estando toda a envolvente representada com uma mesma mancha cinzenta, cuja 
interpretaqiio C a da implanta@o do edificio dentro de um denso conjunto edificado, sem acesso 
;i via publica; 
4.4 os cortes niio correspondem totalmente ;i projeqiio em planta, por exemplo, no Corte B surge 
uma escada em vista, no compartimento abobadado corn duplo pe-direito, que niio tem qualquer 
representagiio em plantas; as escadas niio tern o mesmo n h e r o  de degraus em cortes e em 
planta; a espessura das paredes difere entre as plantas e os cortes; as ab6badas nunca tem a 
representaqiio grilfica convencionada em plantas; as ab6badas quando representadas em planta do 
1" piso niio representam o local por onde siio "cortadas"; a charnine representada em planta de 
coberturas nib esta representada em alqado ou cortes; o Corte C, ao nivel da cobertura, niio esth 
devidamente representado; 
4.5 0 linico prop6sito deste process0 de licenciamento 6 a legalizaqiio de uma instalaqiio 
sanithria, no entanto, niio entrega um h i c o  corte pela mesma e niio entrega qualquer pormenor 
construtivo que indique os materiais, soluqiio construtiva ou sistema de ventilaqiio. 
Informamos que de mod0 a ultrapassar os motivos de indeferimento acima descritos, conforme 
previsto no Regularnento geral das Edificaqbes Urbanas (RJUE), na atual redaqiio dada pel0 DL 
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n." 136/2014 de 9 de Setembro, deve apresentar aditamento ao projeto de arquitetura com 
Relatorio Previo completo, que corrija todas as questbes, niio estando dispensada a sua revisiio 
geral e correqiio de demais incoerencias que se venham a verificar." 
Foi feita a audiq2o prevista no CPA n2o tendo havido resposta. 
Deliberaqiio: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.30 - Pedido de informa950 pr6vialQuinta de Vale Vazio, em ~ v o r a .  Req: Prazer de 
Receber, Lda. Processo no 1.6832. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propbe-se a emissiio de parecer desfavoravel com base no parecer que a seguir se transcreve: 
"1- 0 projeto apresentado n20 tem enquadramento no plano porquanto se verificar o 
incumprimento a faixa de proteqiio de 75 metros ao eixo da EN1 14 estabelecida pel0 artigo 25" 
do regulamento do Plano Diretor Municipal de ~ v o r a  e da instruqiio do pedido niio incluir o 
parecer favoravel da Entidade Regional de Reserva Agricola (a superficie do predio encontra-se 
maioritariamente afeta a Reserva Agricola National); 
"Artigo 25." 
Rede Viaria 
1 - Ao longo das vias que constituem o Anel Envolvente da Cidade, definido pelos corredores 
da IP7/A6, do IP -2, do IC -33 e do troqo que liga a IP71A6 ao IC33 - constituido pel0 troqo da 
EN 114 ate a ligaqiio a via estruturante e pela propria via estruturante representada na Planta de 
Ordenamento - Condicionamentos do Plano, fica interdita a edificaqiio, bem como a exposiqiio 
ou venda de qualquer tip0 de produtos, numa faixa de 200 metros para cada lado do respetivo 
eixo, tal como representado na referida planta 
2 - Excetua -se do disposto no numero anterior a construqiio de equipamentos rodoviarios de 
apoio aos utentes das rodovias e as ocupaqbes em solo rural identificadas na Planta de 
Ordenamento. 
3 - Ao longo de parte do troqo da EN1 14 ( ~ v o r a  - Montemor -0--Novo) - entre a ligaqiio a 
via estruturante e a cidade de ~ v o r a ,  e dos troqos da ER114 -4 ( ~ v o r a  - EN4), EN1 8 ( ~ v o r a  - 
Estremoz), da EN18 ( ~ v o r a  - no de S. Manqos), da EN254 ( ~ v o r a  - Redondo), e da ER254 
( ~ v o r a  - Viana do Alentejo e EN380 ( ~ v o r a  - Alcaqovas), definidos na Planta de 
Ordenamento, compreendidos entre o Anel Envolvente da Cidade e o perimetro urbano da 
Cidade de ~ v o r a ,  devem ser observados os seguintes condicionamentos: 
a) Quando marginados por Espaqos de Proteqiio Ambiental e por Espaqos de Media e Grande 
Propriedade integrados nos Espaqos Agricolas e Florestais e aplicavel o disposto nos numeros 
anteriores; 
b) Quando marginados por outros espaqos, fica interdita a edificaqiio, bem como a exposiq2o ou 
venda de qualquer tipo de produtos, nurna faixa de 75 metros para cada lado dos respetivos 
eixos, tal como representado na Planta de Ordenamento - Condicionamentos do Plano, sem 
prejuizo da observincia de disposiqbes que disponham diversamente, constantes de regulamentos 
municipais ou de outros planos municipais de ordenamento do territorio. 
2-Fundamental ainda assinalar que a pretensiio incide num predio onde se implanta uma unidade 
hoteleira devidamente licenciada (tendo esta edificaqgo beneficiado, no iimbito do procedimento 
de control0 previo que permitiu a sua concretizaqiio, de um indice de exceq2o de 0.2 definido 
pela anterior redaqiio PDME) e que essa coexist$ncia niio se afigura viavel (de referir 
complementarrnente que o quadro sinoptico referencia uma area do terreno "alvo de intervenqiio" 
de 5 176m2 e a instruqiio incorpora uma certidiio de teor onde consta uma area de 10 352m2) - 
ver documentos em anexo: 
Autorizaqtio de utilizagiio n023/92 - STP 1 266,80m2 (IU - 0.12) 
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Alvara de Obras n0157/201 1 - 1 129,421112 (cdculo realizado segundo novos critdrios de rnediqfio 
de STP) 
Autorizaqiio de utilizaqiio no 1/12 (documento que titula o empreendimento tun'stico em 
hcionamento) 
3-Pelo exposto prop6e-se a emissiio de parecer desfavoravel ao PIP submetido Zi apreciagiio dos 
Servips." 
Foi feita a audiqiio prevista no CPA niio tendo havido resposta. 
DeliberasHo: 
A ~ b &  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.31 - Pedido de aprovaqHo do projeto de arquitetura (legalizaqHo)/Courela da 
Carrasqueira, em ~ v o r a .  Req: JoHo Luis dos Santos. Processo no 1.19664. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o indeferimento, com base no parecer que a seguir se transcreve: 
1- 0 parecer emitido pela DORU veicula a impossibilidade da operaqiio urbanistica obter o 
parecer favoriivel da Comissiio Municipal de Gestlio Integrada de Fogos Rurais em virtude das 
ampliaq6es promovidas num fog0 habitacional (de gdnese anterior a 1969) sem o indispensavel 
control0 prdvio camariirio se situarem a menos de 10 metros dos limites das estremas do prddio e 
a menos de 50 metros de espqos florestais: 
2- De acordo corn o ponto 3 do artigo 61" do DL 8212021 de 13 de Outubro "Nas obras de 
ampliaqiio de edificios inseridos exclusivamente em empreendimentos de turismo de habitaqiio e 
de turismo no espaqo rural, e nas obras de construqiio ou ampliaqilo de edificios destinados 
exclusivamente b atividades agricola, pecuhria, aquicola, piscicola, florestal, incluindo 
atividades industriais conexas e exclusivamente dedicadas ao aproveitamento e valorizaqiio dos 
produtos e subprodutos da respetiva exploraqiio, ou de edificios integrados em infraestruturas de 
produqiio, arrnazenamento, transporte e distribuiqiio de energia eldtrica, ou ao transporte de gh ,  
de biocombustiveis e de produtos petroliferos, pode o municipio, 
a pedido do interessado e em h q i i o  da andise de risco subscrita por tdcnico com qualificaqiio 
de nivel 6 ou superior em proteqiio civil ou ciCncias conexas, reduzir at6 um minimo de 10 m a 
largura da faixa prevista nas alineas a) e b) do n.O 1, desde que verificadas as restantes condiq6es 
previstas no mesmo niunero e obtido parecer favoravel da comissiio municipal de gestlio 
integrada de fogos rurais, aplicando-se o disposto nos n.os 3 e 4 do artigo anterior." 
3- Registamos, portanto que a reduqiio de 50m para 10m a espaqos florestais exclui uso 
habitacional. Neste context0 e ainda que os limites b estremas fossem cumpridos atravds da 
demoliqiio de parte da ampliaqb ou corn um acerto de cadastro devidamente autorizado pel0 
titular do terreno adjacente a norte, niio seria possivel viabilizar a pretensb; 
4-No que se refere ao projeto de arquitetura, assinalamos que os desenhos da sobreposiqb niio 
consideram a legalizaqiio do corpo afeto As divides 6,7,8 e 9 (tambkm promovido sem a devida 
consulta ao nossos Serviqos); 
5-Pelo exposto propornos o indeferimento do projeto de legalizqiio apresentado; 
6-A posiqiio dos Serviqos poderi ser eventualmente revista atravds da instalaqiio de um unidade 
de turismo em espago rural no hovel, desde que garantindo cumulativamente a disthcia de 1 Om 
das ampliaq6es b estremas do prddio (dm acuais ou eventualmente das acertadaslnegociadas 
com o titular do prddio confinante a norte) e obtendo o parecer prkvio favoravel B reduqiio da 
faixa prevista nas alineas a) e b) do n." 1 do DL 8212021 de 13 de Outubro da Comissb 
Municipal de Gestiio Integrada de Fogos Rurais." 
Foi feita a audiqiio prevista no CPA niio tendo havido resposta. 
DeliberaqHo: 
A C b a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 
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6.32. - Pedido de aprovaqBo do projeto de arquitetura1Rua da Boa Vista, N.O 7, em ~ v o r a .  
Req: Francisco Tiago Mendes Branco. Processo no 1.5706 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o indeferimento, com base no parecer que a seguir se transcreve: 
ccProp6e-se o indeferimento do projeto de arquitetura referente a obras de alteraqiiol legalizaqiio, 
nos termos da alinea a) do n." 1 do artigo 24" do RJUE (Decreto-Lei n." 555199 de 16 de 
dezembro, com as alteraqaes subsequentes), por a obra desrespeitar norrnas legais e 
regulamentares aplicaveis. 
Mais se informa, relativamente aos motivos de indeferimento e deficiencias instrutorias: 

Devera ser garantido o alinhamento das construq6es pela construqiio vizinha, correspondente ao 
n." 5; 

N5o e respeitado o numero de lugares de estacionamento, no interior do lote, estipulado pel0 
disposto no art." 156" do Plano Diretor Municipal de ~ v o r a  (PDMEVO~~),  correspondente a 1,5 
lugares de estacionamento por fogo; 

As escadas propostas, de acesso ao primeiro piso, reduzem a dimensiio das garagens, niio 
permitindo assegurar a dimensiio minima para o adequado estacionamento automovel nas 
mesmas, contrariando o disposto no artigo 25" do Regulamento Municipal de Edificaqiio, 
Urbanizaqiio e de Taxas Urbanisticas (RMEUTU); 

Niio 6 possivel inscrever uma zona de manobra, para uma rotaqiio de 360°, no atrio de entrada 
da habitaqiio, sendo a sua largura inferior a 1,50m, contrariando o estipulado pel0 DL n." 
16312006, de 8 de agosto em materia de acessibilidade a pessoas com deficihcia e mobilidade 
condicionada; 
0 espaqo ocupado pel0 poliban niio permite a instalaqiio futura de uma banheira, niio cumprido 

o disposto no art." 84" do Regulamento Geral das Edificaqaes Urbanas (RGEU), o qual obriga a 
uma instalaqiio sanitaria completa, por fog0 habitacional; 

Somos a verificar o niio cumprimento do DL n." 101-Dl2020, de 7 de dezembro, que 
regulamenta o Sistema de Certificaqiio Energetics dos Edificios (SCE) e que estabelece os 
requisitos aplicaveis a conceqiio e renovaq80 de edificios, com o objetivo de assegurar e 
promover a melhoria do respetivo desempenho energetico, a sua modernizaqiio e renovaqiio; 

Alertamos para a dificuldade verificada no cumprimento das disposiqaes legais e 
regulamentares em vigor aplicaveis, mantendo os dois fogos habitacionais corn a tipologia 
proposta, tendo em conta a dimensiio do lote, com uma frente de apenas 10m; 

Com vista a evitar a proliferaqiio de construqaes, de gdnese ilegal, no logradouro, somos a 
propor a criaqiio de zona de arrumos, complementar a edificaqiio principal; 

A folha de mediq6es niio se encontra corretamente preenchida, devendo a mesma ser corrigida 
de acordo com a copia enviada em anexo. 
Considerando que niio foram apresentados os respetivos projetos de especialidades, conforme 
estipulado pela Portaria n." 11312015, de 22 de abril, o requerimento apresentado nil0 foi 
analisado como Comunicaqiio Previa de Obras de Edificaqiio, mas sim como Licenciamento de 
Obras de Edificaqiio, enquadrado no artigo 20." do Decreto-Lei n." 555199, de 16 de dezembro, 
com a nova redaqiio que lhe foi dada pel0 Decreto-Lei n." 1361201 4, de 9 de setembro. 
Mais se informa que a posiqiio tecnica dos serviqos podera reverter-se caso se vejam suprimas as 
desconformidades e deficiencias instrutorias acima enunciadas, procedendo-se a entrega de novo 
pedido. )) 
Foi feita audiencia previa prevista no CPA qual o requerente respondeu informando ser sua 
pretensiio entregar projeto de substituiq80. 
DeliberaqBo: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 
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6.33. - Pedido de licenciamento de obras de aIteraqiio/Rua do Capado, N." 4 e 6, em ~ v o r a .  
Req: Maria do CBu Prates Figueiredo da Costa. Processo no 1.1557. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o indeferimento, com base no parecer que a seguir se transcreve. 
Propbe-se o indeferimento do pedido de licenciamento de obras de alteraqiio, pel0 seguinte 
motivo: 
1. A certidiio apresentada niio descreve Area descoberta (saguiio), niio sendo provada a 
legitimidade sobre a referida kea. 0 s  desenhos apresentados e a certidiio clevergo apresentar 
conformidade; 
2. E representada uma cobertura sobre o estendal com aspeto prechio, sendo que a cobertura 
aparentemente sem legitimidade por antiguidade contraria o definido no artigo 68" do PUE 
(Plano de Urbanizaqiio de ~vora )  ao diminuir a Area de logradouro; 
Deverh proceder-se B Audiencia Prdvia dos Interessados (API), conforme previsto pelo Art." 
121" e seguintes do Codigo de Procedimento Administrativo (CPA), devendo para continuidade 
do processo, ser reformulado o pedido de licenciamento de obras de alterqiio de mod0 a dar 
cumprimento aos pontos acima indicados, devendo ainda ser completado com os seguintes 
elementos: 
1. Apresentqiio de Acessibilidades nos termos da Portaria n." 30112019 de 12 de setembro, e 
enquadramento na tipologia de intervenqiio, acornpanhado de Termo de Responsabilidade; 
2. Memoria Descritiva, devera ser completada com a indicaqiio da Tipologia e completada com 
quadro sinoptico, nos termos da Portaria n." 1 1 3/20 15; 
3. 0 layaut da cozinha devera ser conseguido sem comprometer a total demoliqiio da chaminC, 
nos termos do artigo 66" do PUE tambdm conforme indicado no parecer da DRCADGPC; 
4. Devera ser demonstrada a exaustiio do fogiio nos termos dos artigos 1 1 1 ", 1 12 e 1 13" do 
RGEU; 
5. Enquadrar e justificar de acordo com a portaria n." 30412019, as alteraqdes nas IS que atd B 
data seriam completas nos termos do RGEU (banheira, bide, sanita e lavatorio), e que passam a 
possuir duche em detriment0 de banheira; 
6. A apresentaqiio de folha de mediq6es modelo atualmente em vigor, e com keas concordantes 
com as Areas da certidiio a alterar; 
7. A porta correspondente ao n h e r o  6 deverh apresentar urn desenho mais depurado de forma a 
obter um melhor enquadramento no conjunto classificado, nos termos do artigo 66 do PUE; 
8 .0s  termos deveriio indicar o Plano aplicirvel designadamente o PUE - Plano de Urbanizaqiio e 
Edificaqiio." 
Foi feita a audiqiio prevista no CPA niio tendo havido resposta. 
Deliberaqiio: 
A C b a r a  deliberou, por unanirnidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.34. - Divisiio em Propriedade HorizontaVEstrada de Reguengos, n." 2B - Bairro Chafariz 
d'El Rei, em Evora. Req: Freire Moreira e Andre Moreira, Lda. Processo no 1.362. 

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

7. - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEAMENTO 

7.1. - Plano de Gestiio do Edificio Ex-CAE - Aerhdromo Municipal. 
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0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se a aprovagiio do Plano identificado em titulo. 
Com o Plano proposto estabelece-se a adoqiio de regras e contrapartidas pela utilizagiio, assim 
como os usos possiveis nas salas e outros espaqos no edificio sito no Aerodromo Municipal - 
propriedade do Municipio- e que e uso denominar-se de Edificio Ex-CAE. 

IntervengGes: 
A senhora Vereadora Lurdes Nico em relagiio a gestiio do Edificio Ex-CAE, disse que visitou 
o aerodromo e que esteve reunida com o responsavel dos Servigos Municipais. Contudo, gostava 
que o senhor Presidente transmitisse a todos os membros da Ciimara Municipal o uso que vai ser 
dado ao edificio, nomeadamente a transferencia do servigo Municipal de Protegiio Civil que vai 
ocupar o espaqo. 
Em relagiio ao litigio que havia em Tribunal questionou qual o ponto de situagiio. 

0 senhor Presidente esclareceu que o edificio foi construido com a cedencia de um terreno 
Municipal a CAE. Contudo, a construgiio do edificio alem do terreno municipal ocupou uma 
parte de terreno da Fundagiio Eugenio de Almeida, raziio porque o edificio niio p6de ser 
licenciado. 
Mais tarde, e ja em 2014, tentaram retomar a negociagiio com a CAE e propuseram resolver esta 
situagiio atraves de um acordo com a Fundagiio Eugenio de Almeida no sentido de adquirir o 
terreno, entiio ocupado pela construgiio, para permitir legalizar o espago. 
Entretanto, o Instituto de Gestiio dos Fundos Comunitarios detetou exatamente o problema do 
incumprimento por parte da CAE e interpas um process0 judicial para reaver a verba. 
Apos anos de grande discussiio, conseguiram chegar a um acordo com uma das ultimas diregdes 
da CAE, e independentemente daquilo que o Tribunal decidir a Ciimara tem sempre o direito a 
reversiio. 
Referiu que o edificio tinha um valor na ordem dos 800 mil euros, e a divida da CAE ao Instituto 
de Gestiio dos Fundos Comunitarios era muito mais significativa e por isso pensa que e uma 
situaqiio que se vai prolongar no tempo. Ainda assim, a CAE recebeu um valor a fundo perdido 
para o edificio e se o Tribunal entender niio devolver o dinheiro, entiio essa verba tem que ser 
deduzida porque e a fundo perdido. Salientou que apesar de tudo tem estado em consoniincia 
com o referido Instituto para resolver a situagiio. 
Em relagiio ao edificio, referiu que o objetivo fundamental e trazer escolas para o edificio e pa- 
las a trabalhar no aerodromo. Outras utilizagdes que possam acontecer por parte do municipio 
seriio residuais, e de momento esta a receber melhoramentos e manutenqiio porque esteve um 
conjunto de anos sem utilizaqiio. 
Deliberaqiio: 
A C2mara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

7.2. - Prorrogagiio de prazo para apresentaqgo do projeto de licenciamento a Come Fly - 
Atividades e Sewigos ACreos. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se, nos termos do previsto no no 2 do art." 13.' do RMALIAE prorrogar por seis meses 
corn inicio a data do conhecimento da deliberagiio, o prazo para apresentagiio do projeto de 
licenciamento para construgiio em parcela do Aerodromo sobre a qual detem a requerente titulo 
de licenqa de utilizagiio de dominio public0 aeroportuario. 
A requerente fundamenta, no requerimento apresentado, com a existsncia de dificuldades 
logisticas diversas que dificultaram o desenvolvimento processual dentro do prazo inicialmente 
estabelecido. 
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Deliberaqgo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

7.3. - Reversgo para o Municipio da propriedade de lote atribuido a New Stones - 
ComCrcio e Transformaqgo de Mhrmores e Granitos, Lda. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se, com base no previsto na alinea a) do no 2 do art." 14.' do RMALIM, estabelecer 
acordo com a New Stones - Comercio e Transformaq30 de M h o r e s  e Granitos Lda para a 
reversiio para o Municipio da propriedade do lote, sito no PITE, com o no 59 e descrito na CRP 
de ~ v o r a  com o no 334lHorta das Figueiras e inscrito na Matriz Predial Urbana da Freguesia da 
Horta das Figueiras sob o art." 654. 
0 proposto foi objeto de acordo em reuni3o solicitada pel0 representante da empresa e vem na 
sequCncia dos contactos que os serviqos tCm estabelecido face situq3o de incumprimento de 
prazos estabelecidos em RMALIAE. 
De acordo com o principio regulamentar estabelecido e citado no corpo da proposta o Municipio 
compromete-se a devolver A data da assinatura do respetivo contrato de revers30 a importiincia 
de 3 1 334,42€. (85% da importiincia que a empresa pagou pel0 lote, conforme CCV estabelecido 
entre as partes a 91021201 2. 

Intervenqties: 
0 senhor Vereador Henrique Sim Sim questionou se estas reversees tCm sido por iniciativa 
das empresas ou do Municipio, como tem decorrido o process0 e quais os critirios em que se 
baseiam. 

0 senhor Presidente esclareceu que tem sido por iniciativa do Municipio, ja que no anterior 
regulamento s6 era possivel a revers30 atravks de aq3o Judicial. Assim, face a esta situaq30, na 
altura, propas uma alteraq30 ao regulamento no sentido de permitir uma reversiio arnigavel, ou 
seja, a C h a r a  paga uma parte a empresa, n3o a totalidade obviamente, mas consegue recuperar 
o lote para lhe dar a devida utilizaq30. Esta alteraqao foi aceite e 6 a partir daqui que t8m 
proposto As empresas que niio curnprem as reversties, o caminho da negociaqiio que beneficia 
todos. 
Explicou que comeqararn por todos os que estavam em Tribunal, os quais jh est3o resolvidos, e 
de momento est3o a resolver situaq6es que estavam pendentes. 
Deliberaggo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

7.4. - Bairro Comercial Digital de ~ v o r a  - apresentaqiio de manifestaqiio de interesse ao 
abrigo do aviso: AVISO N.' 01lC16-i0212022 do PRR. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop& que C h a r a  ratifique a apresentaq30 de uma manifesta@io de interesse a medida do PRR 
- Bairros Comerciais Digitais, promovida pelo Municipio de ~ v o r a  em conjunto com a ACDE e 
a AHRESP, nos termos das especifica@es. 
No h b i t o  do AVISO N.O 01lC16-i0212022 do PRR - Componente 16 - Empresas 4.0 foi 
apresentada em 29/04 p.p., uma manifestaqiio de interesse para cria@o de um Bairro Comercial 
Digital nas principais art6ria.s comerciais do Centro Hist6rico de ~vora,  promovida pel0 
Municipio de ~vora ,  em conjunto com a ACDE - AssociaqHo Comercial do Distrito de ~ v o r a  e a 
AHRESP - Associaqgo da Hotelaria, Restauraqao e Similares de Portugal. 
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Esta manifestaqiio de interesselcandidatura de pre-qualificaqiio foi desenvolvida pela equipa 
interna constituida por elementos da DITI, DDE, UPAMO, DC e DAM, conjuntamente com os 
parceiros, a ACDE e a AHRESP, e com a consultora Inova+ (contrataqiio externa). 
Para alem das associaqaes empresariais referidas, que se constituem copromotores do projeto (a 
constituiqiio da parceria esta condicionada pel0 definido no aviso aplicavel), a candidatura conta 
com o apoio formal expresso pela Turismo do Alentejo e pela associaqiio AMACHE. 
A manifestaqiio de interesse submetida esta sujeita a uma la  fase de admissiio, que em caso de 
aprovaqiio perrnitira a apresentaqiio de candidatura a uma 2" fase de seleqiio de projetos, na qua1 
seriio escolhidos os 50 Bairros Comerciais Digitais a apoiar por esta medida do PRR. 
Em caso de aprovaqiio, o investimento elegivel sera executado pel0 Municipio, e cofinanciado a 
100% (excluindo o IVA, que niio 6 elegivel). 
0 orqamento indicativo proposto ascende a 2 217 280 € com a seguinte distribuiqiio: 

I 1 Valor do lnvestimento Total I 
Tipologias de IntervenqFio 

a) Conetividade e harmoniza$%o urbanistica 

b) Oferta em plataformas eletronicas 

e) ~ i e i t a l i z ac%oe  infraestruturas adiacentes 1 150 000.00 € 1 34 500.00 € 

Elegivel 

c) Digitalizaqilo da experiencia de consumo 

d) Integrac%o em soluc6es logisticas coletivas 

Ngo Elegivel 
(IVA) 

792 280,OO € 

494 660,OO € 

Jma vez que apenas foi pGivel  finalizar os elementos que constituem a 

182 224,40 € 

1 13 77 1,80 € 

127 640,OO € 

140 088,OO € 

f) Elaboraq%o do projeto + Gestor do Bairro 

TOTAL 

TOTAL 1 

29 357,20 € 

32 220,24 € 

lresente candidatura de 

1 15 950,OO € 

1 820 618,OO € 

pr6-qualificaqio em 29104, sendo o prazo final para submissiio 30104, nco foi possivel submeter 
previamente a mesma a deliberaqiio de RPC, e neste sentido que agora se propae que CAmara 
Municipal de ~ v o r a  ratifique a apresentaqiio de uma manifestaqiio de interesse a medida do PRR 
- Bairros Comerciais Digitais, promovida pel0 Municipio de ~ v o r a  em conjunto com a ACDE e 
a AHRESP, nos termos das especificaqaes e documentaqiio anexa ao processo. 

4 588,50 € 

396 662,14 € 

Intervenq6es: 
A senhora Vereadora Florbela Fernandes felicitou a Cimara Municipal pela candidatura, acha 
que e muito importante e o Centro Historic0 vai ter boas condiqaes para a ver aprovada e depois 
no terreno. 
Salientou que a parceria inicial e com a Associaqiio Comercial, a ARESP e o Municipio e de 
seguida fazem referencia ao apoio formal expresso pel0 Turismo do Alentejo e pela Associaqiio 
AMACHE. Ainda assim, sabe que esta Associaqiio quer participar na construqiio do projeto pel0 
que questionou se e possivel participar. 

0 senhor Presidente referiu que neste momento niio sabe se e possivel, mas caso seja tern de 
existir o acordo de todos os parceiros atuais. 

0 senhor Vereador Henrique Sim Sim questionou se a Uniiio de Freguesias de ~ v o r a  tambem 
esta envolvida neste processo. 

0 senhor Presidente referiu que n2o sabe se esta como parceira ativa, ainda assim julga que 
numa fase mais avanqada do processo manifestou a vontade de participar. Contudo, tem de 
analisar o assunto em termos do regulamento. 
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Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

8. - ORDENAMENTO E REABILITACAO URBANA 

8.1. - Projeto de Execuqiio do Passeio Norte, na Rua do Menino Jesus. Processo 771. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
A proposta de intervenqiio incide na irnplementa@o de soluqbes que visam garantir a criaqk de 
condiqbes de Acessibilidade para Todos, atravCs da aplicaqiio das Normas Tdcnicas de 
Acessibilidade do lado norte da Rua do Menino Jesus, onde nlio existe passeio. 
Esta intervenqlio enquadra-se no PPAE - Plano de Promoqb de Acessibilidades de ~vora ,  e 
inclui as seguintes componentes: 
Passeio do lado norte da Rua do Menino Jesus: 
Passeio ?1,5m de largura, pontualmente de 0,9m devido a largura necessiuia para a rodovia, com 
pendente transversal de 13% a 2% e pendente longitudinal de 2%. 
Passadeiras de pe6es e articulaqfio com arruamentos envolventes: 
Passadeira que ligue o passeio Norte, da Rua do Menino Jesus ao passeio norte existente da Rua 
Duque de Cadaval, promovendo boa acessibilidade para os Serviqos Acaddmicos da UE e para a 
Escola de lo Ciclo de S Mamede, 
Passadeira que ligue o passeio norte da Rua do Menino Jesus ao passeio recentemente criado no 
h b i t o  do Turismo Acessivel, na Rua Augusto Filipe Simbes, promovendo boa acessibilidade ao 
Instituto de Emprego Formqiio Profissional, 
Passadeira que ligue o passeio norte da Rua do Menino Jesus ao passeio e passadeira na Rua 
Dona Isabel recentemente melhorada no h b i t o  do Turismo Acessivel, promovendo boa 
acessibilidade para a zona de serviqos publicos, como seja a CSimara Municipal e os Correios, 
Lugar de Estacionamento para pessoa com mobilidade reduzida: 
Lugar para pessoa com mobilidade reduzida na atual localizaqiio dos lugares de estacionamento, 
do lado sul da Rua do Menino Jesus, contiguo 4 nova passadeira junto ao IEFP. 
Paragem de passageiros de autocarro; 
Alargamento do passeio sul na proximidade dos Serviqos Acaddmicos na UE e do IEFP, com 
vista a criaqfio de paragem de autocarro publico. 
Aguarda-se parecer da DRCA - Direqao Regional da Cultura do Alentejo solicitado por oficio, 
em 09/05/2022, relativamente ao projeto de execuqib. 
Estima-se que o custo da obra seja de 89.842,80€, acrescido de IVA a taxa legal em vigor 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

8.2. - Projeto de ExecuqHo do Percurso Pedonal entre a Av.' T6lio Espanca P Estaqiro 
Central de Camionagem. Processo 697. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
0 presente projeto tem como objetivo garantir a melhoria das acessibilidades, no acesso e ao 
longo, de um trajeto existente entre a Avenida Tulio Espanca e a Central de Camionagem de 
~vora ,  atravessando a Mata de Siio Sebastiiio. 
A intervengio proposta C de grande importancia na medida em que permitid criar condiq6es de 
acessibilidade para Todos (incluindo portanto pessoas com mobilidade condicionada), mediante 
a aplicqlio das Normas TCcnicas de Acessibilidade previstas no anexo do Decreto -Lei n." 163 / 
2006, de 8 de Agosto, ao longo de um percurso que jB ha muito se evidencia de grande utilidade 
na articulaqiiol ligaqiio entre pontos estratkgicos na rotina do quotidian0 da populaqgo. 

Cdmara Municipal de ~ v o r a  - ~ t a  da reuniclo no 12/2022 de 18/05/2022 - Pdgina 55 de 62 



Para alem da criaqiio de condiqdes de acessibilidade ao longo deste trajeto, a proposta tem como 
preocupaqgo minimizar o impact0 da intervenqiio na mata existente, considerando a manutenqgo 
de toda a vegeta~iio existente e restringindo a altera~iio das cotas do terreno a Area estritamente 
necessaria. 
Assim sendo, nas Areas onde necesskio a modelaqiio do terreno, o projeto preve a preparaqiio do 
mesmo, espalhamento de terra vegetal e sementeira de prado biodiverso, de mod0 a repor a 
continuidade com o sub-coberto da mata, e com vista a valorizaqiio do enquadramento da nova 
intervenqiio. Contempla ainda a plantaqiio de pequenas manchas arbustivas compostas por 
especies autoctones. 
0 valor estimado para a execuqiio desta obra e de 58.283,41 €, acrescido de I.V.A. a taxa legal 
em vigor. 
Deliberaqiio: 
A Cilmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

8.3. - Projeto de ExecuqIo de Acessibilidades da EB1 do Rossio. Processo 112. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
A Escola do Rossio contem tres edificios autonomos, Edificio Norte, Edificio Sul e Cantina, 
sendo que dos tres o Edificio Sul e o unico que ainda mantem os degraus da construgiio original. 
0 projeto de execuqiio de acessibilidades da Escola do Rossio contempla a introduqiio de 
pequenas adaptaqdes de forrna a melhorar a acessibilidade no recinto escolar, completando as 
areas atualmente ja acessiveis, nomeadamente: 
No edificio Sul atraves de criaqiio de rampas interior e exterior e pequenas adaptaqdes na 
instalaqiio sanitaria; 
No recreio descoberto atraves de criaqiio de rampas em substituiqiio de degraus e de correqiio de 
inclinaqiio de rampa existente. 
Prevs-se que o custo da obra seja de 7.304,75€ acrescido de I.V.A. a taxa legal em vigor 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

8.4. -Substituiqiio de caixilhos na Escola Bhsica da Vista Alegre. Processo 114. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propas a ratificaqiio do seu despacho datado de 02/05/2022, proferido ao abrigo do art." 35.", n." 
3 da Lei n." 7512013, na sua redaqiio atual, relativo a aprovaqiio da retificaqiio orqamental, do 
projeto de substituiqiio de caixilhos, na EB1 da Vista Alegre em Reuniiio Publica de Cilmara de 
20/04/2022 e que, por lapso, se referiu a EB1 da Escola do Frei Aleixo nas especificaqdes. 
Deliberaqiio: 
A Cilmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

9. - AMBIENTE E MOBILIDADE 

9.1. - Declaraqiio de Compromisso para Adaptaqiio e MitigaqIo das Alteraq8es Climaticas 
nos Serviqos de ~ ~ u a s .  

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Em linha com varios instrumentos europeus, nomeadamente o Acordo de Paris, Pacto Teologico 
Europeu, Nova Estrategia da Uniiio Europeia para as Alteraqdes Climaticas, entre outros, onde se 
inclui a nova Lei Europeia do Clima, a APDA - Associaqiio Portuguesa de Distribuiqzo e 
Drenagem de ~ ~ u a s  (organizaqbo da sociedade civil), convida os Municipios e Entidades 
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Gestoras de Aguas para assinatura da "Declaraqb de Compromisso para Adap-iio e Mitigqiro 
das Alteraqaes Climaticas nos Serviqos de ~guas". 
0 s  principais objetivos consistem na promoqiio e sensibilizaqiio para o tema das alteraq6es 
climaticas e na disponibilizaqiio aos serviqos de abastecimento de agua e de saneamento e A 
comunidade em geral, de informqbes e ferramentas para que estes serviqos melhorem os 
modelos e a capacidade de resposta e de adaptaqiio aos efeitos das alteraq6es climaticas. 
Pela importiincia a que o tema nos obriga, tramdo-se de um recurso fundamental para a 
qualidade de vida das populaqaes e o equilibria biofisico e paisagistico dos territories, proponho 
a participaqiro do Municipio de ~ v o r a  nesta iniciativa, a formalizar atraves da assinatura de 
Dec lq i io  de Compromisso para Adap-iio e Mitigaqiio das Alteraqbes Climaticas nos 
Serviqos de Aguas 
Deliberaggo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

Proposta apresentada pelos Vereadores eleitos pel0 Mudar Com Confianca Henrhue Sim Sim 
e Patricia Raposinho 

9.2. - Recomenda~io pela Melhoria dos Parques Infantis de ~ v o r a .  

0 senhor Vereador Henrique Sim Sim apresentou a seguinte proposta: 
No proximo dia 28 de maio celebra-se o Dia Mundial do Brincar, seguindo-se depois o 1 de 
junho, Dia Mundial da Crianga. 
Estas duas datas refletem bem a importiincia que a sociedade tem vindo a prestar a 
importiincia de brincar, enquanto atividade fundamental para o desenvolvimento pleno, 
feliz e saudavel das crianqas. 
0 s  Parques Infantis siio locais de grande importiincia para as crianqas e suas familias, 
espaqos sociais, espaqo de exploraqiio de todo o potencial criativo, de desenvolvimento 
motor, de felicidade e de encontro com o outro. 
Infelizmente, C por demais conhecido o estado de conservaqiio e manutenqiio dos Parques 
Infantis da cidade de fivora, assim como em grande parte das freguesias rurais, as quais n3o 
detsm esta competsncia. 
Para alCm do numero reduzido de parques, estes estiio genericamente abandonados a sua 
sorte, sem manutenqiio ou reposiqiio de materiais danificados, sujos e envelhecidos, corn 
pavimentos deteriorado, alguns grafitados, outros simplesmente sucumbiram ao tempo e 
acaram por ser totalmente desativados, como seja o do Bairro da Ciimara ou no bairro da 
Cartuxa, na Rua JosC Maria Correia, sem a correspondente reposigiio. 
Outros exemplos do mau estado de conservaqiio siio o da Praqa JosC Cinati (Cartuxa), do 
Bairro Garcia do Resende, do Bairro das Coronheiras, do Bairro Antonio Sergio, entre 
outros, exceqiio feita ao Parque Infantil do Jardim Publico, honra seja feita. 
No Centro Historico, C importante avangar na identificagiio de espaqos onde podem ser 
colocados equipamentos de recreio para as crianqas. Ha opgbes que siio perfeitamente 
adequadas a nossa realidade patrimonial. A implementaqiio destes equipamentos no centro 
historic0 promove uma apropriagiio do espaqo public0 e a consequente vivencia de rua. 
Temos o espago e o clima para isto acontecer. E importante proporcionar esta vivencia as 
crianqas e familias do Centro Historico. 
Brincar C um direito consagrado a todas as crianqas e 6 fundamental para que se tornem 
adultos felizes e saudaveis, reiteramos! As crianqas eborenses merecem ter mais e melhores 
parques infantis, que sejam tambCm inclusivos para todas as crianqas, quebrando barreiras 
e respondendo as necessidades de todos. 
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Kecordamos o terceiro paragrafo do Principio 7" da Declaraqiio dos Direitos da Crianqa, 
proclamada pela Resoluqiio da Assembleia Geral das Naqdes IJnidas nO1 386 (XIV). de 30 
de Novembro de 1959. 
'~4 criunqcr deve ter plena oyortznzid~rck pura hrincar e ~ L I I - ~  ,re dedicar a ~rtividades 
uec8~*eutivtrLs, quc devem ser orientat10,r purtr os n2esmo.s objetivos da ecEuca~2o; a soci~>darie 
e crs crt~torid~ru'es pziblicns ilevera"o esforqur-st. pol. promover. o gozo cie.stes direitos. " 
A plantaqiio e o increment0 da existcncia de arvores nestes espaqos, de folha persistente 
para n5o dificultar a limpeza, devera tambem ser ulna preocupaqiio, criando condiqijes rnais 
anlbientalmente adequadas para as crianqas e familias que utilizanl estas zonas de l a ~ e r .  
Assim, os Vereadores do PSD eleitos pela Coligaqiio Mudar com Confianqa proptiem: 
- Que se proceda ao imediato levantamento do estado de conservaq50 e das necessidades 
cxistentes nos atuais parques infantis, da cidade e freguesias rurais; 
- Que sc procecla i imediata intervenqiio de conservaq2o e manutenqiio destes espaqos, sen1 
nlais denloras; 
- Se incremente o nunlero de espaqos nos bairros da cidade e freguesias rurais, assiln coino 
no Centro Ilistiirico. respeitando, claro estii, as limitaqaes iinpostas pela classificaq50 
patrimonial e seinpre en1 articulaq50 com as Juntas de Freguesia: 
- Que, sempre que possivel, se adaptem os atuais equipamentos e parques i s  c r ian~as  con1 
necessidades especiais e coin mobilidade reduzida, e que os novos parques e equipamentos 
a instalar. conten~plenl ja estas necessidades; 
- Se incremente a plantaqiio de rirvores, sempre que possivel, junto a estes espaqos. 

Intewenqaes: 
0 senhor Vereador Henrique Sim Sim fez uma breve apresentaqiio da recomendaqiio a 
proposito do estado lastimoso em que se encontram ao Parques Infantis de ~ v o r a .  

0 senhor Presidente salientou que, em termos globais, concordam com a situa~iio descrita, 
contundo niio acompanham a forma como e exposta e as propostas que siio colocadas. 
Informou que a Ciimara Municipal tem desenvolvido de forma sistematica programas dirigidos 
as Crianqas, ao Bem-estar e ao Brincar. 
Recordou, a titulo de exemplo, os dois projetos que estiio em curso, um dos quais e a 
Reabilitaqiio do Moinho do Alto de Siio Bento, um investimento na ordem dos 120 mil euros, 
que conta com uma equipa permanente do Municipio a trabalhar num prograrna educativo, anual, 
com as escolas e que se preve o seu reforqo, porque a obra esta quase concluida e, portanto este 
ano entrara em funcionamento o que significa urn salto qualitativo nesta area. 
0 outro projeto e a modernizaqiio da Ludoteca que ja foi aprovado com um investimento na 
ordem dos 420 mil euros, e que tambem vai disponibilizar novos espaqos e programas dirigidos 
as crianqas. 

Salientou que em 2013, quando chegaram a Ciimara, encontraram uma degradaqiio muito grande 
nos parques infantis, pel0 que comeqaram desde logo por fazer um levantamento da situaqiio e 
concluiram que existiam cerca de uma centena de equipamentos, em todo o concelho, muitos dos 
quais ja nem sequer tinham as condiqdes que a lei exigia. Neste sentido, face a situaqiio 
economica e financeira do Municipio no mandato de 201312017, foram apenas feitas 
intervenqdes de manutenqiio e por administraqiio direta. 
Realgou, tambem, que tiveram uma trabalhadora que fez um trabalho notavel de recuperagiio de 
um conjunto de brinquedos, ate adoecer com um problema de articulaqdes que a fez mudar de 
serviqo, raziio porque houve um period0 de tempo sem terem ninguem para fazer a manutenqiio. 
Elaboraram um projeto de requalificaqiio e renovaqiio do Parque do Jardim Publico Almeida 
Margiochi, a primeira fase foi concluida em 2017, que tinha a ver com os brinquedos, e a 
segunda fase ja foi realizada no mandato anterior. 
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Relembrou que foi tambCm desenvolvido, no ultimo mandato, um trabalho ou pela Cha ra  ou 
pelas Juntas de Freguesia, ou at6 mesmo em parceria, que permitiu reabilitar e intervir em alguns 
espaqos, mas naturalmente ficaram sempre muito aquCm da necessidade que tinham. 

Questionou a forma como C feita a recomendqb nomeadamente pela dimensb que o problema 
tem e a capacidade para o fazerem, quando se diz: ". . ..que se proceda ir imediata interven~c?~ 
de conservaqiio e manutenqiio destes espagos, sem mais demoras e se incremente o numero 
de espaqos nos bairros da cidade e freguesias rurais, assim como no Centro Histbrico.. . . 77 

estiio obviamente a falar de verbas de centenas de milhares de euros e niio C possivel num an0 
dar esta resposta, a n b  ser que se altere o Orqamento e as Opqaes. Neste sentido, o senhor 
Presidente apresentou, em nome dos eleitos pela CDU, para negociaqb, vilrias propostas de 
alteraqiio ao documento. 

0 senhor Vereador Henrique Sim Sim referiu que estiio dispostos a planear as intervenqaes, 
mas de facto chamam a atenqb para a necessidade urgente de intervir, de conservar e de 
incrementar estes espaqos que as crianqas da cidade tanto necessitam. 

0 senhor Vereador Jose Calixto em relagiio a recomendagilo disse que era tambCm uma das 
prioridades do PS e o voto favoravel tem a ver com a constataqiio de uma triste realicla.de em 
todo o concelho porque existe de facto uma degradaqh generalizada bem como a ausencia dos 
equipamentos e dos espaqos, e niio seria coerente ter alguma objeqiio ao conteudo da 
recomendaqiio porque ela propria esth subjacente no prograrna eleitoral do PS que dava uma 
outra prioridade completamente diferente a esta matdria que jh deveria estar a ser tratada neste 
momento inicial do presente mandato autiu-quico. 
Deixou, ainda, um apelo para a requalificaqiio, expansiio e modernos projetos para estes espaqos, 
com tipologias de equipamentos certificados e de qualidade, e em coordenaqiio com as Juntas de 
Freguesia, porque na ausCncia de apoio da C h a r a  por vezes as Juntas acabam por ser obrigadas 
a fazer por conta propria. Portanto, no seu entender deve haver uma equipa tkcnica que faqa e 
coordene este tipo de projetos por uma questiio de coerencia, prese~aqiio da qualidade dos 
equipamentos escolhidos e coerencias entre todas as intervenq8es nesta hrea no concelho. 
Salientou ainda que se deve proceder a certificaqiio de todos os parques infantis, caso niio 
tenham a certificaqiio vdida, porque C um problema que apenas se percebe a sua verdadeira 
dimensiio quando existe um caso mais complexo. 
Referiu que a Comunidade Intermunicipal tem procedimentos globais para o distrito, ainda assim 
considera que C uma situaqiio relativamente facil de resolver, mas parece-lhe que alguns parques 
do concelho niio podem ser certificados devido ao seu estado. 

A senhora Vereadora Lurdes Nico disse que, obviamente, C tambCm uma preocupaqb dos 
Vereadores do Partido Socialista, mas de momento d o  tem informaqiio sobre o levantarnento, 
mas considera importante, enquanto 6 r g b  C h a r a  Municipal, saberem efetivamente do que 
esti%o a falar e quantos siio os equipamentos. Neste sentido, solicitou ao senhor Presidente que 
lhes facultasse esta informaqiio, e que na redaqilo do documento ficasse algum compromisso 
assumido para a sua resoluqb. 
Recordou que na discussiio e negociaqiio do Orqamento, para este ano, o Partido Socialista 
entregou um documento ao senhor Presidente, onde colocararn a reposiqiio da rede de parques 
infantis. 

A senhora Vereadora Patricia Raposinho questionou quando C que esti finalizado o 
levantamento existente. Referiu que um parque infantil exposto a intemperes durante algum 
tempo pode ficar rapidamente debilitado, caso niio tenha manutenq50, e por outro lado niio se 
pode falar so em requalificar C necessilrio depois garantir quem C que faz a manutenqiio. 
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Deixou ainda um apelo, no sentido de quando fizerem projetos de parques infantis o faqam com 
inovagao, por exemplo parques Reggio Emilia, ou seja, existem bons artigos para serem 
colocados, porque um bom parque infantil pode ser sensorial para que, por exemplo, urna crianqa 
invisual se divirta. Por outro lado, quando se implementam estas questaes existem grandes 
financiamentos dando como exemplo os jardins sensoriais que t6m financiamentos anuais. 

A senhora Vereadora Florbela Fernandes acha que e importante o levantamento dos parques 
que existem, e ate n5o ve nenhum inconveniente acabar com alguns porque de facto eles n5o tem 
que existir em todo o lado ate porque depois n5o ha capacidade de prestar um serviqo de 
qualidade e de garantir a seguranqa. 
Considera que se deve fazer um bom levantamento e urna boa planificaqgo ao longo deste 
mandato, e a partir dai continuar-se com o processo de intervenqgo e melhoria incluindo as 
Freguesias Rurais, porque estar a proliferar este tipo de respostas e depois niio ter capacidade de 
manutenqgo n5o lhe parece o mais adequado. 
Deliberaqlo: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pel0 senhor Vereador, 
com as alteraqaes propostas e consensualizadas. 

111 - PERIOD0 DE INTERVENC~O E ESCLARECIMENTO A 0  PUBLICO. 

Verificaram-se as seguintes intervenqces: 

Esteve presente o senhor Gonqalo Linham proprietiuio do Restaurante Mr Pickwick em ~ v o r a  
situado no Centro Historico da Cidade, para dizer que em setembro de 201 9 teve urna inspeqiio 
da ASAE ao Restaurante, onde foi informado que n5o disponha dos ecopontos no restaurante e 
que era obrigatorio 
Questionou o inspetor no sentido de saber como 6 possivel ser obrigatorio os ecopontos na 
restauraq50 quando n5o existem ecopontos no exterior. No entanto, foi autuado com uma multa 
no valor de mil e quinhentos euros na altura da pandemia. Entregou o processo a advogada da 
ARESP e foi notificado para urna audihcia no dia 27 do presente mcs. 
Questionou o inspetor no sentido de saber se tem mais direitos do que deveres, e n5o havendo 
um ecoponto na rua, separa na restauraqio para misturar na rua. 
Referiu que n5o houve interesse por parte da ASAE em haver um contact0 com a Ciimara 
Municipal, para puderem resolver esta situaqgo, e o porque de ser coimado se por lei tem 15 dias 
de inforrnaq50 e so apos decorrido esse tempo e que podem ser autuados. Ainda assim, 
desconhecia a regra porque niio v2 qualquer tipo de ecoponto no exterior. 
Disse que teve uma reunigo com o senhor Vereador Eduardo Luciano em 20 17, quando fecharam 
a Rua 5 de Outubro ao triinsito, e o senhor Vereador contactou todos os restaurantes daquela 
zona para melhorar a parte dos RSUS, e ate hoje nada foi feita do que prometeu. Neste sentido, 
gostaria de saber ate que ponto e que a Csmara o pode ajudar, ou intervir junto da ASEA, porque 
ve que existe urna obrigatoriedade perante a Restauraqgo, mas n5o ha urna obrigatoriedade 
perante a Ciimara. Assim, gostava de saber ate que ponto se pode resolver esta situaq5o porque 
n5o pode separar os residuos urna vez que n5o ha separador na rua. 

0 senhor Presidente cumprimentou o senhor Linham e comeqou por referir a sua surpresa pel0 
facto da ASAE ter feito esta atuaqgo num period0 de Pandemia. 
Explicou que a ASAE e urna entidade completamente autonoma ainda assim por vezes procuram 
ter algum trabalho em conjunto, mas naturalmente respeitando as suas funqces. 
Referiu que tern urna obrigatoriedade legal no restaurante, e que na ma s5o distribuidos os 
ecopontos de acordo com aquilo que e o sistema, e que esta aprovado pel0 Ministerio do 
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Ambiente e acertado com a Comissiio Europeia, que financiou a criqiio do Sistema Integrado de 
Recolha e Reciclagem que hc iona  numa empresa que C a GESAMB. 
De facto, os ecopontos s b  insuficientes, porque na altura em que foram implementados, em todo 
o distrito, apenas houve financiamento para 50% daquilo que os Municipios entendiam que devia 
existir . 
Relativamente A quest30 da ASAE, disse que ngo tem sequer cornpetencia para interceder exceto 
chamar atengiio para este tipo de atuagdes que lhe parecem inadequadas, e sobre esta questgo ja 
falou v&rias vezes com a Inspetora Chefe da ASAE, onde manifestou a sua opinigo porque 
entende que primeiro deve existir uma intervenqb pedagbgica e s6 depois o tipo de atuaqgo aqui 
relatada. 
Relativamente ao papel da C h a r a  nil0 existe possibilidade de colocar ecopontos em todo a 
cidade, pel0 que havendo essa impossibilidade vgo procurar fazer ao contriuio, ou seja, ser a 
Cha ra  Municipal a recolher os produtos possiveis nesta fase. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela disse que acompanha a preocupaqgo do senhor Linharn. 
Salientou que aquela zona deixou de contar, sensivelmente a partir de 2016, com os ecopontos 
que tinham muito p r h o  dos estabelecimentos. E, desde ent3o ngo C possivel fazer a separagao 
dos residuos na zona da Rua Alciucova de Baixo. Reconhece este problema porque o Centro 
Hist6rico 6 urn local com caracteristicas muito proprias, quer do ponto de vista do enterrarnento 
de contentores subterrineos quer do ponto de vista do acesso dos veiculos a alguns locais. 
Precisamente porque reconhece estas dificuldades C que o Canal HORECA 6 um canal priorithrio 
de intervenggo a este nivel. 
E m a  questgo que exige o contribute e uma colaboraqtio muito grande de todos, por isso mesmo 
C que desde o inicio foi envolvida a Associagi%o Comercial e a ARESP, at6 porque a pr6pria 
ARESP incluiu esta tematica no seu caderno reivindicativo que apresentou nas eleigdes 
legislativas. 

0 senhor Vereador Josh Calixto comegou a sua intervenqb por cumprimentar o senhor 
Linham e referiu de seguida que, de forma pragmatics, existem duas quest6es. Uma, em termos 
estratdgicos, e acha que 6 importante seguir esta perspetiva de recolha ao domicilio deste tipo de 
RSUS, porque de facto C a situaqgo que mais interessa, nomeadamente ao canal HORECA. 
Outra quesao que foi aqui colocada 6 sobre a intervenqtio da ASAE. fi para si claro que, se fosse 
Presidente da C h a r a  Municipal de fivora, seria certarnente um 6rgiio de poder local muito mais 
interventivo nesta iuea, diligenciando junto dessa entidade (e de outras) para se encontrarem, 
dentro das Leis aplicaveis formas de atuaqiio concretas nestes casos mais pedagbgicas, 
nomeadamente em 6poca de pandemia. 

0 senhor Vereador Henrique Sim Sim sobre a questgo da separaqiio dos residuos e dos locais, 
disse que ja foi falado v&rias vezes este assunto, e a imica questib C que os projetos piloto nunca 
mais avanqam, sabem que a separaqgo do cartgo ja C feita, ainda assim acha que para o vidro 
tamMm seria urna 6tima ideia. 

0 senhor Presidente disse que qualquer intervenqiio da C h a r a  ngo resolve o problema, porque 
o que a lei impde C que existam recipientes de recolha diferenciada para reciclagem nos 
restaurantes. 
Ainda assim, t2m por hhbito quando existem situag6es deste gCnero, contactar as respetivas 
entidades transmitindo as preocupagBes que chegam A ReuniZlo de C h a r a  e aos atendimentos, 
naturalmente com o cuidado de ngo individualizar casos, por raz6es cjbvias, mas chamando a 
atengiio para questaes que parecem evidentes e neste caso fara exatarnente o mesmo. 
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0 senhor Gonqalo Linham apresentou mais um ponto sobre as obras no Centro Historico, e 
informou que neste momento esta a realizar uma obra de reabilitaqiio onde pediu a isenqiio do iva 
a 23% para 6%, contudo ficou surpreso porque Ihe pediram uma identificagiio do local e que 
fosse preenchido um papel a informar, para puder ter a benesse dos 6%, mas tem que pagar uma 
taxa para localizar o im6vel. 
Questionou o porquG do preenchimento desse papel, pagou 27 euros de uma certidfio permanente 
do prCdio e ainda tem que pagar mais 15 euros a C h a r a  para ter a isengiio dos 6%, quando 
temos uma justificaqiio num papel, numa caderneta onde a morada da casa esta referenciada. 

0 senhor Presidente salientou que tem algumas duvidas sobre a taxa, mas vai pedir 
informaqbes ao servigo no sentido de saber qua1 a situaqiio. 

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

V - PERIOD0 DE ATENDIMENTO A 0  PUBLICO 

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

Terminada a reuniiio pelas dezoito horas o senhor Presidente 
trabalhos dos quais, para constar, se redigiu a presente ata que e 
de Unidade de Adrninistraqiio Geral redigi e subscrevo. 

(Carlos Y P' e Sd) 
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