
Aos quinzes dias do m6s de junho de dois mil e vinte e dois pelas quinze horas, no Saliio Nobre 
dos Paqos do Municipio, reuniu a C h a r a  Municipal de ~vora.  

Estiverarn presentes: 
Presidente: Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sii 

- Vereadores: Bhbara Cristina Lopes Morais da Cruz Tita 
Henrique Eva Ferreira Carvalho Sim-Sim 
Alexandre Manuel Rosa Varela 
Lurdes Judite Dionisio Pratas Nico 
Florbela da Luz Descalqo Fernandes 
Patricia Jose Correia Raposinho. 

A reuni5o foi presidida por Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sh, Presidente da Cha ra  
Municipal de ~vora ,  e secretariada por Elisabete Matos Neves, Coordenadora de Unidade de 
Administrag50 Geral. 

Ao iniciar a reuni5o o senhor Presidente cumprimentou os senhores Vereadores, fbncionhrios, e 
public0 presente e informou que o senhor Vereador JosC Calixto n&o iria estar presente na 
reunia, por razdes de ordem pessoal, mas fazia-se substituir pela Vereadora Bivbara Tita. Neste 
sentido, solicitou a justificqgo da respetiva falta a qua1 por consenso de todos os Eleitos foi 
devidamente justificada. 

De seguida perguntou se havia algurna quest50 sobre a Ordem do Dia, tendo a senhora 
Vereadora Lurdes Nico solicitado que o ponto 7.1 fosse adiado para a pr6xima reunigo, uma vez 
que nib tem informaq50 anexa que sustente o conteudo da folha de rosto. Neste sentido, o ponto 
foi adiado por consenso de todos os eleitos. Niio havendo mais sugest6es deu continuidade B 
reuni2io. 

A). - ApresentaqHo da Unidade de ~ ~ u a s  e Saneamento (UAS) sobre a Qualidade da igua e 
intervenq6es na rede de Bgua e saneamento de S. Manqos. 
Adiado para a pr6xima reuniHo. 

B). - Propostas de aprovaqilo das atas numero 1 de 12/01/2022, numero 2 de 26/01/2022 e 
numero 3 de 09/02/2022. 
Retiradas. 

C). - Feira de S. JoHo 2022. 
- 
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0 senhor Presidente infonnou que no proximo dia 23 pelas 18 horas, vai realizar-se uma 
pequena cerimonia de abertura da Feira de S. Joiio 2022, tendo deixado o convite aos senhores 
Vereadores e public0 para estarem presentes. 

D). - Dia do Municipio 1 29 junho. 

0 senhor Presidente referiu que para o Dia do Municipio estava em perspetiva uma sessiio 
evocativa no Saliio Nobre, com o tema "~vo ra  Capital Europeia da Cultura", para a qua1 foram 
convidados os grupos que t2m participado na iniciativa "a mesa e que a gente se entende", onde 
seriio apresentadas opiniaes e propostas sobre o tema. 

E). - Candidatura para Requalificaqlo das 12 casas da Malagueira. 

0 senhor Presidente informou que a candidatura da Habevora, para a requalificaqiio das 12 
casas na Malagueira, foi aprovada no imbito do PRR com uma verba de 1,6 milhdes de euros, 
estando assim reunidas as condiqdes para se lanqar o concurso. 

F). - Programa de Apoio as Instalaqces Desportivas. 

0 senhor Presidente informou que esta concluido o primeiro docurnento de trabalho do 
Programa de Apoio as Instalaqdes Desportivas que, antes de mais, ira ser apresentado as Forqas 
Politicas e depois a Ciimara para aprovaqiio. 
Referiu que este documento tem por base o atual Regulamento dos Contratos de Programa e 
procura, essencialmente, definir o enquadramento e criterios que dariio acesso ao Programa, 
propriamente dito. 

G). - Projetos Financiados e Candidaturas. 

0 senhor Presidente relativamente ao documento que tinha sido solicitado sobre os Projetos 
Financiados e candidaturas, pelos senhores Vereadores, informou que o mesmo ja foi distribuido 
para analise. 

H). - Placa de Toponimia 1 Escultor Jolo Cutileiro. 

0 senhor Presidente informou que finalmente chegaram a um acordo com a familia do escultor 
Joiio Cutileiro, tendo ficado decidido atribuir o seu nome, a estrada que passa em frente a Escola 
Secundiiria Severim de Faria. 

A senhora Vereadora Lurdes Nico questionou se podiarn contar com esta iniciativa, tal como 
tinham sugerido noutras reuniaes, inserida no programa de Feira de S. Joiio. 

0 senhor Presidente referiu que niio ia ser possivel porque estava ainda a espera da sugestiio da 
familia, para se encontrar uma data a contento de todos. 

0 senhor Vereador Henrique Sim Sim perguntou se a Comissiio de Toponimia ja estava em 
funqaes. 

0 senhor Presidente informou que ainda faltavam dois elementos para a Comissgo estar 
completa. No entanto, como isso niio 6 impeditivo para que as reunides possam acontecer a 
informaqiio que deu aos serviqos foi no sentido de reunirem tiio breve quanto possivel. 
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I). - Inauguraqio do Monumento aos Ex-Combatentes da Guerra Colonial 1 10 de junho. 

0 senhor Presidente informou que no dia 10 de junho participou, em conjunto com alguns dos 
Vereadores, na inauguraqiio do Monumento aos Ex-Combatentes da Guerra Colonial, na 
Azaruja, numa iniciativa da Junta de Freguesia. 

J). - Festejos dos Santos Populares. 

0 senhor Presidente registou com agrado as comemoraq8es dos Santos Populares, a decorrer 
um pouco por todo o concelho que, no seu entender, mostram um grande dinamismo do 
movimento associative bem como o retomar da populaqiio a estas festas. 

Neste context0 a senhora Vereadora Florbela Fernandes, interveio para dizer que concorda 
com estes festejos, no entanto tinha que deixar express0 o seu desagrado total pel0 facto de haver 
assadores a carviio na Praqa do Giraldo e debako das arcadas. N&o lhe parece, de todo que estes 
locais, ex-libris da cidade, sejam dignos deste tip0 de siW6es. 
Deixou ainda a sugestiio, para que em prbximos festejos, do gknero, se possa encontrar uma 
forma de interligagiio entre a Prqa do Giraldo e a AlcArcova de Baixo. 

0 senhor Vereador Henrique Sim Sim felicitou a Uniiio de Freguesias de gvora, empresArios e 
a C h a r a  Municipal por esta iniciativa, que foi fortemente aplaudida pelos eborenses e, de facto, 
o Centro Histbrico estava com muita vida. 
Na sua opiniiio ~ v o r a  tem que aproveitar estas iniciativas e, se possivel, alarga-las a outros 
espqos da cidade no sentido de criar mais atividades sociais, que promovam e coloquem a 
cidade em diferentes roteiros. 

A senhora Vereadora Lurdes Nico referiu que, depois de dois anos de Pandemia, foi bom ver a 
Cidade e o Centro Histbrico com vida. Se houve coisas que correram menos bem, existe sempre 
tempo para se melhorarem. 

K). - Assinatura de Protocolo. 

0 senhor Presidente deu nota da assinatura do Protocolo entre a C h a r a  Municipal, Associaqiio 
Comercial e algurnas Associaq8es, para a salvaguarda dos Arquivos do Movimento Associative 
do Concelho. 

0 senhor Vereador Henrique Sim Sim e a senhora Vereadora Lurdes Nico solicitarm que 
lhes fosse enviado este protocolo. 

L). - Informa~iio sobre processos Area urbanistica. 

0 senhor Presidente prestou alguns esclarecimentos sobre dois processos da Area urbanistica, 
que tinham sido solicitados pela senhora Vereadora Patricia Raposinho, na reuniiio anterior. 

M). - Voto de Pesar pel0 falecimento de Carlos Falk, apresentado pelos Eleitos da CDU e do 
PS. 

"Carlos Francisco Carvalho FalC, natural da Vila de Redondo, tinha completado 89 anos no 
shbado passado e faleceu esta segunda-feira, 13 de junho 2022. 
Foi atleta do Lusitano Ginilsio Clube nos seus tempos aureos, nos anos 50 e 60, quando o clube 
estava na primeira divisiio nacional de fitebol, onde disputou 14 Cpocas e 271 jogos. 

Cdmara Municipal de ~ v o r a  - Ata da reuniab no 14/2022 de 15/06/2022 - Pdgjna 3 de 53 



Para alem das suas qualidades futebolisticas, merece destaque o seu exemplar Fair Play, nunca 
tendo sido castigado ao longo da sua carreira e fazendo parte das equipas do Lusitano que foram 
premiadas pela Federaqiio Portuguesa de Futebol com a "Taqa Correqiio", por disputarem 100 
jogos seguidos sem castigos. 
TambCm jogou duas epocas no Uniiio de Montemor-o-Novo, tendo conseguido levar o Clube do 
Regional a 3". Divisiio, apos sagrar-se Campeiio Distrital da Associaqiio de Futebol de ~ v o r a .  
Foi Treinador, na epoca de 72/73, onde foi Campeiio Distrital da Associaqiio de Futebol de ~ v o r a  
com o "0 Calipolense" - Clube Desportivo de Vila Viqosa e a sua subida a 3". Divisiio Nacional. 
Mais tarde, terminaria a sua carreira futebolistica, como treinador dos Juniores do Lusitano 
Ginasio Clube. 
Continuou, ate ao final da sua vida, ligado ao Lusitano Ginasio Clube, pois recuperava e 
colecionava espolio relacionado com o clube, o que deu origem a um pequeno museu nas 
instalagaes do Lusitano Ginasio Clube. 
Homem de trato facil e muito estimado pela populaqiio, Carlos Fale seguiu, na vida particular, os 
valores que o distinguiram enquanto futebolista, tornando-se um exemplo para geraqaes de 
jovens futebolistas que, com ele, foram privando ao longo dos tempos". 
0 Voto de pesar apresentado foi aprovado por consenso de todos os Eleitos. 

N). - Queima das Fitas. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela referiu que a queima das Fitas decorreu, ate ao 
momento, dentro do que e aceitavel e dos padraes que foram acordados com a Direqiio da 
Associaqiio Academica. 

0 senhor Vereador Henrique Sim Sim referiu-se ao esforqo feito pela Associaqiio Academica 
da Universidade de ~ v o r a ,  bem como de outras entidades, no sentido de minimizar alguns 
impactos negativos, que viio ocorrendo neste tip0 de espetaculos de ma. Deixou ainda urna 
felicitaqiio aos mais de 800 finalistas da Universidade de ~ v o r a .  

A senhora Vereadora Lurdes Nico deixou urna nota positiva relativamente a Queima das Fitas, 
por continuar a ser um momento simbolico da cidade e, este ano, com urna valorizaqiio maior 
depois de dois anos de paragem por via da pandemia. 
Infonnou, tambem, que os vereadores do Partido Socialista, tres meses antes da Queima das 
Fitas, estiveram reunidos com o Presidente da Associaqiio Academica, e n5o podia deixar de 
relevar a vontade que esta Associaqiio lhes demonstrou, no sentido de trabalharem para que tudo 
corresse pel0 melhor. 
Enalteceu, igualmente, o trabalho dos funcionarios da C h a r a  Municipal, nos dias em que 
deconeram as festividades academicas, nomeadamente, no desfile do cortejo pelas ruas. 

0 ) .  - ComemoraqBes dos 100 anos sobre o nascimento do escritor JosC Saramago. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela referiu-se a urna iniciativa que decorreu no dia 3 de 
junho, organizada pela Fundaqiio Jose Saramago, onde se assinalou os 100 anos sobre o 
nascimento do escritor. A iniciativa teve a participaqiio do escritor Jose Luis Peixoto e contou 
com o apoio do Municipio de ~ v o r a  e Rede de Bibliotecas. 
Foi urna iniciativa feita de momentos muito marcantes, onde se relembraram alguns dos textos 
mais emblematicos de Jose Saramago, unico portugues Premio Nobel da Literatura. 
Noutro Contexto, o senhor Vereador Alexandre Varela referiu, tambem, que no mesmo dia se 
realizou a tradicional festa das Atividades de Enriquecimento Curricular, na Arena de ~ v o r a ,  
com a presenqa de muitas crianqas, familias e professores das AEC que, de urna forrna 
inexcedivel, trabalharam ao longo do ano e se superaram a si proprios, no evento, com a 
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apresentaqiio de alguns momentos que, t3o bem, demonstraram a enorme ligaqiio que existe entre 
professores, alunos e a escola. 

P). - Reabertura das Piscinas Municipais. 

0 senhor Vereador AIexandre Varela informou que as Piscinas Municipais reabriram no 
passado dia 4 de junho. 

Q). - Comemoraqties do Dia Mundial da Bicicleta e do Dia Mundial do Meio Ambiente. 

0 senhor Vereador AIexandre Varela disse que ao longo do mCs em curso estib a decorrer as 
comemoragbes do Dia Mundial da Bicicleta, com um conjunto de iniciativas que visam 
promover e incentivar o uso da bicicleta, na perspetiva de melhorar a mobilidade e a r e l q k  com 
o planeta. 

No mesmo contexto, informou ainda que no dia 5 de junho foi comemorado o Dia Mundial do 
Meio Ambiente, numa iniciativa que juntou as mais de 20 Eco Escolas de ~vora,  dando-se assim 
mais um sinal de vitalidade no setor da educaqiio. 

R). - Vereadora Lurdes Nicol VBrios Assuntos. 

A senhora Vereadora Lurdes Nico apesentou, em nome dos Eleitos do PS, o seguinte Voto de 
Saudaqiio : 
50.0 ANIVERSARIO DA ASSOCIACAO DE DADORES BENEVOLOS DE SANGUE DO 
DISTRITO DE ~ V O R A :  
A 14 de junho, comemora-se, anualmente, o Dia Mundial do Dador de Sangue. 
Em Portugal, o Dia Nacional do Dador de Sangue C comemorado a 27 de marqo. 
0 Dia Mundial do Dador de Sangue 6 uma iniciativa da Organizqiio Mundial da Satide (OMS) 
que tem como objetivos principais: (i) aumentar a sensibilizaqiio das pessoas para a necessidade 
de doar sangue e (ii) valorizar o papel da dSldiva feita por dadores de forma volunthria e niio 
remunerada. Em 2022, o tema C ((Dear sangue C um ato de solidariedade." 
Este ano, a Associaqgo de Dadores Benholos de Sangue do Distrito de ~ v o r a  comemora os 
seus 50 anos de vida. Relembrar que esta associqk nasceu em 1972, h t o  de um movimento 
filantrdpico feito por homens e mulheres com vontade de ajudar os outros, atraves da doaqiio de 
sangue; foi registada, como associaqiio, em 10 de marqo de 1977 e, dez anos depois, em 1987, 
adquiriu o estatuto de Instituiqtio de Utilidade Ptiblica. A sua miss50 C "a proteqb de vidas 
humanas por meio da dddiva benivola de sangue. Desenvolve por isso diversas atividades de 
informaqao e sensibilizaqZo para esta causa ", conforme se pode ler na phgina de Facebook da 
associqiio. 
0 s  Vereadores do PS felicitam a Associqiio de Dadores Bendvolos de Sangue do Distrito de 
~vora, os seus dirigentes e sdcios, pelo seu 50.' anivershrio, enaltecendo o papel que tern tido, ao 
longo deste meio sCculo de vida, numa intervenqiio de matriz humanists, em pro1 do bem 
comum. 
0 s  Vereadores do PS propaem, assirn, a aprovaqiio de um voto de saudaqiio a Associqiio de 
Dadores Benholos de Sangue do Distrito de ~ v o r a  pelo seu 50.' aniversbio. 
0 Voto se saudaqilo apresentado foi aprovado por consenso de todos os Eleitos. 

A senhora Vereadora Lurdes Nico questionou o ponto de situaqiio sobre o Projeto de 
Requalificaqiio da Escola SecundAria Andre de Gouveia. 
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Questionou, tambem, ate quando viio ficar instaladas as grades que estiio junto a obra da Porta da 
Traiqgo, pois ja  vhrias vezes foi interpelada por municipes sobre essa situaqiio. 

Deixou ainda urna nota de desagrado relativamente ao estado de degradaqiio em que se encontra 
o parque de estacionamento que fica junto do Registo e Notariado. Neste sentido, questionou o 
que estava previsto fazer aquele espaqo. 

Dando continuidade a senhora Vereadora Lurdes Nico referiu-se as audiqdes que tem vindo a 
ser feitas no iimbito do PUE bem como do PDM, porque lhe parece que a forma como estes 
processos estiio a ser conduzidos deixa passar a ideia que siio dois instmmentos sem ligaqiio 
entre si. Assim, a sua pergunta vai no sentido de perceber onde e que estes planos se cmzam, 
urna vez que niio se podem dissociar um do outro. 
Por outro lado, soube que, na reuniiio em que foram assinados os contratos para a transferencia 
de competencias com as Juntas de Freguesia, um dos pontos a tratar foi exatamente sobre o 
PDM. Portanto, pensa que os Vereadores devem ter informaqdes mais concretas sobre estes 
assuntos para conseguirem falar com mais clareza sobre eles. 

A senhora Vereadora Barbara Tita acrescentou que niio tiveram acesso ao relatorio que foi 
entregue a CCDR, bem como a apreciaqiio que foi feita pela comissiio de avaliaqiio. Nesse 
sentido, solicitou o acesso a esses documentos. 

0 senhor Presidente relativamente ao projeto da ESAG, tal como ja tinha referido noutras 
reunides, disse que foi constituida urna comissiio entre a C h a r a  Municipal, a DGEsTE e a 
Parque Escolar, com o proposito de desenvolver as formalidades necessarias e os procedimentos 
tecnicos para a elaboraqgo do projeto. 
Recordou que na reuniiio que teve com a CCDR ficou garantido, que niio havendo possibilidade 
de financiamento neste quadro para a requalificaqiio da escola, isso sera garantido no proximo 
quadro comunitario. 

A quest50 da Porta da Traigiio, tem a ver com a derrocada de um muro particular, o dono ja devia 
ter resolvido a situaqiio, no entanto e apesar da insistencia da Ciimara para a resoluqiio do 
problema, ainda nada foi feito nesse sentido. 

Relativamente ao parque de estacionamento informou que ja foi feito um primeiro estudo, no 
sentido de ser requalificado. No entanto, urna parte do parque esta rodeado por um baluarte que 
levanta algumas questdes que estiio a ser analisadas com a Direqiio Regional de Cultura e, 
provavelmente, viio ter de fazer prospeqdes arqueologicas. Existem ainda outros problemas, 
nomeadamente, os que decorrem da inclinaqiio do terreno como, por exemplo, a drenagem das 
aguas pluviais. 
Portanto, qualquer projeto para o local, tem de contemplar, tambem, toda urna intervenqiio ao 
nivel das infraestruturas, o que ngo e de somenos importiincia. Ainda assim, todas as questdes 
estiio a ser ponderadas antes de se avanqar para o projeto. 

Relativamente ao PUE e PDM o senhor Presidente referiu que as questties foram abordadas 
noutras reunides e, a seu ver, ficou claro que estavam a aprovar o inicio do process0 de revisiio 
do PUE. Para esse efeito foi contratada urna empresa externa, dentro daquilo que e a contrataqiio 
publica, e internamente ha tambem urna equipa que esta a acompanhar estes processos. 

Referiu ainda que a revisiio do PUE esta a decorrer de acordo com aquilo que foi estabelecido, 
nomeadamente por forma a que os cidadiios tenham urna participaqiio ativa dando urna 
contribuiqiio para o Plano, sem se centrarem apenas no seu problema particular. 
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Jb foram feitas tr8s q8es  que tiveram uma boa participqiio, estando agora a equipa a preparar 
sessdes participativas nos bairros da cidade. 
Quanto ao PDM e uma situagiio diferente, ou seja, d necesslirio fazer uma alterqiio para se 
adaptar este instrumento de Gestb do Territbrio Municipal a nova Lei dos Solos, e as 
orienta@es que foram dadas a equipa do Municipio que esta neste processo, foi para que s6 se 
excluarn, unicamente, os solos abrangidos por esta lei. 

Dando continuidade o senhor Presidente referiu que na atual Lei dos Solos desaparece a 
categoria de solo urbanizivel, que existiu durante muitos anos, passando a existir apenas solo 
urbano e nistico, levando a que solos agora classificados como urbanizhveis passem para uma 
das outras duas categorias. 
Assim, at6 final de margo, por imposigiio legal, tinham de apresentar a CCDR o documento e 
realizar a primeira reuniiio da Comissiio de Acompanhamento, tal como foi explicado numa 
outra reuniiio, entregaram um documento de trabalho em que a Cimara salvaguarda a 
possibilidade, naturalmente, dentro daquilo que a lei permite, de puder alterar essa proposta. 
Esclareceu ainda que este documento, antes de passar a ser pilblico, foi apresentado aos eleitos 
da C h a r a  e da Assembleia Municipal e, tambdm, ficou prevista uma apresentagiio aos senhores 
Presidentes de Junta de Freguesias, para avaliarem as diversas sitwq8es em especifico abrindo 
assim a possibilidade As pessoas, de cada freguesia, de se pronunciarem sobre a matdria. 
Portanto, o trabalho entre as equipas do PUE e PDM esta a decorrer, cruzando-o nas heas e 
zonas onde pode haver articulagiio, como por exemplo, onde esth a ser construido o novo 
Hospital Central do Alentejo e o Terminal Ferroviiirio, bem como em outras situag8es ligadas ao 
Patrirn6nio e 21 envolvente da cidade. 

Disse ainda que este C um problema que afeta muitos municipios, essencialmente, porque os 
prazos que estiio estipulados niio silo exequiveis e nesse sentido a Associagiio Nacional de 
Municipios, por proposta de vlirios Municipios, esta a dialogar com o Governo por forma a 
encontrar um calendiirio aceitavel e, porventura, tambdm algumas alteragBes legislativas, porque 
existem situagiies muitos diferenciadas entre zonas do Pais que siio densamente povoadas e 
outras onde isso n8o se verifica. 

A senhora Vereadora Patricia Raposinho perguntou ao senhor Presidente se podia garantir 
que depois deste inicio de revisiio a lei se, efetivamente, o documento permite fazer uma revisk 
estratdgica, porque na altura em que se falou deste problema, ficou garantido que nenhuma 
Unidade Operacional de Planeamento de Gestiio (UOPG) seria retirada, bem como seriam 
acautelados todos os procedimentos para que as pessoas ficassem em "stand by" nesta situagiio, 
no entanto jti puderam verificar que pel0 menos, tr8s UOPG's form retiradas. 
Nesse sentido, queria saber se isto aconteceu apenas porque em cima do assunto tiveram que 
fazer um PDM para ir de encontro ii nova Lei dos Solos, e depois quando for feita a definigiio da 
revisib estratdgica, propriamente dita, essas UOPG's voltam a ser consideradas ou niio. 

Deixou a sua preocupqiio com este inicio de revisiio do PDM, porque receia que se venha a 
verificar que muitos empreendimentos, na zona sul da cidade, simplesmente, niio viio acontecer. 
Assim, pretendia que o senhor Presidente h e  garantisse que este documento 6 apenas um 
proforma, que vai haver a possibilidade dessas UOPG's existirem e que estes bairros, que estiio 
em processo de se construirem, sejam uma realidade. 

A senhora Vereadora Florbela Fernandes comegou por dizer que jh teve a oportunidade de 
falar com o senhor Presidente sobre este assunto, mas tambdm partilha das preocupaqBes 
apontadas pela senhora Vereadora Patricia Raposinho. 
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Ainda assim, tem como certo que o documento que esta a ser avaliado pela equipa da CCDR vai 
voltar a Chmara, e depois havera 30 dias para a discussiio publica, em que os proprios 
interessados irgo participar e ajudar a garantir que as situagaes ficam acauteladas no documento, 
em materia de alteragiio, porque as UOPG's existem, e isso so por si deve ser fundamento 
suficiente para que se consigam confirmar. 
Tambern e sabido que a Ciimara estava obrigada, ate final de margo, a entregar esse documento 
de trabalho a CCDR, sob pena de ficarem sem acesso aos fundos comunitarios, e na reuniiio em 
que tiveram conhecimento do documento que foi para a CCDR, tambkm ficou acordado que em 
janeiro de 2023, se avangaria para uma revisgo mais profunda do PDM e nessa altura, tern que 
perceber exatamente onde e que este se cruza com o PUE. 
De facto, tem havido a passagem da mensagem, niio sabe se correta ou niio, de que a zona sul da 
cidade, ira ficar muito limitada em matQia de construgiio de habitagiio e, que se iria dar rnais 
importiincia a zona norte por forga do PUE. A ser assim, efetivarnente, tern que estar atentos, 
porque quanto mais possibilidades de construgiio houver em ~ v o r a  melhor. 

0 senhor Presidente referiu que, antes de mais, tinham de reter que, na zona da cidade, o PUE 
se sobrepae ao PDM, e qualquer alteragiio no Plano de Urbanizagiio altera automaticamente o 
Plano Diretor Municipal. 
Este processo iniciou-se no mandato anterior, ainda assim os documentos foram todos 
disponibilizados, mas em qualquer momento, que os senhores Vereadores o entendam, podem 
voltar a faze-lo. Sublinhou, para que fique claro, que na CCDR apenas foi entregue uma proposta 
de trabalho para discussiio que forgosamente, e bem, vai ter corregaes. Por outro lado, quando 
esta questiio foi abordada na Reuniiio de Ciimara, foi dito que iam entregar uma proposta para 
curnprirem os prazos da lei, e que tinham consciencia que havia urn conjunto de processos na 
Divisiio de Gestiio Urbanistica, que ainda tinham de ser aferidos e cruzados com a proposta de 
PDM e que haveria necessariamente correcgaes a fazer. 

Nessa reuniiio de Ciimara tambem teve oportunidade de afirrnar que so retirariam do PDM e do 
PUE, aquilo a que fossem obrigados, ainda assim a lei dos solos diz claramente o que tem que 
ser retirado, nomeadamente se existir urn terreno sobre o qua1 nunca houve uma intengiio de 
investimento, nem qualquer evidencia de o urbanizar entiio, o mesmo, tem que deixar de ser 
considerado terreno urbanizavel e passar a rural. 

0 senhor Vereador Henrique Sim Sim comegou por referir que este e urn processo que 
preocupa, os eleitos da CAmara, promotores, investidores e tambem a populagiio em geral, e esta 
preocupagiio decorre, essencialmente, de se perceber que um conjunto de areas que eram 
urbanizaveis viio deixar de o ser. 
Por out0 lado, ja tiveram a afirmagiio do senhor Engenheiro Jorge Carvalho de que a redugiio do 
perimetro urbano e um objetivo politico. Portanto, a CCDR vai pronunciar-se sobre urn 
docurnento onde ja consta a redugiio do perimetro, bem como outras questaes formais que 
poderiam ter sido argumentadas e salvaguardadas antecipadamente. 
Portanto, niio podia deixar de se mostrar preocupado sobre a intengiio politica de redugiio do 
Plano de Urbanizagiio de ~ v o r a  que, consequentemente, vai condicionar o PDM. 
Por outro lado, o documento foi-lhes apresentado para conhecimento sem haver propriamente 
uma discussiio sobre ele e, de facto, niio pode deixar de se preocupar com o curso que este 
processo pode levar, no sentido em que em sede da CCDR, o documento seja irreversivel e a 
redugiio do perimetro urbano passe a ser uma realidade. 

0 senhor Presidente comegou por dizer que, provavelmente, o senhor Vereador Henrique Sim 
Sim tera interpretado ma1 as palavras do engenheiro Jorge Carvalho, porque o que ele disse, 
enquanto urbanista, foi que concordava com as redugaes dos perimetros urbanos e tambem 
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explicou porquC. Contudo, se o senhor Vereador perguntar se a CDU concorda com essa 
reduggo, a resposta C nib. 
Sublinhou ainda que os eleitos pela CDU niio vGm necessidade de alterar o atual perimetro 
urbano da cidade, except0 para ajustamentos que tecnicamente se imponham ou para aurnentar 
as beas para atividades econbmicas, e tem-no defendido publicamente junto dos promotores em 
variadissimos momentos. Contudo, cabe aos propriethrios e promotores demonstrarem que tem 
interesse em urbanizar. No entanto, se perguntarem se esao obrigados a reduzir o perimetro 
urbano, a resposta 6 sim e 6 dada pela Lei dos Solos que obriga a que se atualize o PDM de 
acordo com o que 18 esth definido, sob pena de o Municipio perder fundos do PT2030, b d o s  
nacionais e n3o poder realizar operagdes urbanisticas. 

Para tenninar, o senhor Presidente referiu que no Alentejo, claramente, isto n3o faz sentido, 
nem traz qualquer vantagem em tennos de ordenamento do territbrio, poderti f d - l o  noutras 
zonas do Pais. Alihs, o Alentejo devia ser olhado como um exemplo em termos de ordenamento 
do territbrio, e n3o ser penalizado pelos excessos que, noutras zonas, foram cometidos. 

S). - Vereador Henrique Sim Sim 1 Voto de Saudaqio. 

0 senhor Vereador Henrique Sim Sim apresentou, em nome dos eleitos do PSD, o seguinte 
Voto de Saudaqio: 

Voto de Saudaqgo ao Grupo Desportivo e Recreativo dos Canaviais pel0 seu 47" 
Aniversirio, celebrado a 9 de junho, pel0 seu trabalho em pro1 da fonnagiio desportiva em 
diferentes dimensdes, assim como pela dinamizaqilo social, econdmica e recreativa na fieguesia 
de Canaviais. 
0 Voto apresentado foi aprovado por consenso de todos os Eleitos. 

1.1. Informaqio Econdmica e Financeira. 

0 senhor Presidente deu conhecimento ao executivo dos seguintes: 
Pagamentos: do dia 25 de maio ao dia 07 de junho de 2022, foram efetuados pagamentos no 
valor iliquido de 1.949.931,79 € (liquid0 de 1.948.693,39 €), confonne lista que se anexa 
(ANEXO I); 
Pagamentos em Atraso: no final do mCs de maio a C b a r a  tinha o valor de 714.458,74 €, 
pagamentos em atraso, conforme quadro que se anexa (ANEXO 11); 
Fundos Disponiveis: 0 s  fundos disponiveis, calculados no inicio do mCs de junho de 2022, 
apresentam um valor de 1.1 80.1 24,3 8 € (ANEXO 111). 
A Cdmara tomou conhecimento. 

1.2. Ponto da situaqgo sobre a Pandemia no Concelho. 

0 senhor Presidente referiu que os n h e r o s  da Pandemia continuam muito elevados no 
concelho, h data de 5 de junho, a taxa de incidCncia era de 451 1 casos, por 100 mil habitantes, 
com 2353 novos casos. 
A Cdmara tomou conhecimento. 



1.3. Agradecimento do Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela deu conhecimento ao Executivo do agradecimento 
enviado pel0 Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira pelo apoio prestado no transporte e 
logistica no contact0 com os meios de Proteqiio Civil. 
A CQmara tomou conhecimento. 

1.4. Agradecimento da Direylo Regional do Instituto portugub do Desporto (IPDJ). 

0 senhor Vereador Alexandre Varela deu conhecimento ao Executivo do agradecimento 
enviado pela Direqiio Regional do Instituto portugues do Desporto (IPDJ), pela parceria 
estabelecida com a CAmara Municipal de ~ v o r a  na realizapiio da corrida I Caminhada integrada 
no ano Europeu da Juventude e da presenqa do stand do Parlamento Europeu da Juventude no 
Jardim Publico. 
A CQmara tomou conhecimento. 

Neste momento, o senhor Presidente prop8s a apresentaylo do ponto 4.5 uma vez que a 
Chefe de Divislo Dra. Helena Ferro esta presente na reunilo para o efeito. 

4.5. - Plano Municipal para a Igualdade GCnero e Niio Discriminaylo "Tecer Redes para a 
Igualdade" 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
No Ambito do Programa Municipal "Conhecer Mais", propde-se a aprovaqiio a cedencia de Para 
aprovaqiio do Plano Municipal para a Igualdade de Genero e Niio Discriminaqiio "Tecer Redes 
para a Igualdade" e da Equipa para a Igualdade na Vida Local. 
A Lei 7512013, de 12 de setembro estabelece no artigo 33" (Competencias materiais), alinea q) 
que cumpre as autarquias "Assegurar a integraqco da perspetiva de ge'nero em todos os 
dominios de aqco do municljpio, designadamente atrave's da adoqco de planos municipais para a 
igualdade " 
Neste contexto, a CAmara Municipal de ~ v o r a  submeteu e viu aprovada a candidatura ao aviso no 
POISE-22-2020-0311.06 Apoio Tkcnico A Elaboraqiio e Monitorizaqiio da Execuqiio e Avaliaqiio 
dos Planos para a Igualdade. Este financiamento preve o desenvolvimento das seguintes aqdes: 
Elaboraqiio de Diagnostico; 
Plano para a Igualdade; 
Divulgaqiio e avaliaqiio do Plano para a Igualdade. 
0 process0 de elaboraqiio do diagnostico foi contratualizado com o Centro Interdisciplinar de 
Ciencias Socais (CICS.NOVA.UEVO~~), tendo como principal objetivo alinhar os diversos atores 
locais em torno das tematicas em causa, orientar a intervenqiio a partir de premissas e metas 
comuns e destacar as principais problematicas para o desenvolvimento local. 
0 diagnostico elaborado com recurso a metodologias de trabalho participativas e a diferentes 
ferramentas de recolha de inforrnaqiio encontra-se organizado em duas grandes vertentes: interna 
e externa. Conforme preconizado na Estrategia Nacional para a Igualdade e Niio Discriminaqiio 
(ENIND) siio analisadas nas duas vertentes as seguintes materias: 
Igualdade entre mulheres e homens; 
Prevenqiio e combate a discriminaqiio em raziio do sexo; 
Prevenqiio e combate a todas as formas de violencia contra mulheres e violencia domestica; 
Prevenqiio e combate a discriminaqiio em raziio da orientaqiio sexual. 
A partir da informaqiio organizada no diagnostico e dos diversos contributos recolhidos junto dos 
parceiros foi elaborado, novamente com base em praticas colaborativas e participativas a 
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proposta de Plano Municipal para a Igualdade e Niio Discriminaqiio "Tecer Redes para a 
Igualdade" 2022-2025. 
Mantendo o alinhamento com o diagnbstico, o plano municipal encontra-se tambdm orientado 
segundo uma vertente interna e externa e apresenta como principais eixos de a-iio: 
Vertente intema: prevenqiio, sensibilizaqiio e esclarecimento; formaqiio; disseminqiio da 
informqk disponivel e coordenaqiio intra e interdepartamental; 
Vertente externa: os anteriormente identificados e coordenqiio intra ou inter organizational; 
apoio a pliblicos especificos e trabalho em rede e govemaqiio. 
0 plano Municipal para a Igualdade e N k  Discriminqiio integra: 
Plano de Aqiio para a Igualdade entre Mulheres e Homens 2022-2025; 
Plano de A@o para a Prevenqiio e Combate a Violdncia Contra as Mulheres e Violdncia 
DomCstica 2022-2025; 
Plano de Aqiio para a k e a  da Orienta~b Sexual, Identidade e Expressb de G6nero e 
Caracteristicas Sexuais 2022-2025. 
Na totalidade a proposta de plano municipal sistematiza 48 medidas de intervenqiio para o 
quadriknio 2022-2025. 
A proposta de plano municipal esteve em auscultaqh pliblica entre os dias 27 de maio e 3 de 
junho 2022 tendo sido rececionadas 2 propostas de alteraqiio. 
0 desenvolvimento e implementaqiio deste process0 sera suportado pel0 grupo de trabalho 
interno do municipio, composto por diversos serviqos municipais e pela Equipa para a Igualdade 
na Vida Local (EIVL). Tendo por referdncia o indicado nos tennos da candidatura propae-se a 
seguinte composiqb para a EIVL de ~vora:  
Vereador Alexandre Varela; 
Conselheira Interna - Dr" Cristina BernardoIChefe da Divisiio de GesGo de Pessoal; 
Conselheiro Extemo - Dla Aurora Rodrigues 
Chefe do Departamento Sociocultural - Dr Jos6 Conde 
Chefe do Departamento dos Serviqos Operacionais- Engenheiro Joaquim Costa 
Chefe de Divi& de Comunicaqiio - Dr Joiio Sirnas; 
Especialista em dorninios da ENIND - Dr" Madalena Serra. 
Mediante o exposto, colocamos a consideragiio o Plano Municipal para a Igualdade de G6nero e 
Niio Discriminaqiio "Tecer Redes para a Igualdade" e a constituiqiio da Equipa para a Igualdade 
na Vida Local conforme estrutura acima referida. 
Em anexo segue diagnbstico e Plano Municipal para a Igualdade de GCnero e Niio Discriminaqiio 
"Tecer Redes para a Igualdade". 

Intervenqges: 
A Dra. Helena Ferro, Chefe da Divisiio de Educqiio e Intervenqiio Social fez urna breve 
apresentqiio do documento, o qua1 fara parte integrante desta ata. 

0 senhor Presidente agradeceu a apresentaqiio e agradeceu tambkm a toda a equipa que 
desenvolveu este trabalho, porque esta 6 uma ivea de que se fala muito, mas se conhece pouco, e 
o conhecimento 6 hdamental para se puder agir. 
Na sua opiniiio, este trabalho k muito honesto desse ponto de vista, porque apesar de reconhecer 
as dificuldades que havia no caminho a fazer, nil0 desistiu de aprofundar este tema que culminou 
neste Plano, que dB uma boa base de trabalho e tambdm a capacidade de se adaptar Quilo que 
ainda houver necessidade. 

De seguida, os senhores Vereadores, das diferentes forqas politicas, tecerem um enorme 
elogio ao Plano apresentado pela Dra. Helena Ferro, bem como a toda a equipa pela forma 
empenhada como trabalharam este tema. 
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Deliberaqiio: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

2. - ADMINISTRACAO GERAL E FINANCEIRA 

2.1. - 2" Alteraqlo Orqamental Modificativa aos Documentos Previsionais de 2022. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se a aprovagiio da 2." Alteragfio Orgamental Modificativa aos documentos previsionais 
para integragiio da componente financeira da transferencia de competencias no dominio da 
educagiio. A 1 de abril de 2022, ao abrigo do DL n." 2112019, de 30 de janeiro, o Municipio de 
~ v o r a  assumiu a transferencia de cornpetencias na area da educagfio. 
Neste Ambito, com base na infonnagiio recebida do (entiio) Gabinete do Secretario de Estado das 
Autarquias Locais, apurou-se que a componente financeira a transferir para o Municipio em 
2022 para a concretizagiio das competencias transferidas pelo Governo totaliza 3.432.207.96C. 
Considerando que na altura da preparaqiio do Orgamento Municipal para 2022 existiam ainda 
duvidas quanto as verbas a alocar neste h b i t o ,  nfio foi incluida previsiio orgamental para a 
transferencia de competencias nas heas da educagiio, saude e agiio social. 
Deste modo, propae-se a aprovaqiio da 2." alteragiio orgamental modificativa aos documentos 
previsionais de 2022 (em anexo), e posterior envio a Assembleia Municipal para aprovagiio, nos 
termos da alinea a) do n." 1 do art." 25." e da alinea c) do n." 1 do art." 33.O, ambos do Anexo I da 
Lei n." 751201 3, de 12 de setembro. 
Infonna-se que o reforgo orgamental da rubrica 01 0201.04050104 resulta do facto de nos termos 
socorrido desta rubrica orgamental para, na sequencia dos Contratos Interadministrativos 
celebrados com os Agrupamentos de Escolas, se efetivarem as transferencias financeiras 
relativas aos meses de abril, maio e junho. 

IntervenqGes: 
0 senhor Presidente referiu que a 2" altera~iio orgamental modificativa, tem a ver com a 
transferencia de competencias para a area da educagiio, com um valor aproximado de 3,2 
milhdes de euros, que siio incluidos no Orgarnento da CAmara. 

A senhora Vereadora Florbela Fernandes questionou, se o process0 de transferencia de 
competencias esta a evoluir positivamente, nomeadamente no que diz respeito a receberem 
capacidade financeira para responder as obrigagdes inerentes dessas transferencias. 

0 senhor Presidente esclareceu que ja sabem que entre o que receberam, em abril e maio, e o 
que pagaram ha um defice, mas disso dara conta numa proxima Reuniiio de CAmara para 
conhecimento de todos, com documentos demonstratives. 
No entanto, e importante referir que para alem do problema da transferencia de verbas, existe um 
conjunto de outras questaes, como por exemplo, os trabalhadores da area da educaqiio que foram 
transferidos, niio terem seguro de acidentes de trabalho, facto que o deixou completamente 
surpreendido. Mas, naturalmente, a CAmara vai aumentar o seguro por forrna a englobar estes 
300 trabalhadores. Deixou apenas este exemplo, mas existem muitos outros que, obviamente, 
tern de ser abordados. 

0 senhor Presidente referiu ainda que numa reunifio com a Diregiio da Associagiio Nacional de 
Municipios, teve a oportunidade de apontar essas questaes, que tem de ser acertadas sob pena 
das CAmaras Municipais ficarem numa situagiio muito dificil. 
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0 senhor Vereador Henrique Sim Sim referiu que esta preocupqiio C transversal A bancada do 
PSD, que desde sempre tem defendido a elaborapgo de um diagnbstico concreto da diferenpa dos 
custos. Nesse sentido, solicitou a partilha do documento ja elaborado pela Chara. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela referiu que nas vhias ocasi8es em que se falou sobre o 
assunto, deu alguns dados relacionados com a &ea da Educqiio e com o hiato que existe entre as 
transferencias previstas calculadas com base em encargos de 2017 e os encargos atuais nos 
agrupamentos de escolas. 
Na verdade, verifica desfasamentos relativamente aos valores que foram identificados, 
nomeadamente, em relqiio a encargos com pessoal niio docente. No primeiro mes houve m a  
diferenqa na ordem dos 20 mil euros a menos em relaqiio ao que foi identificado pelo Governo, 
que, entretanto, foi corrigida. 
Ainda assim, vai haver uma reuniiio no final de junho com a comissiio de acompanhamento, 
precisamente, para se acertar e identificar as verbas em falta relativamente is necessidades. 
Referiu ainda que niio se podem esquecer as questaes que decorrem dos racios porque 
continuam, na sua opiniiio, a penalizar fortemente as escolas. Alihs, essa C uma questiio que tem 
vindo A discussiio por vhias ocasiaes e que, inclusivamente, j& deterrninou posipBes politicas na 
Cba ra  e na pr6pria Assembleia Municipal quando o Municipio devolveu esta cornpetencia ao 
Estado. Esta situqiio tem suscitado muitas duvidas levando, inclusive, Municipios como o do 
Porto a pretender sair da Associaqi3o Nacional de Municipios Portugueses. 

A senhora Vereadora Lurdes Nico questionou quantas vezes, por ano, r ebe  a comissiio que 
faz o acompanhamento destas questaes. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela esclareceu que foi proposto reunirem trimestralrnente, 
no entanto reline as vezes que forem necesshrias. 

0 senhor Presidente acrescentou que o documento que resultar da reuniiio com a Comissiio, 
sera validado e enviado ao Governo pela Cbara ,  e disso naturalmente dariio conhecimento a 
todos os eleitos. 
Deliberaggo: 
A Cba ra  deliberou, por unanirnidade, aprovar a proposta do senhor Presidente e submeter a 
mesma para deliberaqiio da Assembleia Municipal. 

2.2. - Proposta do Banco BPI, para substituigfio da ATM instalada no Edificio dos Pagos do 
Concelho. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propae-se deliberar niio aceitar a proposta apresentada pel0 Banco BPI, SA para substituiqgo da 
ATM instalada no Edificio dos Pqos do Concelho. 
Na entrada do edificio dos Paqos do Concelho estii instalada, h& largos anos, uma ATM 
(Automated Teller Machine - terminal de caixa automatico) propriedade do Banco BPI, SA. 
Segundo informaqiio recebida do BPI, a ATM "tem apresentado nos ziltimos anos uma 
rentabilidade negativa, em resultado, quer da redugb dos movimentos veriJicados, quer do 
aumento dos custos com a manutengo do equipamento (nomeadamente SIBS e Empresa de 
Transporte de Valores - no que diz respeito B recolha e abastecimento da mdquina). 
Informa ainda o BPI que ha "necessidade de efetuar upgrade no equipamento, por alteragb de 
regras da rede Visa que inviabilizam a aceitaqao de alguns cartGes, nomeadamente cartGes 
internacionais, requerendo um maior esforqo financeiro para o BPP. 
Em face do exposto, o BPI comunica que "a manutengo da ATM terd subjacente o pagamento 
de uma renda mensal entre os EUR 220 e EUR 250 (valor mdximo)", solicitando confirmaqiio 
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por parte do Municipio para a substituigiio do equipamento e aceitagiio do valor indicado 
(mensalidade entre os 220 e os 250€), procedendo a remogiio do mesmo no caso do Municipio 
ngo concordar com a proposta apresentada. 
Apesar do terminal multibanco ser utilizado por muitos funcionarios e municipes que se 
deslocam ao edificio dos Paqos do Concelho, prop6e-se a niio aceitaqiio da proposta 
considerando os valores mensais envolvidos assim como o facto de existirem alternativas nas 
proximidades, como por exemplo a ATM instalada no edificio onde funciona a empresa CTT - 
Correios de Portugal, SA, na Rua de Olivenga, rua paralela ao edificio dos Pagos do Concelho. 
Deliberaqiio: 
A Cilmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

Neste momento, a senhora Vereadora Florbela Fernandes ausentou-se da 
reuniiio eram 18h e 45m. 

2.3. - Constituiqiio e Atribuiqiio de Fundos de Maneio para 2022 1 Proposta de alteraqiio. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Proposta de alteraggo na constituigiio e atribuigiio de Fundos de Maneio por motivos de 
aposentaqiio. Em reuniiio de C h a r a ,  de 12 de janeiro de 2022, foi aprovado, nos termos da Lei 
n." 54-Al99, de 22 de fevereiro (mantido em vigor pela alinea b) do n." 1 do artigo 17." do 
Decreto-Lei n." 192120 1 5, de 1 1 de setembro - SNC-AP), a constituigiio dos fundos de maneio 
para 2022, visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiaveis. 
No entanto, de acordo com a proposta da Divisiio de Juventude e Desporto, por motivos de 
aposentagiio do titular do Fundo de Maneio submete-se para aprovagiio, a constituig50 e 
atribuigiio de um novo Fundo de Maneio, em nome de Rosa Fanica, no valor de 500 € e a 
reposigiio do Fundo de Maneio em nome de Jose Escaria, no valor de 500 €. 
Acresce que as regras relativas a constituigiio, reconstituigiio e reposigiio de Fundos de Maneio e 
Fundos Fixos de Caixa processam-se de acordo com o regulamento aprovado em Reuniiio de 
C h a r a  de 16/12/2020. 
Deliberaqgo: 
A Chmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

2.4. - Pedido de autorizaqiio para abertura de Procedimentos Concursais. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se para deliberagiio a abertura de Procedimentos Concursais para recrutamento de 
trabalhadores por tempo indeterminado, cujos lugares estiio vagos no Mapa de Pessoal de 2022. 
Procedimentos concursais: 
DAP - 1 Tecnico Superior (Enfermagem), por tempo indeterminado; 
DJ - 1 Tecnico Superior (Jurista), por tempo indeterminado; 
DFM - 1 Fiscal, por tempo indeterminado; 
SVM - 4 Assistentes Operacionais (Tratador Apanhador de Animais), por tempo indeterminado; 
DSO - 1 Assistente Operacional (Serralheiro Civil), por tempo indeterminado; 
DSO - 3 Assistentes Operacionais (Pedreiro), por tempo indeterminado; 
DSO - 1 Assistente Operacional (Carpinteiro), por tempo indeterminado; 
DSO - 3 Assistentes Operacionais (Motorista), por tempo indeterminado; 
DSO- 2Assistentes Operacionais (Motorista/Condutor de Maquinas Pesadas e Veiculos 
Especiais/Tratorista), por tempo indeterminado; 
DSO - 2 Assistentes Operacionais (Calceteiro), por tempo indeterminado; 
DSO - 2 Assistentes Operacionais (Limpa Coletores), por tempo indeterminado; 
DSO - 5 Assistentes Operacionais (Canalizador), por tempo indeterminado 
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Deliberaqiio: 
A C h a m  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

2.5. - Concurso Piiblico para fornecimento continuo de Gasbleo a Granel. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop5e-se despacho de abertura, a aprovaqiio de peqas, nomeaqgo de jiui e cabimento. Nos 
termos do art." 36.", do n." 2 do art." 40." e do art." 67." do C6digo dos Contratos Publicos, 
solicits-se autorizagiio para inicio de procedimento, aprovaqiio das peqas processuais e nomeqk  
do jiui do procedimento infia e, nos termos de 69.O, que seja delegado no mesmo a cornpetencia 
para a prestaqiio de esclarecimentos. 
Jiiri do procedimento: 
Joaquim Costa (presidente); Jose Lobo (vogal efetivo); Dina Campino (vogal efetivo); Vera 
Mendes (vogal suplente) e Sandra Sabino (vogal suplente). 
Deliberaqlo: 
A C$mara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

Proposta apresentada pelos Vereadores eleitos pelo PS Lurdes Nico e Josd Calrjcio: 

2.6. - Celebraqiio de Protocolo entre a Camara Municipal de ~ v o r a  e o Centro Qualifica 
AP sediada na CCDRAlentejo. 

A senhora Vereadora Lurdes Nico apresentou a seguinte proposta: 
1. A qualificaqiio da populaqiio portuguesa tem sigo um designio nacional, atraves da 
implementzqiio de programas especificos que visam elevar os niveis de qualificaqiio e aumentar 
as competCncias dos adultos; 
2. 0 mais recente programa QUALIFICA assume o objetivo de valorizaqiio da educaqgo e 
fomxqiio de adultos e da aprendizagem ao longo da vida atrav6s da rede de Centros Qualifica, 
enquanto centros especializados em qualificaqiio de adultos (Portaria n." 23212016, de 29 de 
agosto). Existem mais de 300 centros distribuidos pel0 pais; 
3. AtravCs da Resoluqiio do Conselho de Ministros no 3212019 de 14 de fevereiro, foi criado o 
Programa Qualifica AP, um projeto com financiamento do Plano de Recuperaqiio e ResiliCncia 
(17 milhaes de euros) e implementaqiio por parte do Institute Nacional de Adrninistraqiio, I.P. 0 
objetivo deste programa 6 aumentar o nivel de qualificaqiio de 25 500 trabalhadores da 
administraqiio publica, at6 ao final do 1 ." trimestre de 2026; 
4. Em 2021, atravCs da publicaqiio do Despacho n." 12126, de 14 de dezembro "Siio criados 
Centros Qualifica AP com vocaqiio territorial, complementando a oferta de resposta As 
necessidades de qualificaqiio de trabalhadores que exercem funqties publicas na Administraqgo 
Central e 
Local, nas seguintes ComissBes de Coordenaqiio" (CCDR): a) Norte, b) 
Centro, c) Lisboa e Vale do Tejo, d) Alentejo, e) Algarve" (n." 1). 0 s  Centros Qualifica AP tsm 
a sua sede na respetiva CCDR. Estes 5 centros vierarn juntar-se, ao anteriormente criado, Centro 
Qualifica AP para a Administraqiio Local sediado na Fundaqiio para os Estudos e Formaqiio nas 
Autarquias Locais (FEFAL); 
5. 0 s  Centros Qualifica AP promovem uma resposta desconcentrada aos trabalhadores da 
administraqiio ptiblica que necessitem e pretendam aumentar o seu nivel de qualificaqiio, 
aprofundar as competCncias escolares e profissionais, numa perspetiva de valorizaqiio e 
capacita@o dos recursos humanos das instituiqaes para os desafios da transformaqiio digital e da 
inovaqilo; 
6. No programa authquico do PS VALORIZAR EVORA uma das medidas propostas (67), no 
Eixo 2 Reforqar a coesilo social e cultural, tornando-o urn concelho mais inclusive, consiste em 
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"Colaborar numa estrategia integrada e de parceria para elevar as qualificaqaes (ate ao 12.O ano) 
dos trabalhadores municipais"; 
7. A caraterizaqiio dos postos de trabalho por cargo, carreirafcategoria do Mapa de Pessoal202 1, 
aprovado na reuniiio de cgmara extraordinaria de 30 de abril de 2002, evidencia que ha 
trabalhadores que poderiio vir a beneficiar da oportunidade de aumentar as suas qualificaqaes, se 
assim pretenderem. 
Propae-se que a C h a r a  Municipal delibere: 
1. Contactar a CCDRAlentejo, tendo em vista a manifestaqiio de disponibilidade para a 
celebraqiio de protocolo entre a C M E V O ~ ~  e o Centro Qualifica AP sediado na CCDRAlentejo; 
2. Celebrar-se esse protocolo com a CCDRAlentejo, nos proximos 3 meses; 
3. Divulgar a celebraqiio deste protocolo junto dos trabalhadores do municipio; 
4. Criar as condiqaes para que os trabalhadores municipais, que o queiram fazer, possam 
concretizar os respetivos percursos de qualificaqiio. 

Intervengiies: 
A senhora Vereadora Lurdes Nico fez uma apresentaqiio detalhada da proposta acima referida. 

0 senhor Presidente referiu que ha muito tempo que a C h a r a  Municipal colabora com o 
Centro Qualifica que esta sediado na Escola Secundhia Gabriel Pereira, bem como com outros 
centros de qualificaqiio, exatamente, para dar aos trabalhadores a possibilidade de adquirirem 
mais habilitaqces, nomeadamente, aos que querem concorrer a funqiio publica e niio o podem 
fazer, por niio terem qualificaq8es suficientes. Salientou que tern incentivado os trabalhadores a 
fazerem a sua formaqiio, a este e a outros niveis, dando facilidades para compatibilizarem o seu 
horario laboral com as necessidades de formaqiio. 

0 senhor Vereador Henrique Sim Sim referiu que tambem consideram fundamental a 
qualificaqiio dos trabalhadores municipais e, portanto, todas as iniciativas que possam facilitar 
estes processos siio, sempre, bem aceites. 
Deliberaggo: 
A CAmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta da senhora Vereadora. 

Declaraqio de Voto dos Eleitos da CDU: 
"A valorizaqiio e qualificaqiio dos trabalhadores do Municipio tem sido uma prioridade da gestiio 
da CDU, retomada em 20 13. 
Salienta-se, nomeadamente, a criaqiio de um Plano de Formaqiio Anual com a participaqiio dos 
varios serviqos e dirigentes da C h a r a  Municipal ou o normativo para garantir a mobilidade 
interna que ja abrangeu mais de 150 trabalhadores e que atende ao seu nivel de habilitagiio. 
Igualmente, o Municipio suporta custos de formaqiio com os seus trabalhadores e facilita 
horarios para a formaqilo programada e para a auto-formaqiio. 
Ao longo destes anos, a CAmara Municipal tem incentivado e apoiado trabalhadores a 
conseguirem novas qualificaqaes em processos de articulaqiio com entidades formadoras. 
Esta e uma proposta de formalizaqiio com uma das entidades formadoras corn que o Municipio ja 
coopera pel0 que a aprovamos". 

2.7. - Acumulaqiio de funq6es privadas solicitado por Rui Alberto Linheiro Martins. 

0 senhor Presidente deu conhecimento ao Executivo que, ao abrigo do no 2, alinea a) do art0 
35" da Lei no 7512013, de 12 de setembro, autorizou ao trabalhador Rui Alberto Linheiro Martins 
por seu despacho datado de 02/06/2022, a acumulaqiio de funqaes privadas para "Realizaqiio de 
projetos de especialidades", em que o horario sera fora do horario praticado na funqiio publica e 
com remuneraqiio mensal de 300€. 
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A presente acumulaqiio foi deferida por um periodo de 1 ano, com a condig% de n k  poder 
exercer hqTies no concelho de Bvora ou que tenham implicaqes no concelho de ~vora .  Findo 
este periodo sera sujeito a uma nova avaliaqiio. 
Qualquer alteraqh dos elementos constantes e subjacentes a autorizaqiio concedida, implicam 
novo pedido e nova avaliaqiio. 
A Cglmara tomou conhecimento. 

3. - CULTURA, PATRIMONIO E CENTRO HIST~RICO 

0 senhor Vereador Henrique Sim Sim declarou-se impedido de discutir e votar o ponto 3.1. 

3.1. - Direito de preferfncia sobre o imkel  sit0 na Rua Mendo Estevens, 70 a 76, em ~ v o r a ,  
propriedade de Fundaqgo EugCnio de Almeida. Processo 1.14561. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o nib exercicio do direito de preferkncia, nos termos do Decreto no 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informaq50 sobre a avaliaqiio que 
consta no processo. 0 imdvel encontra-se, desocupado e ira ser vendido por 500.000,OO 
(quinhentos mil euros). 
DeliberaqHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanirnidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 0 senhor 
Vereador Henrique Sim Sim niio esteve presente na discuss50 e votaqiio por nos termos da Lei, 
se encontrar impedido. 

3.2. - Direito de preferfncia sobre o im6vel sit0 na Travessa das A Jinhas, 4, em ~ v o r a ,  
propriedade de Ricardo Jose Garcia Braganqa e outra. Processo 1.1302. 

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 informaq50 sobre a avaliaqiio que 
consta no processo. 0 imdvel encontra-se ocupado e irh ser vendido por 3 10.000,00€ (trezentos e 
dez mil euros). 
Deliberaqlo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.3. - Direito de preferfncia sobre o im6vel sit0 na Rua Dr. Joaquim Henrique da Fonseca, 
31 a 35, fraqso A, em ~ v o r a ,  propriedade de Ant6nio Manuel D. R Lourenqo Pereira. 
Processo 1.1759. 

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 informa@io sobre a avaliaqiio que 
consta no processo. 0 im6vel encontra-se desocupado e ira ser vendido por 43.200,00€ (quarenta 
e tres mil e duzentos euros). 
DeliberaqBo: 
A C h a r a  deliberou, por unanirnidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.4. - Direito de preferCncia sobre o im6vel sit0 na Rua Dr. Joaquim Henrique da Fonseca, 
31 a 35, fraCgo B, em ~ v o r a ,  propriedade de Antcinio Manuel D. R Lourenqo Pereira. 
Processo 1.1759. 
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0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o niio exercicio do direito de preferhcia, nos termos do Decreto no. 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informag50 sobre a avaliagio que 
consta no processo. 0 imovel encontra-se desocupado e ira ser vendido por 388.800,00€ 
(trezentos e oitenta e oito mil e oitocentos euros). 
Deliberaqiio: 
A Cilmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.5. - Direito de prefercncia sobre o im6vel sito na Travessa dos Coguminhos, 4, fraqiio C, 
em ~ v o r a ,  propriedade de Futureplan, Unipessoal, Lda. Processo 1.1054. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o n5o exercicio do direito de preferencia, nos termos do Decreto no 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informag50 sobre a avaliag5o que 
consta no processo. 0 imovel encontra-se desocupado e ira ser vendido por 105.000,00€ (centos 
mil euros). 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.6. - Direito de preferencia sobre o im6vel sito na Rua de Aviz, 41 a 45, em ~ v o r a ,  
propriedade de Ma. Cristina M. V. de Mira Ferreira dos Santos. Processo 1.2307. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o n5o exercicio do direito de preferencia, nos terrnos do Decreto no. 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informag50 sobre a avaliag5o que 
consta no processo. 0 imovel encontra-se desocupado e ira ser vendido por 1.300.000,00€ (um 
milhiio e trezentos mil euros). 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.7. - Direito de preferencia sobre o im6vel sit0 na Rua Bernardo de Matos, 56, 58 fraqiio 
D, em ~ v o r a ,  propriedade de Diogo Vieira da Fonseca de Lima Mayer. Processo 1.399. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o n5o exercicio do direito de preferencia, nos termos do Decreto no. 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informagio sobre a avaliag5o que 
consta no processo. 0 im6vel encontra-se desocupado e ira ser vendido por 260.000,00€ 
(duzentos e sessenta mil euros). 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.8. - Direito de preferencia sobre o imbvel sito na Rua da Cal Branca, 47, fraqiio B, em 
~ v o r a ,  propriedade de In& Nobre Varela e outro. Processo 1.2407. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o n5o exercicio do direito de preferencia, nos termos do Decreto no. 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informaq50 sobre a avaliag5o que 
consta no processo. 0 imovel encontra-se desocupado e ira ser vendido por 185.000,00€ (cento e 
oitenta e cinco mil euros). 
Deliberaqiio: 
A Cilmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 
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3.9. - Direito de preferencia sobre o im6vel sito na Rua do Imaginhrio, 1, fraqlo B, em 
~ v o r a ,  propriedade de Daniel Luis Espada Laranjeira. Processo 1.1021. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o ngo 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 avaliaggo que 
consta no processo. 0 im6vel encontra-se ocupado e ira ser vendido por 424.000,OM 
(quatrocentos e vinte e quatro mil euros). 
Deliberaqlo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.10. - Direito de preferencia sobre o im6vel sit0 na Run do Ramires, 10, em ~vorn ,  
propriedade de Bonnet Nunes da Silva, Lda e outro. Processo 1.19718. 

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 avaliagb que 
consta no processo. 0 imdvel encontra-se desocupado e ira ser vendido por 129.000,OM (cento e 
vinte nove mil euros). 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente 

3.11. - Isenqlo de taxas referente B cedhcia de imagem do Arguivo Fotogrhfico de ~ v o r a  
ao CEDREV. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Tratando-se de urn pedido que tem como fmalidade a divulgaqfio e promoggo do 130" anivershio 
do CENDREV, prop6e-se, ao abrigo do artigo 7" do RTTORME, a isengiio da taxa de cedencia 
da imagem solicitada. Ngo existindo, atualmente, no RTTORME qualquer referencia a este tip0 
de utilizaggo, C considerado para o efeito a taxa referente a publicaggo comercial. Assim, o valor 
total da taxa de cedhcia seria de 6,99€ (IVA incluido a taxa em vigor. 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.12. - Impress50 de materiais grhficos para a SHE - Sociedade Harmonia Eborense. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
No h b i t o  do apoio logistic0 aos Agentes Culturais e de acordo com o Regulamento e Tabela de 
Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~vora ,  Artigo 7' IsenqBes e Redug6es e dado ainda o 
interesse cultural e lfidico da iniciativa, prop6e-se a impressgo dos materiais graficos, com 
isenqiio de taxas. 
- Custos: 72 A3 x 1,59€= 1 14,48 € (cartazes referentes Zi programaggo de junho). 
Deliberaqlo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.14. - Direito de prefer6ncia sobre o im6vel sit0 na Rua da Mostardeira, 36, em ~ v o r a ,  
propriedade de Barreiros & Godinho, SA. Processo 1.1150. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propas a ratificaggo do seu despacho datado de 03/06/2022, nos termos e para os efeitos do art". 
35"., no. 3 do Anexo I da Lei no. 7512013 de 12 de setembro: "Deferido o ngo exercicio do direito 
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de preferencia por inexistir interesse municipal e tendo em conta a avaliagiio." 0 imovel 
encontra-se desocupado e ira ser vendido por 100.000,00€ (cem mil euros). 
Deliberaqiio: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

3.15. - Direito de preferCncia sobre o im6vel sito na Rua do Ramires, 4 e Rua do Borralho, 
3 a 7, em ~ v o r a ,  propriedade de Banco Comercial PortuguCs, SA. Processo 1.15. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop& a ratificagiio do seu despacho datado de 03/06/2022, nos terrnos e para os efeitos do art0. 
35"., no. 3 do Anexo I da Lei no. 7512013 de 12 de setembro: "Deferido o niio exercicio do direito 
de preferencia por inexistir interesse municipal e tendo em conta a avaliagiio." 0 imovel 
encontra-se ocupado e ira ser vendido por 250.000,00€ (duzentos e cinquenta mil euros). 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

3.16. - Direito de preferencia sobre o imovel sito na Rua Soeiro Mendes, 11, em ~ v o r a ,  
propriedade de Factor Extraordinario, Lda. Processo 1.1172. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o niio exercicio do direito de preferencia, nos termos do Decreto no 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informagiio sobre a avaliagiio que 
consta no processo. 0 imovel encontra-se desocupado e ira ser vendido por 270.000,00€ 
(duzentos e setenta mil euros). 
Deliberaqiio: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.17. - Impressiio de materiais graficos para a Malvada Associaqio Artistica. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop8s a ratificagiio do seu despacho datado de 30 de Maio de 2022, nos termos e para os efeitos 
do art." 35.", no 3 do Anexo I da Lei n." 7-5/2013 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 Reduqaes, ponto 5, alinea d), e no gmbito do apoio logistic0 aos Agentes 
Culturais do Concelho, para o ano em curso, foram impressos no Gabinete de Artes Graficas: 
Malvada Associagiio Artistica - 33 A3 x 1,59€= 52,47€ (Cartazes e Flyers - Conversas a Janelal 
Malvada Associagiio Artistica). 
Deliberaqiio: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

3.18. - Impress50 de materiais graficos para a Malvada Associaqiio Artistica. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop8s a ratificagiio do seu despacho datado de 30 de Maio de 2022, nos termos e para os efeitos 
do art." 35.", no 3 do Anexo I da Lei n." 7512013 de 22 de setembro. "Concordo". 
De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~ v o r a ,  
Artigo 7" Isenq6es e Redu@es, ponto 5, alinea d), e no imbito dos apoios logisticos aos Agentes 
Culturais do Concelho, para o ano em curso, foram impressos no Gabinete de Artes Graficas: 
Malvada Associagiio Artistica - 28 A3 x 1,59€= 44,52 € (Cartazes - Vaguear I Malvada 
Associagiio Artistica). 
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Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

3.19. - Impresslo de materiais grhficos para o CENDREV. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propbs a ratifcaqHo do seu despacho datado de 30 de Maio de 2022, nos termos e para os efeitos 
do art." 35.0, 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 fivora, 
Artigo 7' Isenqaes e Reduqaes, 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 Gracas: 
CENDREV - 20 A3 x 1,59€= 3 1,80 € (Impresstio Cartazes - 130 anos TGR). 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

3.20. - ImpressPo de materiais gr-os para o Coral Pvora. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propee-se a ratifica~b do despacho do Sr. Vice-Presidente datado de 26 de Maio de 2022, nos 
termos e para os efeitos do art." 35.0, no 3 do Anexo I da Lei n." 75/2013 de 22 de setembro. 
'CConc~rdo''. 
De acordo corn o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de fivora, 
Artigo 7" Isenqaes e Reduqdes, 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 Grtificas: 
Coral fivora - 30 A3 x 1,59€= 47,70 € (Folhas de Sala do Concerto, na Igreja de S. Francisco). 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Vice-Presidente. 

3.21. Isenqiio de Taxa referente h licenqa especial de recinto improvisado para o Grupo 
Uniio e Recreio Azarujense. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propbs a ratificqh do seu despacho datado de 30 de Maio de 2022, nos termos e para os efeitos 
do art." 35.O, no 3 do Anexo I da Lei n." 75120 13 de 12 de setembro. 
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 
fivora, Artigo 7" Isen@es e Reduqdes, foi o Grupo UniHo e Recreio Azarujense, isento do 
pagamento de Taxas referentes a licenqa especial, de recinto improvisado para a realiza#io de 
garraiadas, no h b i t o  das Festas do Divino Espirito Santo, que aconteceram entre os dias 03 e 07 
de Junho. 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

3.22. - Isenqio de Taxa referente B licenqa especial de ruido para o Grupo Unilo e Recreio 
Azarujense. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propas a ratificaqHo do seu despacho datado de 30 de Maio de 2022, nos termos e para os efeitos 
do art." 35 .", no 3 do Anexo I da Lei n." 751201 3 de 12 de setembro. 
No h b i t o  do Regulamento aos apoios logisticos anuais aos Agentes Culturais com sede no 
Concelho e de acordo corn o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de 
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~ v o r a ,  Artigo 7" Isenqdes e ReduqGes, foi o Grupo Uni5o e Recreio Azarujense, isento do 
pagamento de Taxas referentes as licenqas especiais de ruido, para a realizaqtio dos Bailes e 
Arraial das Marchas, no iimbito das Festas do Divino Espirito Santo, que decorreram dias 3, 4 e 
15 de Junho. 
Deliberaqlo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

4. - EDUCACAO E INTERVENCAO SOCIAL 

4.1. - Cart50 Social do Municipe 1 revalidaqces para deferimento. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Ao abrigo do regulamento de atribuig50 do cart50 social do municipe, publicado em Diario da 
Republica 2" serie no 138 de 20 de julho de 201 1, com entrada em vigor no dia 01 de outubro de 
201 1 e presente 1 process0 novo do cart50 social do municipe com proposta de deferimento. 
Tendo em conta o regulamento de atribwig50 do cart50 social do municipe e apos analise tecnica, 
o servigo propae a revalidag50 de 6 processos que, cumulativamente, cumprem as seguintes 
condigaes: 
0 rendimento per capita n5o ultrapassa os 443,20€, de acordo com a alinea a) no 4 do artigo 5" do 
regulamento; 
0 valor patrimonial dos bens a considerar e inferior a 443,20€, de acordo com a alinea b) n04 do 
artigo 5" do regulamento; 
0 s  processos referem-se aos municipes abaixo identificado: 
Processos para deferimento: 
Uniiio das Freguesias de Bacelo e Sra. da Saude 
I N." ( Nome I Rendimento per I 

I I I capita (€) I 

2360 
236 1 

UniHo das Freguesias de ~ v o r a  
I N." I Nome 1 Rendimento per I 

Jacinto Americo Frango 
Luiza Rosa Mira Soldado Frango 

1821 
1 1822 

4.2. - Cartlo Social do Municipe / Novos processos para deferimento. 

capita (€) 

418,30 € 
418,30 € 

I I 

2465 I Mariana Maria Catarina Silva 1 402,80 € 
Freguesia de Torre de Coelheiros 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Ao abrigo do regulamento de atribuiqtio do carttio social do municipe, publicado em Diario da 
Republica 2" sdrie no 138 de 20 de julho de 201 1, com entrada em vigor no dia 01 de outubro de 

Domingos Raimundo Matias Candeias 
Maria Domingas Fernandes Neves Madeira 
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25 1,60 € 
25 1,60 € 

Freguesia de Siio Bento do Mato 

Rendimento per 
capita (€) 
375,OO € 

N ." 

1713 
Deliberaqlo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

Nome 

Gertrudes Capucho Fale 

Rendimento per 
capita (€) 

N." Nome 



201 1, stio presentes 36 processos de revalidaqties do cart% social do municipe com proposta 
para deferimento. 
Tendo em conta o regulamento de atribuiqiio do cartilo social do municipe e apbs andise tkcnica, 
o servigo proptie a revalidaqilo de 36 processos que, cumulativamente, cumprem as seguintes 
condiq6es: 
0 rendimento per capita d o  ultrapassa os 438,8 l€, de acordo com a alinea a) no 4 do artigo 5" 

do regulamento; 
a 0  valor patrimonial dos bens a considerar C inferior a 438,81€, de acordo com a alinea b) n04 
do artigo 5" do regulamento. 

0 process0 refere-se ao municipe abaixo identificado: 
Processo para deferimento: 
Unii4o das Freguesias de ~ v o r a  
I N.O 1 Nome 1 Rendimento per I 

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

2587 

4.3. - Contratos Interadministrativos de 2021 com as Uniaes e Juntas de Freguesia, 
referente ao mCs de fevereiro, marqo e abril de 2022. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Prowe-se para aprovaqtio os valores respeitantes a execuqiio dos Contratos Interadrninistrativos 
referente aos meses de fevereiro, margo e abril de 2022. 
A Lei n." 75/2013, de 12 de setembro, veio introduzir urn novo regime normativo de 
enquadramento da delegaqtio de competencias, atravds da sua contratualizaqtio, possibilitando 
que os brgiios dos municipios deleguem competencias nos 6rgiios das freguesias, em dominios 
dos interesses pr6prios das populqties destas, em especial no h b i t o  dos serviqos e das 
atividades de proximidade e do apoio direto As comunidades locais. 
Neste hbito,  foram celebrados com as Juntas e Uni6es de Freguesias Contratos 
Interadrninistrativos atraves dos quais o Municipio de ~ v o r a  delegou as seguintes compet6ncias 
no dominio da educaqiio: transportes escolares, gesao de refeitbrios e refeiq6es escolares e 
atividades de animaqilio e apoio a infihcia. 
Deste mod0 proptie-se, ao abrigo dos Contratos Interadministrativos de 2022, a aprovaflo dos 
valores a pagar no h b i t o  da delegaqtio de competsncias no dominio da educaqZIo As Juntas e 

DeliberaqHo: 
Jose Fernando Cardoso Machado 
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capita (€) 
166,70 & 



4.4. - Acordos de Colaboraglo com os Agrupamentos de Escola em matCria de refeig6es 
escolares 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se, para aprovaqio os valores respeitantes aos Acordos de Colaboraqtio com os 
Agrupamentos de Escola, em materia de refei~aes escolares, referentes ao ano letivo 202112022: 
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Agrup. de Escolas Gabriel Pereira - abril de 2022; 
Agrup. de Escolas Andrd de Gouveia - abril de 2022 
Junto se envia, para aprovqiio, os valores a colocar a pagamento relativamente aos Acordos de 
Colaboraqgo com os Agrupamentos de Escolas em matdria de refeiqbes referentes ao ano letivo 
202 112022. 

Estabelecimentos de Educagiio e Ensino 

"" 

I JI Penedo Ouro I 886 1 309.52 € I 

Estabelecimentos de EducaHo e Ensino 

EB Galopim de Carvafho I-,-" ---- "- -.-- 1 -----*.-.---- I 2.654 680,36 € I 
JI Galopim de Carvalho -- 

EB Frei Aleixo 1.010 197,lOe 

Abri12022 

TOTAL 1 5.577 I 1.586,29 € 
Noh: 0 subsidio referente as refei@es escolares 6 calculado tendo como refedncia o niunero efetivo de 

No refeighs 

refeigaes consumidas de acordo com os escalaes de a@o social escolar. 
DeliberaqHo: 
A C h a m  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

Subsidio CME 

4.6. - Programa Municipal "Conhecer Maisn - Cedsncia de transporte i Santa Casa da 
Miseric6rdia de kvora, no dia 15 de julho. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Solicita a Santa Casa da Misericbrdia de fivora a cedsncia de urn autocarro para o passeio de 
veriio com os utentes do Recolhimento Ramalho Barahona, a realizar no dia 15/07/2022 a 
Comporta, assirn como a respetiva isenqgo do pagamento das taxas associadas. A saida de ~ v o r a  
(Parque cia Aminata) estti agendada para as 09:OOh e o regress0 esth previsto para as 18:OOh. 
De acordo com o Ar." 92." da Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~vora ,  este 
apoio tem urn custo total estimado de 352,95€, incluindo 202 Krn*1,59€ e 3 horas de trabalho 
extraordinbio do motorista (3" 10.59€), acautelando eventuais atrasos. 
PropBe-se a cedsncia do autocarro A Santa Casa da Misericbrdia de fivora no dia 15/07/2022, 
para deslocaqZo h Comporta, no bb i t o  do Programa Municipal Conhecer Mais, programa este 
que estsi enquadrado nas competiincias da C b a r a  Municipal, segundo a alinea u) do ponto 1 do 
artigo 33" da Lei n." 75, de 12 de setembro de 2013. 
Mais se solicita autorizaqiio para o trabalho extraordillsio do motorista. De acordo com as 
normas do Programa Municipal Conhecer Mais, o trabalho extraordinhrio do rnotorista que v6 
alkm de duas horas, serh assurnido pela entidade requerente (111 - Funcionamento, n." 3 - 
Horririo de funcionamento). 
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Deliberaqgo: 
A CAmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

4.7. - Programa Municipal Conhecer Mais - Cedsncia de transporte ao Centro Infantil da 
FundaqPo Obra de S. JosC Operario no dia 05 de julho. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
No h b i t o  do Programa Municipal Conhecer Mais, propde-se a aprovagiio a cedhcia de 
transporte para a seguinte atividade: 
- Centro Infantil da Fundagiio Obra de S. JosC Operhrio - Passeio anual ao Badoca Safari Park - 
Vila Nova de St0 AndrC, no dia 05 de julho de 2022, com um custo estimado de 675,75€. 
A estimativa do custo desta iniciativa tem por base o artigo 92" do RTTORME. 
0 programa municipal "Conhecer Mais" esta enquadrado nas compet6ncias da Chmara 
Municipal, segundo a alinea u) do ponto 1 do artigo 33" da Lei n." 75, de 12 de setembro de 
2013. 
Deliberaqgo: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

4.8. - Programa Municipal Conhecer Mais - Cedhcia de transporte a Creche e Jardim de 
Infincia Coopberqo, dias 4 e 22 julho. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
No imbito do Programa Municipal Conhecer Mais, propde-se a aprovagilo a cedgncia de 
transporte para as seguintes atividades: 
- Creche e Jardim de Infincia Coopberqo - Passeio anual ao Oceanario de Lisboa, no dia 04 de 
julho de 2022 e ao Centro de Ciencia Viva de Estremoz no dia 22 de julho de 2022 com um 
custo estimado de 789,5 I€. 
A estimativa do custo destas iniciativas tem por base o artigo 92" do RTTORME. 
0 programa municipal "Conhecer Mais" esta enquadrado nas competencias da Cimara 
Municipal, segundo a alinea u) do ponto 1 do artigo 33" da Lei n." 75, de 12 de setembro de 
2013. 
Deliberaqgo: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

A senhora Vereadora Florbela Fernandes integrou novamente a reuniiio eram 
19h e 23m. 

4.9. - Programa Municipal "Conhecer Mais" - Cedsncia de transporte a APPACDM de 
~ v o r a ,  no dia 29 de julho. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Solicita-nos a APPACDM de ~ v o r a  a cedencia de urn autocarro para o passeio de veriio corn os 
seus utentes, a realizar no dia 29/07/2022 ao Aquashow, sito na Quarteira, assim como a 
respetiva isenqiio do pagamento das taxas associadas. 
A saida de ~ v o r a  (instalaqdes da APPACDM) esta agendada para as 08:OOh e o regress0 esta 
previsto para as 20:45h. 
De acordo com o Ar." 92." da Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~ v o r a ,  este 
apoio tem um custo total estimado de 747,24€, incluindo 430 Krn*1,59€ e 6 horas de trabalho 
extraordinario do motorista (6* 10.59€), acautelando eventuais atrasos. 
Propde-se a cedencia do autocarro a APPACDM de ~ v o r a  no dia 29/07/2022, para deslocaqiio B 
Quarteira, no hmbito do Programa Municipal Conhecer Mais, programa este que esta enquadrado 
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nas compet6ncias 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 201 3. 
Mais se solicita autorizaqiio para o trabalho extraordiniuio do motorista. 
De acordo com as normas do Programa Municipal Conhecer Mais, o trabalho extraordiniuio do 
motorista que vh alkn de duas horas, sera assumido pela entidade requerente (111 - 
Funcionamento, n." 3 - Horiuio de funcionamento). 
Deliberafriio: 
A C h a r a  deliberou, por unanhidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

4.10. - Apoio h AARPIISMM - Associafrlo Amigos dos Reformados e Idosos de S. Miguel 
de Machede. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Propbe-se a permissb de utilizaqiio do edificio do Centro de Convivio de S. Miguel de Machede 
pela AARPVSMM para desenvolvimento do seu Plano de Atividades. 
A C h a r a  Municipal, atraves de candidaturas a fundos comunithrios para investimentos na hea 
dos equipamentos sociais - Programa Operacional Regional do Alentejo 2020, designada 
"Candidatura ALT20-06-4842-FEDER-00176", construiu e equipou o edificio do Centro de 
Convivio de S. Miguel de Machede, sendo esta propriedade do municipio e de gesao municipal. 
Solicits-nos, agora, a Associaqiio Amigos dos Reformados Pensionistas e Idosos de S. Miguel de 
Machede - AARPIISMM - a permiss50 para utiliza@o deste novo edificio, uma vez que esta 
associaqiio niio tern um espaqo condigno para realizar atividades com os seus s6cios. 
Esta associa@io tem atividade regular no contexto da promoqiio de um envelhecimento ativo, 
saudhvel e positivo, onde se inclui a dinamizaqiio de um grupo de cantares - Cantadeiras de S. 
Miguel - organizaqiio de festas, iniciativas socioculturais, atividades que estimulem a 
mobilidade, desenvolvimento de projetos que promovam relaqbes intergeracionais, respostas na 
kea da higiene, saude e bem-estar, atividades em datas comemorativas, passeios e a colaboraqiio 
e participaqiio em iniciativas promovidas pel0 municipio ou por outras entidades. 
0 objetivo principal da associaqiio C o de "promover uma melhoria do bem-estar social dos 
reformados e idosos e seus familiares da fieguesia, atrave's de criagb de um espago de lazer 
que facilite o convivio e, simultaneamente, a prestagdo de sewigos, por forma a viabilizar a 
manutengdo da vida autdnoma dos idosos. ". 
Neste contexto, propee-se, ao abrigo do Regulamento de Apoio ao Associativismo Social e 
Juvenil do Concelho de ~ v o r a  - RAASJCE, a permissiio de utiliza@o do espaqo pela 
AARPVSMM, por um period0 de um (1) ano, para desenvolvimento das atividades da 
associqiio, dirigidas aos s6cios e inscritas nos planos de atividades anuais (Medida 1 do 
RAASJCE) e a outras iniciativas previstas ou niio em plano de atividades e d o  apoiadas pela 
Medida 1 (Medida 3 do RAASJCE). 
Sendo esta proposta aprovada pela C&ara, sera lavrado protocolo entre a C h a r a  Municipal e a 
Associaqiio. 
Deliberafrlo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

0 senhor Presidente, uma vez que a senhora Vereadora Florbela Fernandes j B  se encontra 
presente na reunilo, propds que apresentasse o ponto 3.13. 

Proposta apresentada pela Vereadora eleita pel0 Movimento Cuidar de ~ v o r a  Florbela 
Fernandes 

3.13. - Programa e Fundo Municipal "Lugares corn Hist6riaW e Constituiqiio de Grupo de 
Trabalho. 
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A senhora Vereadora Florbela Fernandes apresentou a seguinte proposta: 
Ao abrigo do disposto nas alineas t) e ff) do n.2 1 do artigo 33.2 da Lei n.2 7512013, de 12 de 
setembro, propde-se que a Cfimara Municipal delibere aprovar a criaqiio de um Programa 
((Lugares com Historia de ~vora ) ) ,  a criaqiio de urn Fundo Municipal ((Lugares com Historia de 
~vo ra ) )  e a constituiqiio de um Grupo de Trabalho para isso. 
Criaqiio de um Grupo de Trabalho, constituido por tecnicos municipais da area da admini~traqii~, 
economia, cultura, patrimonio, urbanism0 e turismo, e convidar, um representante da 
Universidade de ~ v o r a ,  da DRCA e do NERE para, ate outubro: 1. Elaborarem proposta de 
Regulamento;2. ElaboraqZio de uma primeira lista de lugares; 3. Elaborar proposta de criaqiio do 
Fundo Municipal. 
'Lugares com Historia de ~vora" ,  slo lojas ou entidades de interesse historic0 e cultural ou social 
local que se destacam pelas suas caracteristicas unicas, valor patrimonial, contributo para a 
identidade do municipio e qualidade da paisagem social e economica de ~ v o r a  
Reconhecer a importfincia do comercio local e de algumas entidades historicas do nosso 
concelho, como um dos patrimonios imateriais e materiais da cidade e das nossas aldeias, 
distintivos e diferenciadores das dimensdes social, cultural, economica, patrimonial, turistica e 
ambiental do concelho e preservar esse legado, de estabelecirnentos e entidades de interesse 
historico, cultural e social, reconhecidos pel0 seu valor coletivo, deve ser uma prioridade do 
Municipio, designadamente, atraves da aplicaqiio de um regulamento de beneficios incentivos e 
apoios de natureza financeira e fiscal. 
Assim, tendo presente a Lei 1 1242120 17, de 14 de junho, Regime de reconhecimento e proteqiio 
de estabelecirnentos e entidades de interesse historico e cultural ou social local, terceira alteraqiio 
a Lei nQ612006, de 27 de fevereiro, que aprova o Novo Regime do Arrendamento Urbano, e 
quarta alteraqiio ao Dec. Lei nP15712006, de 8 de agosto, que aprova o regime juridic0 das obras 
em predios arrendados, estabelece que: 
((Compete aos municipios, nomeadamente no fimbito das suas competencias em matQia de 
gestiio urbanistica e preservaqiio do patrimonio, proteger e salvaguardar os estabelecirnentos e 
entidades de interesse historic0 e cultural ou social local, designadamente: 
a) Proceder ao inventario e reconhecimento dos estabelecimentos e entidades de interesse 
historic0 e cultural ou social local, nos termos da presente lei; 
b) Comunicar ao Estado a identificaqiio dos estabelecimentos e entidades de interesse historico e 
cultural ou social local reconhecidos ao abrigo da presente lei; 
c) Aprovar regulamentos municipais de reconhecimento e proteqgo de estabelecirnentos e 
entidades de interesse historic0 e cultural ou social local, nos termos da presente lei; 
d) Inscrever nos instrumentos de gestiio territorial, tais como planos diretores municipais, planos 
de urbanizaqiio e planos de pormenor, medidas adequadas de proteqiio e salvaguarda dos 
estabelecimentos e entidades de interesse historic0 e cultural ou social local, nomeadamente no 
sentido de estabelecer condicionantes as operaqdes urbanisticas a realizar em imoveis nos quais 
se encontrem localizados os referidos estabelecimentos ou entidades; 
e) Criar programas de apoio aos estabelecimentos e entidades de interesse historico e cultural ou 
social local; 
f) Incentivar, atraves das politicas urbanistica, patrimonial e fiscal municipais, a proteqiio e 
salvaguarda dos estabelecimentos e entidades de interesse historic0 e cultural ou social local. )) 
0 principal objetivo do Regulamento e identificar e salvaguardar os elementos e memorias 
destes espaqos comerciais, ou entidades locais, mais emblematicos, com base na sua 
longevidade, nas particularidades arquitetonicas ou decorativas e atraves da memoria coletiva 
dos cidadgos de mod0 que se mantenham as tradiqdes e as lojas mais emblematicas da 
cidadelaldeias, intactas. 
Para integrar a lista de lugares historicos, os espaqoslentidades t@m que cumprir tres criterios: 
atividade (longevidade reconhecida, continuidade nas miios da familia/empregados, produqiio, 
com valorizaqiio da propria, marca e produtos identitarios e rentabilidade do negocio); 
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patrim6nio material (arquitetura, imagens interior e exterior, e o esp6lio); e patrimbnio imaterial 
(representaqgo na histbria, arte e cultura da cidade). Deve igualrnente incluir beneficios como por 
exemplo isenqio de pagamento de IMI, entre outros. 
Em matkia do Fundo Municipal, que consiste numa afetaqio especifica de verbas para apoiar 
financeiramente a salvaguarda destes lugares, e cujo montante ser8 definido anualmente em sede 
de orqamento municipal, deixa-se a titulo meramente exemplificativo, aquilo que d apoiado pel0 
Fundo municipal da CML: 
Arauitetura e Restauro: 
a) Conservqiio de fachadas e elementos decorativos arquitet6nicos; 
b) Obras de alteraqio necesshrias A melhoria do desempenho ou A requalificqao do 
estabelecimento; 
c) RecuperaNo ou restauro de equipamentos ou objetos decorativos identithios da loja. 
Cultura: 
d) Produqgo de iniciativas culturais ou de material promocional que visem divulgar as lojas. 
Economia e ComCrcio: 
e) Estudos e consultoria no dominio do marketing, modelo de neg6cio ou assessoria juridica 
para desenvolvimento de modelos de negocio; 
f) Modernizaqio, mudanqa de uso ou outras despesas, consideradas elegiveis. 

Intervenqaes: 
0 senhor Presidente referiu que a C h a r a  j8 aplicou esta quest50 algumas vezes, como por 
exemplo, para salvaguardar que a Sociedade Harmonia Eborense pudesse continw a 
desenvolver a sua atividade, no predio onde esth ha quase um dculo, e fizeram-no tamb6m em 
relqgo A Drogaria Azul. 
Neste sentido, propbs constituir-se um grupo de trabalho interno para estudar e avaliar estas 
situaqbes, elaborar um documento para, a partir dai, avanqarem para um regulamento onde estas 
quest6es possam ficar prevenidas. 

De seguida, os senhores Vereadores de todas as forqas politicas fizerarn uma breve discuss% 
sobre o documento, apresentaram algumas sugest6es e propostas de alteraq6es as quais foram 
consensualizadas por todos. 
DeliberaqHo: 
A Cha ra  deliberou, por unanirnidade, aprovar a proposta da senhora Vereadora, com as 
alteraq6es propostas e consensualizadas. 

5. - JUVENTUDE E DESPORTO 

5.1. - Queima das Fitas. Escola de Enfermagem Silo JoHo De Deus. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
No h b i t o  da traditional Queima das Fitas da Escola de Enfermagem SZo Joio De Deus da 
Universidade de kvora, os alunos finalistas solicitaram o apoio da autarquia para comemorar a 
efemeride. 
No hb i t o  datradicional Queima das Fitas da Escola de Enfermagem Sio Job De Deus da 
Universidade de gvora, os alunos finalistas solicitaram o apoio da autarquia para limpeza da 
Fonte das Portas de Moura e tambdm para a realizaqgo de Corte de via publica e proibigb de 
estacionamento, dia 26 de junho entre as 9h e as 1 1 horas. 
Tendo em conta a iniciativa, uma tradiqio muito importante para estes alunos que concluem a 
sua licenciatura, prop6e-se a autorizaqio e a isenqiio do pagamento dos custos associados no 
valor total de 55,OO € abrigo da alinea u) do nol do art"33 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. 
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Deliberaqiio: 
A Camara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

5.2. - Atividades de Enriquecimento Curricular I Nataqiio I Atribuiqiio de Vouchers aos 
Alunos Finalistas. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Propbe-se a criaqiio de um voucher oferta a todas as turmas do 4" ano do concelho que permita 
aos titulares de turma, e um familiar por aluno, poderem usufruir de um dia na piscina municipal 
at6 dia 30 de junho 2022, em dias uteis. 
Sendo o saber nadar uma compethcia motora basica garantida universalmente pela Cimara 
Municipal atravCs do desenvolvimento da adaptaqiio ao meio aquatic0 e da nataqiio, aos alunos 
do 4" ano, dos 4 Agrupamentos de Escola, considerando que nos 2 anos de pandemia a atividade 
niio foi desenvolvida em pleno com as Piscinas Municipais encerradas, propbe-se a criaqiio de 
um voucher oferta a todas as turma de 4" ano do concelho que permita aos titulares de turma 
poderem usufruir de um dia na piscina municipal com a sua turma at6 30 de junho de 2022, em 
dias uteis, incluindo um familiar acompanhante para cada crianqa. A marcaqiio do dia e feita pel0 
professor titular junto das piscinas com indicaqiio de no de alunos e no de familiares 
acompanhantes (1 familiar por aluno). 0 s  transportes siio a cargo das escolas e dos encarregados 
de educaqiio. A oferta C apenas de entradas, niio contempla transporte. Este voucher tem como 
principais objetivos: Proporcionar tempo livre para a interaqiio entre pais, filhos e 
educadores; demonstrar competencias adquiridas no imbito do trabalho desenvolvido; promover 
as piscinas municipais enquanto espaqo privilegiado de tempos livres ao dispor dos cidadiios. 
Conforme Regulamento tabela e taxas e outras receitas do Municipio de ~ v o r a  RTTORME, 
ingress0 nas piscinas, o total dos vouchers C de aproximadamente 1.754€. 
Deliberaqiio: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

5.3. -1senqiio do pagamento de taxas da concessiio do hangar (referente ao periodo da 
Pandemia Covidl9) i?i Associaqiio Aeronautica de ~ v o r a .  

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
A Associaqiio Aeronautica de ~ v o r a ,  NIPC 513370528, C uma associaqiio sem fins lucrativos, 
tem como fim divulgaqiio do conhecimento e cultura aeronautica e foment0 dos diversos ramos 
da atividade aeronautica recreativa, educativa, e turistica sem fins lucrativos. Constituiu-se em 
19 de janeiro de 2015. 
Veio a Associaqiio Aeronautica solicitar a isenqiio do pagamento das taxas devido ao periodo em 
que a atividade aeronautica esteve encerrado por pandemia covidl9 
Neste momento a Associaqiio Aeronautica de ~ v o r a  tem em divida as rendas referentes aos 
meses de marqo, abril, maio e junho de 2020 e janeiro, fevereiro, marqo e abril de 2021. 
Considerando, as limitaqbes severas ao funcionamento da atividade aeronautica motivadas pela 
pandemia por COVID-19, que impediram que a atividade decorresse, propbe-se que a Cimara 
Municipal delibere para os meses de abril 2020, maio 2020, fevereiro 2021, marqo 2021, abril 
2021 no valor de 1.293€ proceder ao encontro de contas 
Deliberaqiio: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

5.4. - Atribuiqiio de plafond para a ~ ~ o c a  Balnear de Veriio 2022 1 Programas de 
Ocupaqiio de Tempos Livres das Associaq6es do concelho de ~ v o r a .  

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
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No iimbito dos apoios de anos anteriores que a Autarquia tem vindo atribuir, relativamente aos 
ingressos nas Piscinas Municipais drnante a 6poca balnear de veriio, e atendendo ao niunero de 
pedido de entradas gratuitas que se verifica anualmente, prop6e-se para deliberaqh, a 
semelhanqa dos anos anteriores, uma isenqiio do respetivo valor de ingress0 nas instalqbes, em 
hqBo da idade e conforme RTTORME, at6 perfazer o montante mkimo de 75M (valores sem 
IVA), por associaq&o/instituiqiio legalmente constituida, documentos em dia, e sediada no 
concelho ~vora ,  para a r e a l i q h  de Programas do Ocupaqiio de Tempos Livres devidamente 
autorizados. Esta isenqiio s6 serii aplicada, nos dias liteis de segunda a sexta-feira. 
As condiqbes para as associaqBes/instituiqbes poderem beneficiar deste plafond sHo as seguintes: 
Apresentaqiio da cbpia da ata da eleiqiio dos C o p s  Sociais em exercicio; 
Apresentaqb da c6pia da aprovaq3o do Relatbrio e Contas referentes ao ano de 2021 ; 
Certidgo comprovativa da sittqiio contributiva regularizada emitida pela Seguranqa Social; 
Certidb comprovativa da situaqiio tibuthria regularizada emitida pelos Serviqos de Finanqas; 
Apresentaqiio de alvarii em vigor, para a organizqiio de campos de fCrias/programas de 
ocupaqiio de tempos livres. 
Deliberaqilo: 
A Cha ra  deliberou, por unanirnidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

5.5. - Apoio ao Kart6dromo de gvora na realizaqilo das 24horas Karting de kvora, dias 27, 
28 e 29 maio. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se a ratificaqiio do despacho do Sr. Presidente de Chara,  datado de 24/05/2022, nos 
termos e para os efeitos do art." 35O, no 3 do Anexo I, da Lei no 7512013 de 12 de setembro, que 
autoriza o apoio que a seguir se especifica. 
0 Kart6dromo de ~ v o r a  realizou nos dias 27, 28 e 29 de maio as 24horas Karting de ~ v o r a  e 
solicitou a ClME a cedencia e montagem de urn palco e a respetiva isenqiio do pagamento, no 
valor de 166,95€. 
Dada a tradiqiio da iniciativa em ~vora ,  a prbpria existencia do kartbdromo em ~ v o r a  desde 
1987, a existCncia de atividades gratuitas para os visitantes, considerando o manifesto interesse 
municipal, uma vez que a iniciativa traz Zt cidade muitos visitantes e com isso estimula outras 
atividades importantes para o territbrio local, propbe-se a cedencia e a isenqao dos custos 
associados no valor 166,95€ (transporte do palco), ao abrigo da alinea a) do n05 do artigo 7" do 
RTTORME, por iniciativas de manifesto e relevante interesse municipal. 
Deliberaqilo: 
A Cha ra  deliberou, por unanhidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

5.6. - Isenqilo de taxas de isenqilo de licenqa especial de ruido e recinto improvisado e de 
ocupaqiio de espago publico, ri Associaqilo Acaddmica da Universidade de kvora 1 Queima 
das Fitas 2022. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se a ratificaqiio do despacho do Sr. Presidente datado de 02/06/2022, nos termos e para 
efeitos do art."35", n03 do Anexo I da Lei n075/2013 de 12 de setembro. 
A Associaqiio AcadCmica da Universidade de ~ v o r a  (AAUE), membro do Conselho Municipal 
da Juventude de kvora, no h b i t o  da organizaqiio do evento Queima das Fitas 2022, que iri ter 
lugar no Jardim do Granito em ~ v o r a  entre os dias 3 e 12 de junho, solicitou o apoio logistic0 da 
autarquia a diferentes niveis. 
Equacionados custos e disponibilidades, prop6e-se que o apoio da autarquia se traduza na 
realizaqiio de serviqos, cedencia gratuita de materiais e na isenqiio do pagamento de taxas 
constantes da Tabela de Taxas e Receitas, nomeadamente: 
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- Ocupagiio do espago public0 da zona do BUS, para colocagiio das Bilheteiras, de 30 de maio a 
15 de junho- Jardim do Granito; 3484,82€; 
Isengtio das taxas relativas a emisstio de licenga especial de ruido e de recinto improvisado 
(espetaculos entre os dias 3 e 13 de junho) 5 18,04€. 
Ocupagtio Espago Publico para a realizagiio do Cortejo Academico, dia 12 de junho). 
Ocupagiio de urna das Faixas de rodagem par colocagiio de urna Praga de Taxis temporaria, entre 
3 e 12 de junho, entre as 20h e as 07h00; 
Corte de Trgnsito das 20h00 as 07h00 do dia seguinte na Av" da Universidade, entre os dias 03 
e l2  de junho, 322,842; 
Proibigtio de estacionamento e Corte de Transito para a noite da Queima das Fitas, dia 11 de 
junho na Rua Cardeal Rei, entre as 17h00 e as 06h00 de dia 12 de junho, proibigiio de 
estacionamento e corte de trgnsito no Largo Marques de Marialva, dia 11 de junho, entre as 08h 
e as 14h00 para a celebragiio da B&ngiio das Pastas; 
Corte de Trgnsito para o Cortejo Academico, dia 12 de junho, entre as 14h30 e 18h30m, 155,4 €; 
Limpeza diaria das areas adjacentes ao recinto, entre os dias 4 e 12 de junho, compreendendo a 
urna despesa com os funcionarios e cedencia de contentores e esvaziamento dos mesmos 
diariamente, limpeza de ruas no dia 12 de junho, Dia do Cortejo Academico, que correspondera 
a urna despesa no valor de 2641,52€; 
Tendo em conta o proponente a maior associagtio juvenil do concelho bem como o evento que e 
urna mais-valia para a cidade a diferentes niveis, prop6e-se a cedencia gratuita do apoio bem 
como a isengiio do pagamento de taxas relativas aos apoios logisticos solicitados, no valor total 
de 7206,48€ € 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 
DeliberaqLo: 
A Camara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

5.7. - Liga dos Estudantes Africanos da Universidade de ~ v o r a  I Apoio ao Dia de Africa. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se a ratificaggo do despacho do Sr. Presidente datado de 23/05/2022, nos termos e para 
os efeitos do art." 35.", no 3 do Anexo I da Lei n." 7512013 de 12 de Setembro. 
No b b i t o  das Comemorag6es do Dia de Africa, a Liga de Estudantes Africanos da 
Universidade de ~ v o r a ,  NIPC 509828337, solicitou o apoio da autarquia para a cedencia 
gratuita da Mata das Piscina Municipal, para dia 28 de maio entre 15h ate as 22h, comemorar a 
efemeride. 
Solicitam igualmente a cedencia de dois estrados, bem como a isengiio de licenga de ruido e 
recinto improvisada (27,31€ + 7,93€ = 35,24€). Sera ainda segundo o tecnico responsavel por 
este equipamento municipal o pagamento de dois segurangas (valor estimado loo€/ seguranga). 
Tendo em conta que o espago se encontra disponivel, que a iniciativa que celebra um dia muito 
importante, particularmente para os jovens Africanos em ~ v o r a ,  tendo ainda em conta que a 
LEAUE, urna associagtio juvenil que integra o Conselho Municipal da Juventude de ~ v o r a  
realiza um importante trabalho junto dos jovens estudantes africanos na universidade, tendo sido 
verificados os documentos da associagiio, prop6e-se a cedencia destes apoios , num valor 
estimado de 235,24€ ao abrigo da alinea u) do nOl do art033 da lei n075/201 3 de 12 de setembro e 
da alinea d) do no 5 do artigo 7" da Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio. 
DeliberaqLo: 
A Cgmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

5.8. - Apoio ao Grupo Desportivo e Recreativo dos Canaviais na realizaqpo do Festival do 
Marisco. 
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0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Propas a ratificaFgo do seu despacho, datado de 26/05/2022, nos termos e para os efeitos do art." 
35', no 3 do Anexo I, da Lei no 75/20 13 de 12 de setembro, que autoriza os apoios que a seguir se 
especificam. 
Grupo Desportivo Recreativo dos Canaviais com NIPC 501290982, associaqiio sem fins 
lucrativos, constituida por escritura publica em 01 de setembro de 1976 com o seguinte escopo 
Grupo Desportivo e Recreativo dos Canaviais tem por fmalidade a promoqiio cultural, 
desportiva, recreativa e intelectual, com a participaqiio dos interessados" em dia com as 
obrigaq6es tributsrias e contributivas, realizou nos dias 27 e 28 de maio o Festival do Marisco, 
para ao qual solicitou os seguintes apoios da CME: 
CedCncia de Palco - 216,61€ RTTORME, Reforqo de dois contentores de lixo tempodrios - 
174,92€ RTTORME, 2 dias de isenqiio de Licenqa especial de ruido - 27,31x2= 54,62€ 
RTTORME 
2 dias de isenqiio de licenqa sem ocupaqiio do espaqo p6blico 4,87€ x2=9,74€ RTTORME 
Total: 455,89€ 
Este evento teve como finalidade a obtenqiio de receitas para o funcionamento da associaqiio, 
sendo esta uma entidade sem fins lucrativos, tendo importiincia no movimento associativo para o 
territ6rio em que se insere, h semelhanqa do procedimento para casos identicos prop6e-se 
isenqilo do pagamento das taxas, ao abrigo da alinea d), n." 5, art. 7" do RTTORME - 
Regulamento Tabelas e Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~vora .  
Deliberaqlo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Vereador. 

5.9. - CedCncia de Transporte ao Grupo Desportivo e Recreativo Andrd de Resende, 4 
junho 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Proptie-se a ratificaqiio do despacho do Senhor Presidente, datado de 07/06/2022, nos termos e 
para os efeitos do art." 35", no 3 do Anexo I, da Lei no 7512013 de 12 de setembro, que autorizou 
os apoios que a seguir se especificam: 
Grupo Desportivo e Recreativo Andrd de Resende: cedencia de um autocarro para deslocaqiio de 
equipa a Lisboa, no dia 04 de junho de 2022. 
Teve um custo de 524.63€, de acordo com o RTTORME em vigor, que sera 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. 

5.10. - CedCncia de Transporte ao Clube de Bilhar Eborense, 4 junho. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se a ratificaqtio do despacho do Senhor Presidente, datado de 07/06/2022, nos tennos 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 Bilhar Eborense: cedencia de uma carrinha para deslocaqilo de equipa a Lisboa, no dia 04 
de junho de 2022. 
Teve urn custo de 253.4442, de acordo com o RTTORME em vigor, que sera deduzido no plafond 
do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo 
Deliberaqio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

5.11. - CedCncia de Transporte ao Grupo Desportivo Diana, 5 de junho. 
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0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se a ratificagiio do despacho do Senhor Presidente, datado de 07/06/2022, nos termos e 
para os efeitos do art." 35", no 3 do Anexo I, da Lei no 7512013 de 12 de setembro, que autorizou 
os apoios que a seguir se especificam. 
Grupo Desportivo Diana: cedencia de um autocarro para deslocagiio de equipa a Beja, no dia 05 
de junho de 2022. 
Teve um custo de 356.09€, de acordo com o RTTORME em vigor, que sera deduzido no plafond 
do Contrato Programa de Desenvolvirnento Desportivo. 
Deliberaggo: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

5.12. - Cedencia de Transporte ao Lusitano Ginasio Clube, 10 de junho. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se a ratificaggo do despacho do Senhor Presidente, datado de 07/06/2022, nos termos e 
para os efeitos do art." 35", no 3 do Anexo I, da Lei no 7512013 de 12 de setembro, que autorizou 
os apoios que a seguir se especificam. 
Lusitano Ginasio Clube: cedencia de um autocarro para deslocaggo a lisboa, no dia 10 de Junho 
de 2022. 
Tem um custo previsivel de 924.24€, de acordo com o RTTORME em vigor, que sera deduzido 
no plafond do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo. 
Deliberaggo: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

5.13. - Cedencia de Transporte ao Juventude Sport Clube, 11 de junho. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se a ratificaggo do despacho do Senhor Presidente, datado de 07/06/2022, nos termos e 
para os efeitos do art." 35", no 3 do Anexo I, da Lei no 7512013 de 12 de setembro, que autorizou 
os apoios que a seguir se especificam. 
Juventude Sport Clube - ENT-EVORA/2022/15774: cedencia de um autocarro para deslocagiio 
de equipa a Sines, no dia 1 1 de junho de 2022. 
Tern um custo previsivel de 699.45€, de acordo com o RTTORME em vigor, que sera deduzido 
no plafond do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo. 
Deliberaggo: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

5.14. - Cedsncia de Transporte ao Grupo Desportivo e Recreativo AndrC de Resende, 28 
maio. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se a ratificagiio do despacho do Senhor Presidente, datado de 24/05/2022, nos tennos e 
para os efeitos do art." 35", no 3 do Anexo I, da Lei no 7512013 de 12 de setembro, que autorizou 
os apoios que a seguir se especificam: 
Grupo Desportivo e Recreativo Andre de Resende - ENT-EVORA/2022/14051: cedencia de 
uma carrinha para deslocagiio de equipa a Almada, no dia 28 de maio de 2022. 
Teve um custo de 246.97€, de acordo corn o RTTORME em vigor, que sera deduzido no plafond 
do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo. 
Deliberaggo: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 
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5.15. - Cedhcia do Complexo Desportivo de ~ v o r a  1 Casa do Benfica de kvora, 21 e 28 
maio. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Propbe-se a ratificaqiio do despacho do Sr. Presidente datado de 06/06/2022, nos termos e para 
os efeitos do art.' 35.", no 3 do Anexo I da Lei n." 7512013 de 12 de Setembro. 
A Casa do Benfica de ~vora ,  associaqiio sem fins lucrativos, nipc 503053422, com a sua situaqiio 
regularizada perante as finanqas e seguranqa social, conforme estatutos " siio objetivos da Casa 
do Benfica de kvora promover as relaq8es de convivio social, nomeadamente as de cariz, 
cultural, desportivo, e recreativo, entre os seus associados (...)" , solicitou o apoio da CME na 
cedCncia do complexo desportivo instalaqiio desportiva de gestiio municipal, e respetiva isenqiio 
das taxas, para a realizaq3o de urna atividade Torneio de Futebol do Anivershio, no dia 21 e 28 
Maio 2022 entre as 10h00 e as 12h00. 
Ao abrigo da alinea d), n." 5, art. 7" do RTTORME - Regulamento Tabelas e Taxas e Outras 
Receitas do Municipio de ~vora ,  propbe-se a cedCncia e isenqiio do pagamento pela utilizaqiio de 
20W + iva RTTORME, para a presenqa de 100 atletaslatletas. 
Deliberaqlo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente 

5.16. - Agradecimento da Associaqilo de Atletismo de kvora I Meeting Cidade de ~ v o r a  I I1 
Memorial Ricardo Ribeiro. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela deu conhecimento do agradecimento do senhor 
Presidente da Associaqiio de Atletismo de h o r a  a C h a r a  Municipal de ~vora :  
"Em meu nome pessoal e em nome da Associa~iio de Atletismo de ~ v o r a  gostaria de lhe 
agradecer todo o empenho colocado nu realizaqiio do Meeting Cidade de E V O ~ I I  Memorial 
Ricardo Ribeiro, que se realizou no passado dia 24 de abril. ". 
A Cdmara tomou conhecimento 

6.1. - Pedido de aprovaqiio do projeto de arquiteturaIQuinta da Chainho, em ~ v o r a .  Req: 
Cabeqa de casal de Teodora Maria Cavaca Alves CarriIho. Processo no 1.5076. 

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

6.2. - Pedido de aprovagfo do projeto de telecomunicaq8es, do projeto da rede de ghs e da 
ficha eletrot6cnicafRua da Moeda, n.O 86, em ~ v o r a .  Req.- Proeza Consensual, Ld.". 
Processo no 1.1443. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propge-se o deferimento. 
Deliberaqlo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 
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6.3. - Pedido de aprovaqiio do projeto de arquitetura e aceitaqiio do termo de 
responsabilidade pela estabilidade (legalizaqiio)/Rua Circular Sul, N." 37 e 39, no PITE - 
Parque Industrial e Tecnol6gico de ~ v o r a .  Req: Vasiglass, Lda. Processo no 1.15611. 

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

6.4. - Pedido de aprovaqiio do aditamento do projeto de aguas e esgotos (alteraq8es no 
decurso da obra) /Rua Joiio de Deus, N." 94, em ~ v o r a .  Req: Manuel Barbosa Pereira 
Palma. Processo no 1.3502. 

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

6.5. - Pedido de licenqa especial, para acabamentos (04 meses) /Rua Dom Augusto Eduardo 
Nunes, N." 11 e 13, em ~ v o r a .  Req: Recantos Pontuais - Imobiliaria, Unipessoal, Lda. 
Processo no 1.135. 

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

6.6. - Pedido de aprovaqiio das alteraqaes no decurso da obra (apresentadas em telas finais) 
na central solar de produqiio de hidrogCniotHerdade dos Tabuleiros de Cima, art. So, 
Secqiio C, na N. Sr." de Machede. Req: Fusion Cell ~ v o r a ,  Unipessoal, Lda. Processo no 
1.19640. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propae-se o deferimento. 
Deliberaqgo: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.7. - Pedido de aprovaqiio do projeto de arquitetura (alteraqgo/legaliza@o) /Largo Luis de 
CamGes, N." 37, em ~ v o r a .  Req: Cam8es Tabacaria, Lda. Processo 1.14771. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se declarar a caducidade da deliberaqiio de 28.06.201 1, em anexo ao processo. Foi feita a 
audiqiio prevista no CPA n3o tendo havido resposta. 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.8 - Pedido de aprovaqiio do projeto de arquitetura e das especialidades 
entreguesITravessa Francisco Furtado, Lote 1, em N. Sr." Machede. Req: Fernando JosC 
Leite Pacheco. Processo 1.19759. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
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Profie-se o deferimento nas condifles constantes no parecer da UAS - Unidde de Agua e 
Saneamento, em anexo no processo. Form apresentados os seguintes projetos de especialidades: 
" Estabilidade; ~ g u a s  e Esgotos; Eletricidade; Gh ;  ITED; Ventilagb Natural; Condicionamento 
Acustico; Prt Certificado Energttico e Ficha de Seguranqa Contra Incendios. 
Deliberaqgio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.9 - Pedido de aprovaqfio do aditamento do projeto de Arquitetura e dos projetos de 
especialidades/Travessa de Beatriz Vilhena, n." 5, em kvora. Req.- Carlos Manuel Romiio 
Travanca. Processo 1.19398. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o deferimento com as condig6es do parecer da UAS -Unidade de A g w  e 
Saneamento. Prop6e-se o envio a reuniiio de C b w a  do aditamento do projeto de Arquitetura, 
Acessibilidades e dos projetos de Especialidades, designadamente; Projeto e Estabilidade, 
Projeto de Aguas e Esgotos, Projeto de Comportamento Termico, Projeto AcStico, Projeto de 
Gh ,  Projeto de Telecomunicq6es, Ficha Eletrottcnica, e Ficha de IncCndios. 
Deliberaqilo: 
A Chars deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.10 - Pedido de aprova~fio do projeto de arquitetural Quinta da Boa Morte, Art." 120, 
SecqHo I, em ~ v o r a .  Req.- Vitalina Maria Vieira Ferreira - Cabeqa de Casal. Processo 
1.7298. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o deferimento do projeto de arquitetura apresentado, nos termos do artigo 23" do 
RJUE (Decreto-Lei n." 555199 de 16 de dezembro, na sua redagiio atual). 
Por forma a ser dada continuidade ao procedimento, devera ser entregue aditamento ao Projeto 
de A g w  e Esgotos (Pontos visiveis, indicando a origem da agua e o sistema de tratamento de 
@as residuais - esgotos) e Declaraqiio pela Estabilidade. 
Deliberaqgio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.11 - Pedido de aprovaq50 do projeto de arquitetura e dos projetos de espeeialidadesl Rua 
Principal, n.Os 39 e 39-A, Bairro de St." Anthnio, em Evora. Req.-Rui Filipe Fialho 
Quadrado. Processo 1.5565. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o deferimento nas condig6es do parecer ttcnico que se transcreve: 
Prop6e-se, consideraqiio superior, o deferimento dos projeto de arquitetura e de especialidades 
apresentados, referentes a obras de altera~iio de uma moradia unifamiliar, nos termos do artigo 
23" do RJUE (Decreto-Lei n." 555/99 de 16 de dezembro, na sua redagiio atual), condicionado ao 
cumprimento, em obra, das disposiq6es do parecer da uas, em anexo, bem como, a altewiio da 
porta da instalaqilo sanithria acessivel, que deverti ser transformada em porta de correr, conforrne 
disposto no decreto-lei n." 16312006, de 8 de agosto. 
Foram apresentados os seguintes projetos de especialidades: 
Estabilidade; Aguas e Esgotos; Gas; Infiaestruturas e TelecomunicagBes; Ttrmico; Acustico; 
Estudo de Desempenho Energktico; Ficha de Seguranqa Contra IncCndios; Ficha Eletrotecnica. 
Deliberaqgio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 
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6.12. - Pedido de alteraqiio ao alvara de loteamento N." 0212009, Lotes 8, 9, 10 11 e 
13Loteamento do Bairro das Pites, em ~ v o r a .  Req: Relevos e Contornos, Lda. Processo no 
2.3441. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o deferimento nas condig6es do parecer tecnico que se transcreve: 
"Prop6e-se o deferimento das seguintes alterag6es: 
Divisiio do lote 10 em dois, transformando-o nos lotes 10 A e 10 B; 
Divisiio do lote 1 1 em trgs, transformando-o nos lotes 1 1 A, 1 1 B e 1 1 C; 
Divisiio do lote 13 em quatro, transformando-o nos lotes 13 A, 13 B, 13 C e 13 D; 
Diminuigiio da area disponibilizada para atividades terciarias nos lotes 8, 1 1 e 13; 
Aumento da area disponibilizada para habitagiio nos lotes 8, 1 1 e 13;. 
Dotagiio de acessos do automovel aos lotes; 
Redesenho do estacionamento na via publica; devendo os encargos da sua execug2o serem a 
expensas dos interessados, nomeadamente a pavimentagiio, marcaqiio dos lugares e caldeiras e 
plantagiio das arvores. 
Face ao exposto, prop6e-se o deferimento da alteragiio ao loteamento apresentada. 
Para prosseguimento do projeto com vista a deliberagiio final deveriio apresentar os projetos das 
especialidades (redes de aguas e de saneamento pluvial e domkstico, eletricidade, rede de 
telecomunicag6es, rede de gas e arranjos exteriores)." 
Deliberaqiio: 
A Cilmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.13. - Pedido de aprovaqiio do projeto de aguas e esgotos (pontos visiveis) e aceitaqiio do 
termo de responsabilidade pela estabilidade (legalizaqiio)/Rua Joaquim Maria da Rocha, 
N." 15, em ~ v o r a .  Req: Francisco JosC Risca Tavares. Processo 1.19649. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o deferimento nas condiqdes do parecer da UAS - Unidade de Agua e Saneamento, 
anexo ao processo. 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.14. - Pedido de aprovaqiio dos projetos das especialidades entregues e pedidos de 
isenqiiolRua do Desenhador, N." 21, no PITE - Parque Industrial e Tecnolbgico de ~ v o r a .  
Req: Pedro Miguel Pires Letras. Processo 1.18746. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o deferimento nas condig6es do parecer da UAS - Unidade de Agua e Saneamento, 
anexo ao processo. Especialidades entregues: 
Aguas e esgotos, estabilidade, projeto de seguranga contra incgndios, projeto acustico, ficha 
eletrotecnica, e ITED. Pedidos de isengiio: Rede gas e comportamento termico. 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.15. - Pedido de aprovaqiio dos projetos de arquitetura e aguas e esgotos, e da ficha de 
seguranqa contra incikdios/Rua Joiio Maria Mata, N." 3, 5, 7 e 9, Bairro das Coronheiras, 
em ~ v o r a .  Req: Parcela Tematica, Lda. Processo no 1.15289. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
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PropBe-K o deferimento nas condiqees do parecer da UAS - Unidade de Agua e Saneamento, 
anexo ao processo. Futuras utiliza@es, especificas, devertio ser devidamente licenciadas com a 
apresentaqk dos respetivos projetos. 
Para prosseguimento do processo com vista a deliberaqk final deveriio apresentar os restantes 
projetos, ou o pedido de isenqiio da sua apresentaqiio devidarnente justificado, codorme a 
legislaqiio em vigor. 
Deliberaqiio: 
A C b a r a  deliberou, por unanirnidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.16. - Pedido de aprova@o dos projetos de arquitetura, @as e esgotos e aceitaqso da 
declanqiio pela estabilidadehtua da Boa Esperanqa, NNP 35, Canaviais em ~vora.  Req: Jose 
Alberto Quadrado do Carmo. Processo no 1.7481. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Proptie-se o deferimento nas condiqees constantes no parecer da UAS - Unidade de Agua e 
Saneamento, e do parecer tkcnico que se transcreve: Prop&-se o deferimento dos projetos de 
arquitetura, de iguas e esgotos e da declaraqk pela estabilidade apresentados, condicionado ao 
cumprimento do disposto no parecer da UAS, nos termos do artigo 23" do RJUE (Decreto-Lei n." 
555/99 de 16 de dezembro, na sua redaqiio atual). 
Proptie-se ainda informar o requerente que a emissib do respetivo Alvara de Utilizaqiio se 
encontra condicionada A correqk da hea do lote, nas Telas Finais, a elaborar e na Certidiio de 
Teor, junto da Conservat6ria do Registo Predial, tendo em conta as seguintes divergencias 
verificadas: 
0 projeto, agora apresentado, refere em algumas pegas desenhadas uma Area de 377.60m2 e 
noutras 3 73.1 4m2; 
A Certidfio de Teor, emitida pela Conservatbria do Registo Predial, apresenta uma hrea de 
445.58m2; 
0 Alvara de Loteamento n." 18/1984 contempla, para o "Lote 4", urna Area total de 704.00m2 

(ngo existido qualquer aditamento ao mesmo que altere esta Area - processo 2.3025); 
Consta do processo de obras 1.13443 (lote confinante), uma Certidfio de Destaque que divide o 
"Lote 4" em dois prkdios distintos, com as heas de 312.32m2 e 322.72m2 respetivamente, 
perfazendo uma h a  total de 635.04m2. 0 requerimento entregue h data refere, contudo, uma 
hea total de 637.48m2. 
DeliberaNo: 
A C b a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.17. - Pedido de aprovaqito do projeto e do aditamento da arquitetura e do plano de 
acessibilidades/Rua Jose EIias Garcia, N." 19 e 23 e Travessa da Cancela, N." 2,4,6 e 8, em 
Evora. Req: Joaquim Luis Mendonqa Cunha. Processo no 1.4103. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propee-se o deferimento nas condiqties do parecer tCcnico que se transcreve e das constantes no 
parecer da DRCA - Dire920 Regional Cultura do Alentejo que se encontra no processo. 
PropBe-se o deferimento do projeto e do aditamento ao projeto de arquitetura e do plano de 
acessibilidades, nas seguintes condiq5es: 
1. As constantes do parecer da DRCAIDGPC, em anexo. 
2. A instalaqiio sanitkia da habitaqiio com acesso pela Rua JosC Elias Garcia, n." 23, 1" andar, 
localizada sobre a arcada do piso tCrreo, devera merecer nova localizaqiio, ou ser esclarecido o 
sistema de introduqiio da rede de aguas e esgotos, uma vez que esta podera colidir e colocar em 
risco o sistema construtivo da galeria. 
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3. A instalagiio sanitaria da habitagiio com acesso pela Travessa da Cancela, n." 6, localizada no 
1" andar, devera merecer nova localizagiio, uma vez que a agora proposta agrava as condigbes de 
iluminagiio e ventilagiio naturais ao obstruir totalmente o unico viio de janela diretamente 
existente no quarto. 
4. Deve ser compatibilizada a informagiio relativamente aos nimeros de policia entre memoria 
descritiva e desenhos, uma vez que os dois pisos superiores do predio siio acessiveis pel0 no 23, e 
niio pel0 n." 21 como 6 indicado. 
5. As chaminks de exaustiio das cozinhas deves seguir os preceitos constantes dos Art."s 109" a 
1 14" do Regulamento Geral das Edificagdes Urbanas (RGEU). 
6. Ao abrigo do disposto no n." 2 do art." 87" do RGEU devera ser assegurada renovagfio 
constante e suficiente do ar por ventilagiio natural ou forgada na instalagiio sanitaria. 
7. Ao abrigo do disposto no art." 7" e no art." 66" do Plano de Urbanizagiio de ~ v o r a  (PUE), 
alteraggo aprovada pela Assembleia Municipal de ~ v o r a  na sua reunifio extraordinaria de 06-05- 
201 1, Aviso 12 1 131201 1, D.R. n." 107, I1 serie B, de 2 de Junho, por forma a salvaguardar as 
caracteristicas arquitetonicas dos edificios localizados no Centro Historico de ~ v o r a ,  deveriio ser 
anuladas as caixas de infraestruturas instaladas e os cabos desativados que se encontrem na 
fachada do edif cio. 
8. Ao abrigo do disposto no art." 1 1" do DL n." 4612008 de 12 de Margo, alterado pel0 DL n." 
731201 1 de 17 de Junho, devera ser assegurada a Gestiio de Residuos de Construg50 e Demoligfio 
(RCD) provenientes da obra. 
As condigbes 1,2, 3 e 4 devem ser respondidas em sede de aditamento ao projeto de arquitetura. 
As restantes condigbes (5 ,6 ,7  e 8) devem ser respondidas durante o decurso da obra. 
Para continuidade do processo de licenciamento de obras de alteragiio, de acordo com o Regime 
Juridico de Urbanizagiio e de Edificagiio (RJUE), deveriio ser apresentados os seguintes projetos 
de especialidades compreendendo, nos casos aplicaveis, as ligag8es as respetivas redes de 
infraestruturas publicas: 
Projeto de estabilidade acompanhado por relatorio de avaliagiio de vulnerabilidade sismica; 
Projeto de redes prediais de aguas e esgotos; 
Projeto de infraestruturas de telecomunicagbes; 
Projeto de comportamento termico; 
Projeto de condicionamento acustico; 
Projeto da rede de infraestrutura de gas; 
Ficha ou projeto de seguranga contra incendios em edifcio; 
Ficha eletrotecnica ou projeto, com termo de responsabilidade previsto no art." 31" do DL n." 
96/20 1 7 de 10 de Agosto, na redagiio atual; 
Verificagiio do cumprimento dos requisitos minimos de eficiencia energetica e qualidade termica 
nos elementos da envolvente do objeto de intervengiio, no Slmbito do Regulamento de 
Desempenho Energetic0 dos Edificios de Habitagiio (REH). 
0 s  tdcnicos autores dos projetos de especialidades deveriio fazer prova de inscrigiio nas 
respetivas ordens profissionais, bem como apresentar os restantes documentos relativos a sua 
atividade profissional, conforrne previsto no Art." 10' do Regime Juridico de Urbanizag50 e de 
Edificag50 (RJUE), na atual redagiio dada pel0 DL n." 13612014 de 9 de setembro. 
Deliberaqiio: 
A CSlmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.18 - Pedido de aprovaqiio do projeto das especialidades entregues e aditamentos/Largo 
Sr. da Pobreza, N." 4, em ~ v o r a .  Req: Imobiliaria Imobelfo, Lda. Processo no 1.3312. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propbe-se o deferimento nas condigbes do parecer da UAS - Unidade de Agua e Saneamento, 
anexo ao processo. 
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Prop&-se deferir o segundo aditamento ao projeto de redes prediais de e esgotos e o 
projeto de instalaqb de g L  apresentados por intemkdio do requerimento n." 1925.2022 de 
09/05/2022; o projeto de estabilidade e posterior aditamento apresentados por intermtdio dos 
requerimentos n." 2018.2021 de 19/05/2021 e n." 155.2022 de 14/01/2022; e o projeto de 
arquitetura paisagista, o projeto de equipamentos mec$nicos de aquecimento, ventilqgo e ar 
condicionado, o projeto de verificaqiio de cumprimento de requisitos no imbito do Regulamento 
de desempenho energetic0 dos edificios de comtircio e serviqos (RECS), o projeto de 
condicionamento acustico, a ficha eletrotkcnica e o projeto de infiaestruturas de 
telecomunicq8es em edificio apresentados por intermkdio do requerimento n." 2018.2021 de 
19/05/2021, com vista ao licenciamento de obras de ampliaqiio e de alteraqiio para instalaqiio de 
empreendimento turistico na tipologia de apartamentos turisticos com 21 unidades de alojamento 
no prkdio sito no Largo do Sr. da Pobreza, n." 4, nas condiq8es expressas no parecer em anexo 
emitido pela DOM-UAS desta c h a r a  relativamente ao segundo aditamento ao projeto de redes 
prediais de aguas e esgotos. 
0 processo de licenciarnento de obras encontra-se concluido e o correspondente alvari estti apt0 
a emitir mediante apresenta@o de requerirnento instruido com os elementos previstos no art." 3" 
da Portaria n." 21 6-El2008 de 3 de marqo. 
Deliberaqso: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.19 - Pedido de aprovaqiio do projeto de arquiteturaIRua Bernardo Matos, N." 3,5 e 7, em 
~ v o r a .  Req: Fernando Miguel PalhavH de Matos Fernandes. Processo 1.3660. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se o deferimento nas condiq8es do parecer tCcnico que se transcreve: 
Prop8e-se o deferimento do projeto de arquitetura e do plano de acessibilidades, nas seguintes 
condiq8es: 
1. As chaminks de exaustlio das cozinhas deves seguir os preceitos constantes dos Art."s 109" a 
1 14" do Regulamento Geral das Edificaqaes Urbanas (RGEU); 
2. 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 nas instalaq8es sanitiuias; 
3. Apresentar termo de responsabilidade do tCcnico autor do projeto de acessibilidades; 
4. Compatibilizar as tireas entre a folha de mediq8es, ficha de elementos estiiticos, quadro 
sinoptico e certidiio da conservatoria do registo predial, por se verificar incoerencias entres estas; 
5. Ao abrigo do disposto no art." 7" e no art.' 66" do Plano de Urbanizaqiio de ~ v o r a  (PUE), 
alteraqiio aprovada pela Assembleia Municipal de ~ v o r a  na sua reuniiio extraordintiria de 06-05- 
20 1 1, Aviso 12 1 13120 1 1, D.R. n." 107, I1 sCrie B, de 2 de Junho, por forrna a salvaguardar as 
caracteristicas arquitetdnicas dos edificios localizados no Centro Historico de ~vora ,  deveriio ser 
anuladas as caixas de infiaestruturas instaladas e os cabos desativados que se encontrem na 
fachada do edificio; 
6. Ao abrigo do disposto no art." 1 lo do DL n." 4612008 de 12 de Marqo, alterado pel0 DL n." 
731201 1 de 17 de Junho, devera ser assegurada a GestZio de Residuos de Construqiio e Demoliqiio 
(RCD) provenientes da obra, cujo certificado que se anexa devera ser apresentado aquando da 
conclusiio da obra. 
As condiq8es 1,2,5 e 6 deveriio ser cumpridas em obra. 
As condiq6es 3 e 4 devem ser cumpridas previarnente fi emissiio do alvarti de obras, idealmente, 
aquando dos projetos de especialidades. 
Para continuidade do processo de licenciarnento de obras de alteraqiio, de acordo com o Regime 
Juridico de Urbanizaqiio e de Edificaqiio (RJUE), deveriio ser apresentados os seguintes projetos 
de especialidades compreendendo, nos casos aplicaveis, as ligaqbes is respetivas redes de 
infraestruturas publicas: 



Projeto de estabilidade acompanhado por relatorio de avaliagiio de vulnerabilidade sismica; 
Projeto de redes prediais de aguas e esgotos; Projeto de infraestruturas de telecomunicagdes; 
Projeto da rede de infraestrutura de gas; Ficha ou projeto de seguranga contra incendios em 
edificio; Ficha eletrotecnica ou projeto, com termo de responsabilidade previsto no art." 31" do 
DL n." 96/20 17 de 10 de agosto, na redagiio atual; 
Verificagiio do cumprimento dos requisitos minimos de eficigncia energetica e qualidade termica 
nos elementos da envolvente do objeto de intervengiio, no h b i t o  do Regulamento de 
Desempenho Energetic0 dos Edificios de Habitagiio (REH). 
0 s  tecnicos autores dos projetos de especialidades deveriio fazer prova de inscrigiio nas 
respetivas ordens profissionais, bem como apresentar os restantes documentos relativos a sua 
atividade profissional, conforme previsto no Art." 10" do Regime Juridico de Urbanizagiio e de 
Edificagiio (RJUE), na atual redagiio dada pel0 DL n." 13612014 de 9 de setembro. 
Deliberaggo: 
A CAmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.20 - Pedido de aprovaggo do projeto de aguas e esgotos (alterag8es no decorrer da obra) 
/Rua Jogo de Deus, N." 84 e 88, em ~ v o r a .  Req: Pedro Alexandre Martins Nunes. Processo 
no 1.521. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o deferimento na condigiio do parecer da UAS - Unidade de ~ ~ u a  e Saneamento, que 
se encontra anexo ao processo. 
Deliberaggo: 
A CAmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.21 - Pedido de aprovaggo da operagiio de loteamento do prCdio sito no Cabego do 
Arraial, (artigo 8465), em ~ v o r a .  Req.- CCHE Giraldo Sem Pavor, CRL. Processo no 
2.3733. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o deferimento condicionado. Propde-se enviar a rpc o deferimento do pedido de 
operagiio de loteamento sito no Cabego do Arraial (matriz 8465-P), em ~ v o r a ,  o qual pretende a 
criagiio de 13 lotes, todos destinados ao uso habitacional, por este estar em conformidade com o 
instrumento de planeamento em vigor para o local (PUE) e com as demais normas legais e 
regulamentares aplicaveis. 
0 referido deferimento sera condicionado a apresentagiio de aditamento que de cumprimento a 
secgiio 2.8.2 do DL n." 16312006 (redagiio atual), designadamente: 
- Seja prevista largura util minima dos lugares de estacionamento para pessoas de mobilidade 
condicionada, de 2,50m, a qual se devera acrescer uma faixa de acesso lateral com 1,OOm de 
largura junto a cada urn dos lugares, perfazendo uma largura total minima de 3,50m. 
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 toma necessario que esta seja precedida de 
consulta publica. 
Verifica-se que ha conformidade da proposta com o instrumento de planeamento em vigor para o 
local. 
a) Relativamente a morfologia urbana proposta, nomeadamente no que respeita a estrutura do 
espago public0 e tipologia das edificagdes propostas, bem como a sua volumetria, cercea e 
alinhamentos, cumpre informar: 
- Ha respeito, na generalidade, pel0 definido no PUE, pel0 que se considera que ha uma boa 
integragiio urbana e paisagistica. 
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b) No que respeita ao cumprimento do ponto 2 do artigo 54O do PUE, designadamente no que 
respeita aos usos, densidade de fogos/hh, indices de util@ilo brutos, n b e r o  de pisos e largura 
das vias, hh respeito pel0 definido no PUE. 
c) No que respeita ao cumprimento do artigo 58" do PUE, verifica-se que d cumprido o dcio de 
estacionamento total, em dominio pilblico e em d o d o  privado previsto no PUE face aos usos e 
respetivas STP's. 
Deliberaqilo: 
A Cha ra  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.22 - Pedido de aprova~ilo do projeto de arquitetura e plano de acessibilidadeslFerragial 
da Herdade de Bussalfio, art. 165' e 163O, secqilo K, em N. Sr." Machede. Req: Thomas 
Patrick Durn. Processo no 1.18731. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop2ie-se deferimento condicionado conforme parecer tdcnico que se transcreve: 
PropBe-se o deferimento da proposta arquitetdnica (e respetivo plano de acessibilidades) na 
condigilo de ser clarificado junto dos Serviqos, atravds de entrega de amostra, o t i p  de telha que 
se deseja aplicar na cobertura; 
1-No que se refere S instyilo do pedido: deverao ser apresentados os seguintes elementos em 
falta: 
1.1 - Termo de responsabilidade do coordenador de projeto; 
1.2- Termo de responsabilidade do autor do plano de acessibilidades de acordo com a portaria 
113 12015. 
1.3- Fotografias do existente; 
1.4- ~ o l h a  de medi96es devidamente preenchida. 
Deliberaqilo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.23 - Pedido de aprovaqiio do projeto de arquitetura e do plano de acessibilidades e 
projetos das especialidades entregues1Rua SHo Crist6vH0, N." 15 e 17, em avora. Req: 
Farah Shahrukh Irani. Processo no 1.940. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propk-se o deferimento nas condiq6es do parecer tCcnico que abaixo se transcreve, e nas 
condiq8es constantes no parecer da UAS - Unidade de Agua e Saneamento, anexo ao processo. 
Prop6e-se o deferimento do projeto de arquitetura e do plano de acessibilidades, e dos projetos 
de estabilidade, da rede de hguas e esgotos, de telecomunicaq8es, de comportamento tbrmico, de 
comportamento acustico, da rede de gk ,  da ficha de seguranga contra incedios e da ficha 
eletrotecnica, nas seguintes condiq8es: 
1. As constantes do parecer da DOMAS-UAS; 
2. Areas indicadas na Certidao da Conservatbria do Registo Predial, na folha de mediqks, no 
quadro sin6ptico da membria descritiva e a ficha de elementos estatisticos do INE, deverh ser 
compatibilizadas, uma vez que se apresentam, aparentemente, sem relaqiio; 
3. Ao abrigo do disposto no n." 2 do art.O 87' do Regulamento Geral das Edificaq8es Urbanas 
(RGEU), deved ser assegurada renovaqgo constante e suficiente do ar por ventilaqilo natural ou 
forqada nas instalaqties sanithias; 
4. As chaminCs de exaustiio das cozinhas deves seguir os preceitos constantes dos Art.Os 109" a 
1 14' do RGEU; 
5. Ao abrigo do disposto no art." 1 lo do DL n." 4612008 de 12 de Marqo, alterado pel0 DL n." 
731201 1 de 17 de Junho, deverh ser assegurada a Gesao de Residuos de Construqilo e Demoliqb fy 
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(RCD) provenientes da obra, cujo comprovativo que remetemos em anexo devera ser 
apresentado aquando da conclusiio da obra. 
A condigiio 1, deve ser cumprida previamente a emissiio do alvara de obras. 
As restantes condigaes devergo ser cumpridas em obra. 
Para continuidade do process0 de licenciamento de obras de alteraqiio, de acordo com o Regime 
Juridico de Urbanizagiio e de Edificagiio (RJUE), na atual redagiio dada pelo DL n.' 13612014, de 
9 de setembro, devera solicitar a emissiio do alvara de obras de alteragiio mediante a entrega de 
requerimento em anexo, devidamente preenchido e acompanhado dos documentos nele 
indicados. 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.24 - Pedido de isenqiio de taxasAJniiio de Freguesias de Malagueira e Horta das 
Figueiras. Req: UniIo de Freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propcis a ratificagiio do seu despacho datado de, 17.05.2022. "Concordo. Leve-se a ratificaggo", 
lavrado sobre a proposta tecnica que se transcreve: "Sr. Presidente, propae-se o deferimento do 
pedido de isengiio de pagamento de taxas no valor total de 34,70€ (7,39€ +27,31€), com 
posterior ratificagiio em RCM." 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

6.25 - Pedido de isenqiio de taxaslkaruja. Req: Freguesia de SIo Bento do Mato - 
Azaruja. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propcis a ratificagiio do seu despacho datado de, 06.06.2022. "Concordo. Leve-se a ratificagiio", 
lavrado sobre a proposta tdcnica que se transcreve: "Sr. Presidente, propae-se submeter a seu 
despacho com posterior ratificagiio em RCM, o deferimento do pedido de isengiio de pagamento 
de taxa pela emissgo de licenga de recinto improvisado, no valor de 7,93€". 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

6.26 - Pedido de aprovaqiio do projeto de arquitetura e plano de acessibilidades, projeto de 
aguas e esgotos e projeto de instalaq6es elCtricaslMarqu6s Marialva, N." 8 (Palacio do 
Vimioso), em ~ v o r a .  Req: Universidade de ~ v o r a .  Processo no 1.9167. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propcis a ratificagiio do seu despacho datado de, 03.06.2022. "Concordo: lavrado sobre a 
proposta tecnica que se transcreve: 
"Ao Sr. Presidente, propae-se submeter a seu despacho com posterior ratificagiio em RCM, o 
deferimento do projeto de arquitetura e plano de acessibilidades da remodelagiio e adaptagiio de 
espagos no laboratorio Hercules no Palacio do Vimioso, bem como o deferimento do projeto de 
aguas e esgotos nas condigFes do parecer da UAS - Unidade de ~ ~ u a  e Saneamento (anexo) e o 
deferimento do projeto de instalagaes eletricas." 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

6.27 - Divisiio de Propriedade horizontaVAvenida Pedro Alvares Cabral, N." 33 e 35, em 
~ v o r a .  Req: JosC Arnaldo Jer6nimo Bugalho. Processo no 1.3699. 
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0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propas a ratificaqiio do seu despacho datado de, 03.06.2022. "Concordo: "Homologo jh. Leve-se 
a ratificaqio em RCM." lavrado sobre a proposta t6cnica que se transcreve: 
"Ao Sr. Presidente, prop6e-se submeter RCM, a homologaqio do auto de constituiqio em 
propriedade horizontal." 
Deliberaqgo: 
A Cha ra  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

6.28 - Pedido de licenqa especial, art. 8S0, (02 meses) Largo dos Colegiais, N." 2, em lkvora. 
Req: Universidade de lkvora. Processo 1.9911. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propas a ratificqiio do seu despacho datado de, 27.05.2022. "Concordo." lavrado sobre a 
proposta tCcnica que se transcreve: 
"Ao Sr. Presidente, dado que niio C possivel autorizar urna nova prorrogaqiio, pro*-se submeter 
a seu despacho com posterior ratificaqio em RCM, o deferimento do pedido de emissio de 
licenqa especial para acabamentos 1 conclusb de obras de 60 dias (2 meses)." 
DeliberaqHo: 
A C h a m  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

6.29 - Pedido de licenqa especial, art. 8a0, (03 meses) IRua JosC Elias Garcia, N." 33, em 
lkvora. Req. Maria Luisa dos Santos Mourinha e outra. Processo no 1.1693. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBs a ratificaqio do seu despacho datado de, 27.05.2022. "Concordo." lavrado sobre a 
proposta tdcnica que se transcreve: 
"Ao Sr. Presidente, profle-se submeter a seu despacho com posterior ratificaeiio em RCM, o 
deferimento do pedido, pel0 prazo de 3 meses.". 
DeliberaqHo: 
A Cha ra  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

6.30 - Divisiio de Propriedade horizontaYQuinta do Alcaide, matriz urbana art. 6054O, em 
lkvora. Req: Desfecho Expecthel - Unipessoal, Lda. Processo no 1.18028. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop& a ratificaqb do seu despacho datado de, 03.06.2022. "Concordo: lavrado sobre a 
proposta tdcnica que se transcreve: "Ao Sr. Presidente, propBe-se submeter a RCM, a 
homologqio do auto de constituiqio em propriedade horizontal.". 
Deliberaqio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

6.31 - Pedido de aprovaqio do aditamento ao plano de acessibilidades e dos projetos das 
especialidadesIRua Francisco Ferreira Marques, N." 34, ne Azaruja. Req: Santa Casa da 
Misericbrdia da Azaruja. Processo no 1.9319. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propas a ratificaqb do seu despacho datado de, 03.06.2022. "Concordo: lavrado sobre a 
proposta Gcnica que se transcreve: 
Proposta TCcnica: 
1- Propornos, face a informagilo prestada pelo SL, o deferimento dos seguintes projetos de 
especialidade: 
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1.1- Projeto de aguas e esgotos (nas condiqdes da UAS); 
1.2- Projeto de estabilidade; 
1.3- Projeto de seguranqa contra inc6ndios (certificado pela ANEPC); 
1.4- Projeto acustico; 
1.5- Projeto termico (com pre-certificado B); 
1.6- Projeto de AVAC; 
1.7- Projeto de eletricidade; 
1.8- Projeto ITED; 
2-A aprovaqiio dos elementos que complementam o plano de acessibilidades em resposta as 
condiqdes de deferimento do projeto de arquitetura, transmitido pel0 nosso oficio no. 
SAI-EVORAl202212496, de 7 de marqo; 
3- ~ a i n d a  a aceitaqiio do pedido de isenqiio de entrega do projeto de rede de gas; 
4- Atendendo a que a pronuncia da ARS podera ser dispensada (segundo a aplicaqiio das novas 
disposiqdes legais) consideramos que o procedimento relacionado com a emissiio do alvara de 
obras podera ser encetado apos a ratificaqgo da presente proposta tecnica. Titulo no qua1 devera 
constar a necessidade de dar cumprimento as condiqdes da Seguranqa Social e da UAS. 
Deliberaqiio: 
A Cilmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

6.32. - Pedido de aprovaqiio dos aditamentos ao projeto de arquitetura, aguas e esgotos e 
ficha de seguranqa contra inccndios (alteraqi5es 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 a retificaqiio da deliberaqiio de 18.05.2022. Pedido de aprovaqiio dos aditamentos ao 
projeto de arquitetura e aguas e esgotos (alteraqdes no decorrer da obra)/Rua l o  Maio, N." 23, na 
Graqa do Divor. 
Devera ler-se: 
Pedido de aprovaqiio dos aditamentos ao projeto de arquitetura, aguas e esgotos e ficha de 
seguranqa contra incendios (alteraqdes no decorrer da obra)/Rua l o  Maio, N." 23, na Graqa do 
Divor. 
Deliberaqiio: 
A Cilmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.33. - Pedido de emparcelamentoIHerdade Sousa, Moncoveiro, Bussalfiio, Eira da 
Machoqueira, art. 3-51, 14-JJ1, 17-JJ1, 221-K, 2K1, em Nossa Senhora de Machede, em 
~ v o r a .  Req: Agricola Las Algaidas, Lda. Processo no 1.18080. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se a retificaqiio da deliberaqiio de 20.04.2022. Onde se 16: 
Pedido de emparcelamento/Herdade Sousa, Moncoveiro, Bussal60, Eira da Mochoqueira. 
Devera ler-se: 
Pedido de emparcelamento1Herdade Sousa, Moncoveiro, Bussal60, Eira da Machoqueira. 
Deliberaqiio: 
A CBmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.34. - Pedido de aprovaqiio do projeto de alteraq6es executado no decorrer da obra 
(projetos de arquitetura e tiguas e esgotos) /Estrada de Reguengos, n." 2B - Bairro Chafariz 
d'El Rei, em ~ v o r a .  Req: Freire Moreira e AndrC Moreira, Lda. Processo no 1.362. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
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Prop6e-se a retificaqiio da deliberaqiio de 18.05.2022. 
Onde de 1C: 
"Pedido de aprovaqlo do projeto de alteraqees executado no decorrer da obra (projeto de h g w  e 
esgotos)/Estrada de Reguengos, n." 2B - Bairro Chafariz d'El Rei, em ~vora" 
Deveri ler-se: 
"Pedido de aprovaqiio do projeto de alteraqees executado no decorrer da obra (projetos de 
arquitetura e hguas e esgotos)/Estrada de Reguengos, nP 2B - Baino Chafariz d7El Rei, em 
Bvora9' 
Deliberaqilo: 
A C h a m  deliberou, por unanirnidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.35. - Homologaqilo do auto de receqilo definitiVa/Herd.de da Perescuma, em Silo Vicente 
do Pigeiro. Req: De Prado Sul, Unipessoal, Lda. Processo no 1.17566. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se a homologqiio do auto de recepk defintiva. Cancelamento da Garantia BancMa No 
GAR/21300391, emitida pelo Banco BPI, S.A. em 25.02.2021, a pedido de DE PRADO SUL, 
UNPESSOAL, LDA, no montante de 194.948,61€ (cento e noventa e quatro mil novecentos e 
quarenta e oito euros e sessenta e um centimos), por ter sido recebidas as obras associadas a 
movimenta$b de terras previamente necessMa a construqiio de um lagar de azeite, ao qua1 est.6 
associado o a l v d  de construqiio n." 105 de 05.05.2021, sit0 na Herdade da Perescuma, em Sb 
Vicente do Pigeiro. Em anexo ao processo: Auto de receqiio definitiva. 
Deliberaqilo: 
A Cba ra  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

7. - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEAMENTO 

7.1. - Revogaqlo da atribuiqilo do Lote B-IV do Parque de Industria Aeronlutica de hvom 
(PIAE) ii empresa Optimal II, Aerostructures Lda. 

Adiada por unanimidade para a pr6xima reuniilo. 

8. - ORDENAMENTO E REABILITACAO URBANA 

8.1. - Projeto de execuqilo para a consolidaqilo e reabilitaqiio estrutural do edificio dos ex- 
Celeiros da EPAC. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propee-se a aprovqiio da retificaqlo orqamental referente ao projeto para consolidaqlo e 
reabilitaqiio estrutural do edificio dos ex-Celeiros da EPAC, conforme as seguintes 
especificaq6es 
Em Reuniiio Publica de C b a r a  de 10/03/2021 foi aprovado projeto de Execuqiio para 
Consolidaqlo e Reabilitaqiio Estrutural do ex-Celeiros da EPAC, nas condiqees do despacho com 
parecer Favorhvel Condicionado de 27/01/2021 da Direqiio-Geral do Patrimbnio Cultural com o 
custo estimado de 1.292.045,86€. 
Tendo em conta a subida de valores que se tem sentido nos ultimos anos, foi realizada uma 
reavaliaqb daquele orqamento. 
Neste sentido, e ap6s anhlise detalhada de todos os componentes da intervenqlo referente ao 
projeto em causa, estima-se que o custo total da obra seja de 1.998.080,00€, acrescido de IVA a 
taxa legal em vigor). 
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Deliberaqlo: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

9. - SERVICOS OPERACIONAIS 

9.1. - Empreitada: "Requalificaqlo e Modernizaqlo da EB da S lo  Mamede" 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se aprovagiio do pedido, solicitado pel0 empreiteiro, de reposigiio de equilibrio financeiro 
referente a empreitada acima identificada. 
A reposigiio do equilibrio financeiro importa a quantia 5.532,00€ (cinco mil, quinhentos e trinta 
e dois euros) e referindo-se apenas aos custos inerentes ao prolongamento do estaleiro por mais 6 
meses. 
Este pedido resulta das suspensbes ocorridas durante a empreitada e dai surgir uma maior 
dificuldade de execugiio da obra dentro do prazo previsto, com agravamento dos respetivos 
encargos, custos e aprovisionamento dos materiais, dificuldade na contratag20 de miio-de-obra, 
entre outros, ou seja, conforrne previsto no Codigo dos Contratos publicos houve um ato licito 
que conduz a maior onerosidade na obra e tal conferiu ao empreiteiro o direito de reclamar um 
valor complementar pel0 custo respeitante a estrutura de gestiio e apoio a respetiva empreitada. 

IntervenqGes: 
A senhora Vereadora Lurdes Nico solicitou que, de futuro, se acautele que as propostas 
apresentadas a Reuniiio de Ciimara estejam devidamente fundarnentadas. 
Deliberaqlo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

10. -PLANEAMENTO, AUDITORIA E MODERNIZACAO 

10.1. - Cddigo de Conduta do Municipio de ~ v o r a  / la Revislo (maio 2022). 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propbe-se que a Ciimara Municipal delibere aprovar a primeira revisiio do Codigo de Conduta do 
Municipio de ~ v o r a ,  atendendo as recentes alteragbes legislativas. 
Por deliberag20 tomada pela Ciimara Municipal em Reuniiio Ordinhria realizada 2 de dezembro 
de 2020, foi aprovado o C6digo de Conduta do Municipio de ~ v o r a ,  dando por esta via 
cumprimento ao disposto na Lei n." 5212019, de 3 1 de julho, bem como as demais normas sobre 
prevenggo e combate ao assedio no trabalho, 
Com Codigo de Conduta atualmente em vigor, pretendeu-se assegurar a criagiio de um 
instrumento de autorregulagiio e de compromisso de orientagiio, estabelecendo-se os principios e 
criterios orientadores que nesta materia devem presidir ao exercicio de fungdes publicas, bem 
como definir e implementar medidas de niio discriminagiio e de combate ao assedio no trabalho, 
servindo tambem de guia no h b i t o  da resolugiio de questdes kticas, morais e comportamentais, 
nos termos legalmente impostos pela legislag20 em vigor 
0 Decreto-Lei n." 109-El2021, de 9 de dezembro, o qua1 veio criar o Mecanismo Nacional 
Anticorrupgiio e estabelece o regime geral de prevengiio da corrupgiio. Este novo regime geral da 
prevengiio da corrupgiio retira do dominio da soft law a implementagiio de instrumentos como os 
programas de cumprimento normativo, os quais deveriio incluir os planos de prevengiio ou 
gest2o de riscos, os codigos de etica e de conduta, programas de forrnagiio, os canais de denuncia 
e a designagiio de um responsavel pel0 cumprimento normativo. 
No que concerne concretamente ao Codigo de Conduta - refere o Artigo 7" do novo regime geral 
da prevengiio da corrupgiio que: 
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I - As entidades abrangidas adotam um cddigo de conduta que estabeleqa o conjunto de 
principios, valores e regras de atuaqio de todos os dirigentes e trabalhadores em matiria de 
ktica profssional, tendo em consideraqiio as normas penais refeentes 6 corrupflo e bs 
in.@aqbes conexas e os riscos de exposiqo da entidade a estes crimes. 
2 - No cddigo de conduta sdo identficadas, pelo menos, as san@es disciplinares que, nos 
termos da lei, podem ser aplicadas em caso de incumprimento das regras nele contidas e as 
sanqdes criminais associadas a atos de corrupqo e infiaq6es conexas. 
3 - Por cada infiaqdo k elaborado um relatdrio do qual consta a identficaqdo das regras 
violadas, da sanqdo aplicada, bem como das medidas adotadas ou a adotar, nomeadamente no 
cimbito do sistema de control0 interno previsto no artigo 15.9 
4 - 0 cddigo de conduta k revisto a cada tr8s anos ou sempre que se opere alteraqdo nus 
atribuiqdes ou na estrutura orgcinica ou societiiria da entidade que justfique a revis40 dos 
elementos referidos no n o  1. 
5 - As entidades abrangidas asseguram a publicidade do cddigo de conduta aos seus 
trabalhadores, devendo fm8-lo atravis da intranet e nu sua piigina oficial na Internet, caso as 
tenham, no prazo de 10 dias contados desde a sua implementaqiio e respetivas revisTies. 
Acresce que a Lei n." 9412021, de 21 de dezembro, veio aprovar medidas previstas na Estrategia 
Nacional Anticormpgao, alterando o C6digo Penal, o C6digo de Processo Penal e leis conexas, 
nomeadamente: 
- Identificaqao de novos crimes: peculato, peculato de uso, participqh econ6mica em negbcio, 
violagiio das regras urbanisticas, abuso de poder, etc. 
- Identificaqiio das sanqges disciplinares que, nos termos da lei, podem ser aplicadas em caso de 
incumprimento das regras nele contidas e as sang8es crirninais associadas a atos de corrupqiio e 
infiaqges conexas. 
Em virtude do exposto e a fim de dar cumprimento a estas novas alteraqks legislativas, prop6e- 
se a aprovaqiio da primeira revisHo ao CMigo de Conduta do Municipio de fivora, nos-terrnos da 
proposta anexa, a qual faz parte integrante deste documento. 
Para uma melhor compreensiio das alteraqties, segue igualmente em anexo, o C6digo 
consolidado com as modificqges propostas a verde. 
Em caso de aprovaqHo, o documento deverit ser enviado I Assembleia Municipal de ~ v o r a  e 
posteriormente, seguirii para publicaqao em Dihrio da Republica. 
Deliberaqlo: 
A Cha ra  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente e submeter a 
mesma para deliberaqiio da Assembleia Municipal. 

11. - AMBIENTE E MOBILIDADE 

11.1. - Projeto Espaqo Piiblico - Ligaqlo Pedonal - Porta de Alconchel I Cruzamento da Av. 
de S. Sebastilo com a Rua do Liceu. 

0 senhor Vice Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propas a ratificaqiio do seu despacho datado de 30-05-2022, nos termos e para os efeitos do art." 
35", no 3 do Anexo I, da Lei no 75/2013 de 12 de Setembro. 
Tendo como pano de fundo a crise provocada pela doenqa COVID -19, foi estabelecido pela 
Uniiio Europeia um Mecanismo de Recuperagao e ResiliCncia (MRR), conformado pel0 
Regulamento (EU) 20211241 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de fevereiro, 
direcionado & capacitaqiio dos diferentes Estados Membros para resposta b dificuldades 
instaladas. 
Em territbrio nacional, foi publicado o Decreto-Lei n." 29-Bl2021, de 4 de maio, que estabelece 
o modelo de governaqiio dos fbndos europeus atribuidos a Portugal atraves do seu Plano de 
Recuperqao e ResiliCncia (PRR). Com o presente Aviso, ficou estabelecido o conjunto de regras 
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aplicaveis ao apoio financeiro afeto ao Programa de Intervenqiio nas Vias Publicas (PIVP), 
integrado na Componente 3 - Respostas Sociais, Investimento RE-C03-i02: Tendo como pano 
de fundo a crise provocada pela doenqa COVID -19, foi estabelecido pela Uniiio Europeia um 
Mecanismo de Recuperaqiio e Resiliencia (MRR), conformado pelo Regulamento (EU) 202 11241 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de fevereiro, direcionado a capacitaqiio dos 
diferentes Estados Membros para resposta as dificuldades instaladas. 
Em territorio nacional, foi publicado o Decreto-Lei n." 29-Bl2021, de 4 de maio, que estabelece 
o modelo de governaqiio dos fundos europeus atribuidos a Portugal atraves do seu Plano de 
Recuperaqgo e Resiliencia (PRR). 
Com o presente Aviso, ficou estabelecido o conjunto de regras aplicaveis ao apoio financeiro 
afeto ao Programa de Intervenqiio nas Vias Publicas (PIVP), integrado na Componente 3 - 
Respostas Sociais, Investimento RE-C03-i02: Acessibilidades 360". 0 PIVP, com um period0 de 
programaqiio de 2021 - 2025, visa a promoqiio da acessibilidade para pessoas com mobilidade 
condicionada no acesso e utilizaqiio do espaqo publico, mediante aplicaqiio, designadamente, das 
Norrnas Tecnicas de Acessibilidade previstas no anexo do Decreto-Lei n." 16312006, de 8 de 
agosto, na sua redaqiio atual, com o objetivo de garantir intervenqaes na melhoria das 
acessibilidades nos espaqos publicos de circulaqiio e mobilidade. 
Com a elaboraqiio do Plano de Promoqiio de Acessibilidades da Cidade (PPA), o Municipio 
desenvolveu um instrumento caracterizador e enquadrador de propostas de intervenqiio para a 
remoqiio de barreiras arquitetonicas para a area de estudo nele identificada. De entre as 
necessidades de intervenqiio, destaca-se o espaqo publico compreendido entre a Porta de 
Alconchel e o final do estacionamento da Central de Camionagem de ~ v o r a ,  no cruzamento da 
Av. de S. Sebastiiio com a Rua do Liceu. 
Sendo uma das ligaqaes principais de acesso pedonal ao Centro Historico e, decorrente do 
conjunto de usos que ai se concentram, nomeadamente pela presenqa de diferentes 
agenteslsetores comerciais, o Cemiterio Municipal, a Estaqiio de Camionagem da cidade ou a 
Escola Secundaria Andre de Gouveia, gera uma procura diaria intensiva e de forte relaqiio 
intraJextramuros. 
Tendo por base o PPA, importa desenvolver soluqiio que permita debelar as diferentes barreiras 
arquitetonicas detetadas e que comprometem a acessibilidade no espaqo publico, com especial 
incidencia em materia de caminhabilidade. 
Integrado na tematica do Aviso, nomeadamente as Normas Tecnicas de Acessibilidade previstas 
no anexo do Decreto-Lei n." 16312006, de 8 de agosto, na sua redaqiio atual, do DL 163, e 
demais normas tecnicas e legislaqiio associada ao desenvolvimento das diferentes especialidades 
de projeto, assim como da soluqiio geral de Projeto, esta previsto: 
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A: Porta de Alconchel: 
Reforqo e melhoria das passagens de pe6es em redor do nb resultante do cruzamento da Avenida 
de Siio Sebastib / Avenida Dom Nwno ~lvares  Pereira / Rua Serpa Pinto; 
Percursos pedonais confortsveis com estereotomia de pavimentos nas suss diferentes tipologias, 
em respeito com a NP - 456412019; 
Soluqiio semafi5rica adequada ao conjunto dos atravessamentos, com avisador acktico e 
indicador luminoso de tempo de transigiio; 
Faixa de rodagem a adequar b necessidades decorrentes do conjunto das intervenqdes; 
Adequagb / reforqo da solugiio de drenagem pluvial; 
Adequaqb / reforqo da I l u m i w b  Publica associada aos atravessamentos e percursos de pe6es; 
B: Av. de Siio SebastiZio: 
Percursos pedonais confortsveis com estereotomia de pavimentos nas suas diferentes tipologias, 
em respeito com a NP - 45641201 9; 
Refow das passagens de pe6es ao longo da via em articulqiio com medidas de acalrnia de 
Mego; 
Articulaqiio das soluq6es de pedonalidade com os acessos de viaturas a edificios de comdrcio e 
serviqos; 
Adequagiio da bolsa de estacionamento no prolongamento do talude a necessidade e 
acessibilidade pedonal; 
Adequagh / refoqo da soluqib de drenagem pluvial; 
Adequagiio / reforqo da Ilumina@io Publica associada aos atravessamentos e percursos de pe6es; 
Tratamento paisagistico / estabilizagiio do talude; 
C: Cruzamento Av. Siio SebastiSIo / Rua do Liceu: 
Percursos pedonais conforthveis corn estereotomia de pavimentos nas suas diferentes tipologias, 
em respeito com a NP - 45641201 9; 
Reforqo e melhoria das passagens de pe6es em redor do nb resultante do cruzamento da Avenida 
de Silo Sebastiiio / Rua do Liceu / saida do estacionamento frente a Central de Camionagem; 
Adequaqiio / reforqo da soluqi40 de drenagem pluvial; 
Adequaqiio 1 reforqo da Iluminqiio Publica associada aos atravessamentos e percursos de pe6es. 
A apresentaqiio de candidatura ao Aviso tendo como data limite o dia 31 de maio de 2022, foi 
efetuada ao nivel da Fase de Estudo Prdvio (em anexo). 
0 custo global estimado de obra de 1.013.861,34€, com urn valor total elegivel previsto de 
997.1 17,46€ e de financiamento de 467.761,90€. 
Quadro resumo do Investimento Previsto: 

ToTA lM386l,34€ 

0 valor de financiamento foi fortemente influenciado pel0 custo atual dos materiais e sua 
aplicaqiio, muito acima do valor mtbcimo previsto no Aviso de 125,00/m2. 0 m6rito da proposta 
submeticla C de 80 pontos em 100. 
0 Estudo Prdvio desenvolvido seguirti para a fase de Projeto de Execuqiio. Assim, verificando-se 
a impossibilidade de remessa em tempo util para a reuniiio do brgiio C h a r a  Municipal do 
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Estudo Prdvio do Projeto de Espago Publico - Ligagiio Pedonal - Porta de Alconchel. I 
Cruzamento da Av. de S. Sebastiiio com a Rua do Liceu e demais pegas que integram o processo 
de candidatura, foi produzido despacho do Presidente, conforme o disposto no n." 3 do artigo 
35." do Anexo I da Lei n." 7512013, de 12 de setembro e a remessa deste para a primeira reuniiio 
do orgiio C h a r a  Municipal para ratificagiio. 
Em anexo no processo: 
Estudo Pr6vio:Planta Geral de Intervengiio; Planta Geral de Intervengiio - Parciais; 
Planta de Acessibilidade; Memoria Descritiva. 
Aviso de Abertura de Concurso - Investimento RE-C03-i02: Acessibilidades 360" N." 1lC03 
i0212021 - Programa de Intervengzo nas Vias Publicas (PIVP). 

Intervengiio: 
0 senhor Vice Presidente disse que o projeto foi candidatado ao PRR por um valor global de 
cerca de 1 milhiio e 13 mil euros, dos quais apenas 400 mil euros silo elegiveis, situagiio que 
decorre dos valores de referencia do PRR que siio, absolutamente, reduzidos tendo em conta a 
realidade. 
Ha outro problema relacionado com a dotagiio para o Alentejo que, no caso em concreto, e 
apenas de 1 milhiio e 700 mil euros o que e manifestamente insuficiente para responder as 
aspiragaes dos varios municipios alentejanos. 
Esclareceu que o projeto foi elaborado por uma empresa com muita experiencia na area, e por 
isso tem todas as condigaes para ser aprovado em sede de PRR, embora posteriormente se 
coloque o problema relacionado com as despesas niio elegiveis, que representam 
aproximadamente 70% do valor total de investimento. 
Deliberagiio: 
A Cgmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Vice-Presidente. 

111 - PERIOD0 DE INTERVENCAO E ESCLARECIMENTO A 0  PUBLICO. 

Verificou-se a seguinte intervengiio: 
Esteve presente o senhor Ant6nio P6voa Velez, em representagiio e na qualidade de socio da 
~ i v i l ~ v o r a ,  empresa de construg50 civil, que em 1993, portanto ha 29 anos, submeteu a Cimara 
Municipal de ~ v o r a  uma operaggo de loteamento. 
Referiu que ja fez chegar aos senhores Vereadores da oposigiio, documentagiio que traduz o que 
foram esses 29 anos de angustia e que culminou com a desistencia do processo de loteamento 
por parte da ~ i v i l ~ v o r a .  Referiu que fez um pedido de destaque e continua a espera de resposta. 

0 senhor Vereador Henrique Sim Sim disse que 29 anos a tratar de um processo de 
loteamento niio Ihe parece razoavel. Portanto, vai colocar um conjunto de questaes aos servigos 
sobre o porque do arrastamento no tempo deste processo e que, obviamente, ira partilhar essa 
informaqiio com o senhor Antonio Velez. 

A senhora Vereadora Lurdes Nico referiu que os Vereadores do Partido Socialista, 
obviamente, viio analisar os documentos apresentados, porque niio faz qualquer sentido que um 
processo se arraste durante 29 anos, independentemente de tudo o que possa estar em causa. 
Neste contexto, deixou o compromisso de irem junto dos servigos pedir o processo, analisa-lo e 
posteriormente traze-lo a reuniiio de C h a r a .  

A senhora Vereadora Florbela Fernandes agradeceu os documentos que lhe foram entregues, 
que ira analisar atentamente. 
De facto, os servigos tem que dar uma justificagiio do porque de um processo estar 29 anos a ser 
analisado, se d que ha justificagiio possivel para que um interessado em fazer um loteamento, ou 
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o que seja, esteja tanto tempo sem uma resposta definitiva porque no seu entender 6, de facto, 
lamentivel. 
Sem dhvida que a lei 6 superior a tudo e tem que ser cumprida, mas, outra coisa bem diferente 6 
quando se entra no campo do entendimento e subjetividade dos serviqos e se arrastam processos 
que, supostamente, at6 nem vai contra os regularnentos da Chara.  
Por hltirno, apelou ao senhor Velez para niio desistir do processo, e vai querer uma explicqiio 
plausivel, se possivel, dos arquitetos que e a o  a analisar o processo para que assim se consiga 
perceber o porque deste processo estzu tantos anos sem uma decisiio. 

0 senhor Presidente disse que gosta e o que lhe parece correct0 6 ouvir as vikias partes antes de 
se pronunciar e, naturalmente, 6 isso que vai fazer. 

IV - APROVACAO EM MINUTA: A C h a r a  deliberou, por unanirnidade, aprovar em minuta 
todas as deliberaq6es da Ordem do Dia da presente ata, nos termos do n." 3 do art." 57" do Anexo 
I a Lei n." 75 1 20 13, de 12 de setembro. 

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

Verificou-se que ningu6m compareceu para este ponto da Ordem do Dia. 

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

oordenadora de Unidade de Adrninistragiio Geral redigi e subscrevo. 

0 PRESIDENTE DA C ~ ~ A R A  MUNIC AL DE EVOM F' 

( ~ a r l o f l o  ae Sd) 
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