
ATA DA OITAVA REUNIAO DA CAMARA 
@ IMU'NICIPAL DE ~voRA, REALIZADA NO 

\ Ats nP 8,2022 DIA SEIS DE ABRn DE DOIS MU. E 
Camara Municipal VDNTE E DQIS / D~CIMA TERCEIRA 

R E ~ O  DE c ~ W R A  DO MANDATO 
202 112025. 

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

Estiveram presentes: 
Presidente: Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sa 

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

A reuni5o foi presidida por Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Si, Presidente da C h a r a  
Municipal de ~vora ,  e secretariada por Elisabete Matos Neves, Coordenadora de Unidade de 
Administrag50 Geral. 

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

Ao iniciar a reuni5o o senhor Presidente cumprimentou os senhores Vereadores, funcionhrios e 
public0 presente e questionou se havia alguma quest50 sobre a Ordem do Dia, tendo o senhor 
Vereador JosC Calixto solicitado que fosse retirado o ponto 10.2 pelos motivos abaixo 
mencionados: 
"Numa primeira andlise solicit0 a retirada do ponto 10.2 desta ordem de trabalho por total 
diJculdade em compreender a linha cronoldgica que levou a esta proposta de indefirimento, 
sem qualquer auscultagdo dos promotores e apbs supridas/informadas todas as quest6es 
levantadas pelos Servigos do Municbio de ~ v o r a .  
0 procedimento de alteragdo de uso deste conjunto de terrenos, de equipamento nao 
programado, nu Av. Arq.to Rui Couto nu Vista Alegre em ~ v o r a  iniciou-se com participagZo 
entregue no dmbito da discussdo pliblica da Alteragdo do Plano de Urbanizagdo de ~ v o r a  em 
novembro de 201 0. 
Nessa alteraqfio do Plano de Urbanizagi?~ de ~ v o r a  foi criada a possibilidade de alteragiio de 
us0 das zonas de equipamentos previstas desde que devidamente Jitndamentado em razcZo das 
necessidades de desenvolvimento da cidade (art. 42'-A do regulamento do PUE). Nesses casos a 
Cdmara Municipal delibera mediante a elaboragdo de instrumentos urbanisticos a aprovar para 
o efeito, nomeadamente Estudos de Ocupaglio Urbana. 
Na sequLncia dessa possibilidade e depois de diversas reuni6es com o Vereador do pelouro e 
Diretor da DORU onde a possibilidade de alteragb de uso em causa nunca foi questionada 
pelos servigos te'cnicos municipais foi sugerido aos requerentes que apresentassem o "Estudo de 
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Ocupaqclo Urbana e do Respetivo Traqado Viario " para a zona considerando a diJiculdade dos 
serviqos te'cnicos municipais na sua elaboraq60 face as inumeras tarefas que tinham em curso. 
Em novembro de 2019 e' elaborado o estudo em causa, tendo o mesmo sido entregue e 
apresentado em reuni6o tida pelos promotores no dia 2 de dezembro de 2019 com Sr. Vereador 
Eduardo Luciano. Nessa reuniclo foi novamente referido pel0 Sr. Vereador, que nu sequgncia da 
aprovaqclo do projeto de residgncia de estudantes da Universidade de ~ v o r a  para o terreno 
adjacente, nada teriam os serviqos te'cnicos e ele prdprio a opor a aprovaqclo do Estudo de 
Ocupaqclo Urbana. 
A anhlise e apreciaqclo te'cnica pelos serviqos municipais decorre durante todo o ano de 2020, 
tendo os requerentes solicitado por diversas vezes uma maior celeridade nu resposta juntos do 
pr6prio Sr. Vereador e Diretor do Departamento de Ordenamento e Reabilitaqclo Urbana 
(DOR U). 
Em janeiro de 2021 e' transmitido aos requerentes o teor do despacho do Sr. Vereador Eduardo 
Luciano (anexado ao processo) ONDE SE ADMITE A ALTERACA"O PRETENDIDA NA 
C O N D I ~  DE SER OCUPADA APENAS A FAIXA MARGINAL A AVENIDA, replicando a 
tipologia das edijicaqi5es contiguas. Solicits-se igualmente a apresentaqclo de estudo altime'trico 
e volume'trico da proposta (composto por cortes per-s e perspetivas) tendo em conta o 
enquadramento paisagistico envolvente, bem como a necessidade de preservar as vistas que da 
Piscina Municipal se tgm da zona nascente da cidade (Convento da Cartuxa e zona verde 
patrimonial). 
A reformulaqclo do Estudo de Ocupaqclo Urbana dando resposta as condicionantes atrus 
referidas e' executada e complementada com o estudo altime'trico e volume'trico de 
enquadramento urbano, tendo o mesmo dado entrada nos serviqos te'cnicos municipais no dia 5 
de agosto de 2021. 
Decorridos cerca de 8 meses, sem qualquer resposta ou parecer aparece agora esta proposta de 
indeferimento do Estudo de Ocupaqclo Urbana agendada para a Reuni60 Publica de Climara do 
prbximo dia 6 de abril de 2022. 
Todo este processo e mais um em que e' impossivel de compreender numa cidade (e num 
Concelho) onde a ausgncia de oferta habitacional e de outros imdveis e' quase inexistente, 
promovendo-se assim a forte especulaqclo imobilihria e consequente dijiculdade das familias e 
das empresas no acesso h habitaqclo e imoveis comerciais. 
Solicita-se, assim a retirada do ponto 10.2 e dilig2ncias imediatas para alterar ou suprir o que 
tiver que ser aperfeiqoado e nunca indeferir desta forma pouco ou nada construtiva. 
Solicita-se igualmente o tratamento de todos os processes semelhantes com os mesmos 
princl'pios agora propostos ". 

0 senhor Presidente aceitou que o processo em questiio voltasse aos serviqos municipais, como 
e costume nestes casos, para aprofundamento da analise tendo agora em conta o conteudo do 
texto apresentado pel0 senhor Vereador Jose Calixto. Como tem defendido, ha agora que ouvir 
tarnbem os serviqos de gestiio urbanistica sobre aquele processo. 

No mesmo contexto, o senhor Vereador Henrique Sim Sim solicitou que os pontos 5.2 e 5.3 
fossem igualmente retirados para melhor analise. 

0 senhor Presidente aceitou igualmente, como e habitual nestes casos, esta proposta do senhor 
Vereador Henrique Sim Sim. 

Assim, os pontos 10.2, 5.2 e 5.3 foram, por consenso de todos os Eleitos, adiados para uma 
proxima reuniiio. 
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De seguida, o senhor Presidente deu continuidade a reuniiio. 

A). - Proposta de aprovaqlo da ata n~mero 24 de 09/12/2021. 

Tendo o texto da ata sido previamente distribuido entre todos os membros do Executive foi 
deliberada a dispensa da sua leitura, nos termos do disposto no Artigo quarto do Decreto-Lei 
niunero quarenta e cinco mil trezentos e sessenta e dois, de vinte e um de novembro de mil 
novecentos e sessenta e tres. A referida ata foi aprovada por unanimidade. 

B). - Voto de Saudaqlo ao NERE / Fdrum Empresarial do Alentejo. 

0 senhor Presidente, em nome dos Eleitos da CDU, apresentou um Voto de Saudaqlo ao 
NERE pela realizaqlo do Fdrum Empresarial do Alentejo e pela Inauguraqlo da 3" fase da 
Incubadora de Empresas. 

Referiu ainda que a realizaqiio do F6rurn Empresarial do Alentejo aconteceu no dia anterior nas 
instalaqaes do NERE, com os nhleos empresariais da regiiio de ~vora ,  Beja e Portalegre, onde 
se tratou da internalizqiio das empresas. Informou tambCm que foi inaugurada a terceira fase da 
incubadora do NERE, passando a ter lugar para mais 15 empresas, ja instaladas, ficando o 
espaqo com um total de cinquenta e cinco empresas e cento e oitenta postos de trabalho. 

0 senhor Presidente mostrou tambCm a sua satisfaqiio por verificar que as viuias incubadoras 
que se foram construindo a partir de 2014 estiio todas a funcionar. Na altura, avanqaram com a 
ideia porque niio existia nenhuma em kvora e para alCm de haver espaqo para o efeito existia 
igualmente todo o interesse em que as quatro pudessem funcionar. No entanto, a data houve 
quem considerasse esta ideia irrealista. 
Neste momento existe a incubadora Municipal, que foi a primeira, numa parceria de gestiio com 
a ADRAL, uma segunda do NERE, uma outra da Associaqiio de Jovens Empresiuios e ainda a 
que existe no Parque do Alentejo de CiCncia e Tecnologia, estando todas com uma boa dinbica. 

C). - Iniciativa da AHRESPE / Hotel 4-0. 

0 senhor Presidente informou que, no dia anterior, teve tamb6m lugar uma iniciativa da 
AHRESP que r e h e  os Estabelecimentos Hoteleiros e de Restauraflo, onde se analisou os Hotkis 
do Futuro a que deram o nome de Hotel 4.0 com o prophito de acelerar a transformaqh digital 
na hotelaria para superar a incerteza do novo mundo @s-COVID e aumentar a competitividade 
das empresas. 
A AHRESP tem vindo a fazer estas agaes, um pouco, por todo o pais para abordaram as questaes 
de adaptaqiio desses estabelecimentos ao futuro, e em particular na regiiio de ~ v o r a  falou-se da 
colaboraqiio entre as viuias entidades relativamente a esta atividade. 

0 senhor Presidente deixou uma saudaqiio a esta iniciativa da AHRESP e manifestou a 
disponibilidade de aprofundar a cooperaqiio entre a C b a r a  Municipal e a Associagiio neste 
sector tiio importante para a economia local e regional. 

D). - Assembleia Geral do MARIk. 

0 senhor Presidente aludiu que se realizou recentemente a Assembleia Geral do bM& que 
embora tenha atravessado um period0 dificil conseguiu recuperar, e apesar do impacto que a 
pandemia causou manteve os resultados positivos e, portanto, uma perspetiva igualmente 
positiva para o seu desenvolvimento. 
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0 senhor Presidente lembrou que a Cgmara Municipal participa ativamente no MARE, com um 
representante na Administragio e presidindo a Assembleia Geral. Deu destaque ao percurso 
positivo do MA&, recuperando da crise e contribuindo para a dingmica da economia local e 
regional. 

E). - Confergncia sobre as Mem6rias da Guerra Colonial. 

0 senhor Presidente salientou que teve lugar, na quinta-feira passada, na Universidade de 
~ v o r a  uma Conferencia sobre as Memorias e o process0 da Guerra Colonial, e do 25 de Abril. 
Uma iniciativa da Escola de Ciencias Sociais da Universidade, onde participaram varios 
militares que estiveram na Guerra Colonial e que tambem participaram no 25 de Abril de 1974. 
Foi uma conferencia muito interessante e pedagogica que trouxe alguns dados novos sobre este 
tema. 

F). - Encerramento do lo Ciclo de Confergncias do Instituto Molecular do Porto. 

0 senhor Presidente referiu que teve lugar a Conferencia de Encerramento de um ciclo de 
Conferencias organizado pel0 Instituto Molecular do Porto na Universidade de ~ v o r a ,  com o 
tema "Tratar o Cancro por Tu". Em cada uma destas iniciativas foi discutido um tip0 de cancro 
diferente, no caso de ~ v o r a  foi sobre o cancro da pele. Na conferencia estiveram varios 
especialistas desta materia, nomeadamente o professor Sobrinho Sim6es e o oncologista do 
Hospital do Espirito Santo Dr. Rui Dinis. Foi uma sessiio extraordinariamente interessante, onde 
puderam ouvir pessoas que conseguiram ultrapassar a doenqa dando de viva voz esse 
testemunho. 
0 senhor Presidente salientou a escolha de ~ v o r a  para o encerrarnento deste importante evento 
nacional e saudou, em particular, a participaqio do Hospital do Espirito Santo e do Dr. Rui 
Dinis. 

G).  - Encerramento do M2s da Juventude. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela referiu que o mes da Juventude decorreu durante o mes 
de marqo a semelhanqa dos outros anos. Salientou que houve uma forte adesiio de todas as 
entidades que fazem parte do Conselho Municipal da Juventude, bem como de outras que niio 
estiio diretamente implicadas, mas que se associaram as comemoraq6es. Realizaram-se mais de 
oitenta atividades que envolveram varias centenas de jovens. 
As comemoraq6es decorreram dentro do que era expectavel, no entanto o que se ambiciona e 
fazer acontecer o Mes da Juventude durante todo o ano e dar execuqiio do Plano Municipal da 
Juventude. 

Informou, ainda, que vai decorrer entre abril e setembro o primeiro torneio "Malha Grand Slam", 
com oito etapas e que envolve varias Associaq6es Recreativas e Culturais do Concelho. Espera 
que o torneio decorra com o envolvimento das comunidades locais, numa atividade que e pouco 
praticada, mas conhecida por muita gente no concelho e no Alentejo. 
Salientou que se iniciou no passado sabado, e vai decorrer durante todo o mes, o Programa 
Arena Desportiva, que tambem envolve um conjunto alargado de Associaq6es Desportivas. 

H). - Vereador JosC Calixto / Varios Assuntos. 

0 senhor Vereador JosC Calixto relativamente a variante do IP2 questionou quais as evolug6es 
nesta obra fundamental para a Cidade de ~ v o r a  e o ordenamento do transit0 na cidade. Esta ja 
executado um forte valor de investimento que esta abandonado ha mais de uma decada e que e 
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fundamental para a cidade porque o estado em que a circular se encontra C sem duvida 
consequencia do trtifego niio estar a ser desviado. Nesse sentido, questionou quais as diligencias 
que jB foram feitas pel0 senhor Presidente relativamente a este assunto. 
Ainda assim, deixou uma proposta no sentido de se unirem todos na urgencia da referida obra e 
demonstrar isso mesmo ao Governo, atraves das Mraestruturas de Portugal, porque os 
investimentos feitos es% a deteriorar-se pel0 que C incompreensivel que nada seja feito. 

0 senhor Vereador JosC Calixto alertou para a necessidade, que se tem vindo a sentir, de 
transportes publicos para pessoas com mobilidade reduzida. No seu entender, C relativamente 
pacific0 para a C h a r a  Municipal, dentro das suas competencias, criar um ou dois lugares na 
Praqa de This, com carateristicas para puderem transportar pessoas com mobilidade 
condicionada. 
Julga saber que na cidade existem pessoas disponiveis para fazer esse investimento, C apenas 
uma quest80 de a C h m  Municipal criar essa possibilidade para que a cidade de ~ v o r a  possa 
ter esse tip0 de oferta. 

Referiu ainda que o parqueamento para viaturas elktricas devia ter custos reduzidos, ou gratuitos 
no Centro Histdrico, medida que talvez pudesse ser integrada no bb i t o  da candidatmi de ~ v o r a  
a Capital Europeia da Cultura. Por outro lado, niio Ihe parece que esta medida tenha um impacto 
orqamental com significado, devido it dimensgo reduzida das viatwas elCtricas no presente 
momento. 
Neste sentido, propds que se pudesse ponderar uma soluqilo para incentivar a mobilidade elCtrica 
e o parqueamento em zonas do Centro Historico. 

0 senhor Vereador JosC Calixto reforqou um pedido feito pel0 municipe Fernando Moital, que 
ja foi respondido pel0 senhor Presidente, porque na verdade existe uma dificuldade muito grande 
para consultar documentos na Cha ra  Municipal, facto que C sentido pelos municipes todos os 
dias. 
No seu entender, nib faz sentido existir esta dificuldade hoje em dia porque consultar 
docurnentos adrninistrativos j i  C muito fhcil. Portanto, C importante poder existir urn timing para 
que a Cha ra  Municipal de ~ v o r a  possa ter a maioria dos seus documentos com a possibilidade 
de serem pesquisaveis. 

0 senhor Presidente relativamente ao IP2 referiu que no mandato anterior foram tomadas urn 
conjunto de medidas e exigencias relativamente a essa matCria. Foram feitas reuni8es com o 
Governo e, neste mandato, jft informou que, na sequencia dos contactos com o Governo, esta 
obra tinha sido incluida no Plano de Recuperaqiio e Resiliencia. 
Depois de ter dado essa informagiio, tambCm jB ali referiu, foi surpreendido com uma informaqiio 
das Irdkaestruturas de Portugal, onde diziam que iam elaborar o projeto. Facto surpreendente 
porque a obra jSi tinha sido adjudicada em tempos, e, portanto, quanto muito o que poderia 
acontecer seria uma adequqiio ao projeto. 
Por ultimo, referiu que a informaqiio mais recente que teve, ainda do anterior Governo, foi que a 
obra estava garantida no h b i t o  do PRR, o que agora se confirmou. 

Quanto ao contingente de this, referiu que C uma questao complexa e o que verificararn em 
tempos foi que a proposta que existia nib era propriamente haver um tiixi com estas 
caracteristicas, mas sim atravCs destas caracteristicas ter mais um lugar de tk i .  Na altura, ap6s 
ter ouvido a Associaqiio do setor e os Taxistas, a Cha ra  Municipal entendeu que isso niio era 
adequado. No entanto, estiio disponiveis para voltar a abordar e discutir esse assunto, 
naturalmente voltando a ouvir o setor e a sua Associaqio representativa. 
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Em relagiio ao parqueamento gratuito de viaturas eletricas, disse que o assunto esta em analise no 
iimbito da revisiio da Tabela de Taxas e Tarifas e sera tambem abordado no iimbito do Plano de 
Mobilidade Sustentavel cuja elaboragiio esta em curso. 

Relativamente a quest50 do pedido do senhor Fernando Moital, o senhor Presidente disse que e 
um pedido completamente compreensivel, mas o problema coloca-se nos documentos em que as 
pessoas querem ter assinaturas nas paginas, para garantir que a inforrnagiio e fidedigna. Neste 
sentido, estiio a tentar resolver o problema no iimbito do Programa de Modernizagiio para que 
possa ser disponibilizado rapidamente. 

I). - Vereador Henrique Sim Sim / VQrios Assuntos. 

0 senhor Vereador Henrique Sim-Sim, em nome dos Eleitos do PSD, apresentou os seguintes 
Votos de Louvor, Congratulaqiio e Felicitagaes: 

Eleiqio da nova Reitora da Universidade de ~ v o r a :  
Congratulagiio da eleigiio da nova Reitora da Universidade de ~ v o r a ,  Senhora Professora 
Doutora Herrninia Vilar, assim como todos os candidatos que concorreram pel0 seu 
compromisso e dedicagiio com a nossa Universidade. 

Voto de Louvor ao Teatro "A Bruxa", por ocasiio do seu 20" aniversario: 
A Bruxa Teatro, Associaqiio Cultural, 6 uma companhia de teatro profissional, com sede em 
~ v o r a ,  tendo sido fundada em 2002 por Figueira Cid, autor e encenador, celebrando neste ano de 
2022 o seu 20" aniversario. 
Ao longo destes 20 anos, esta companhia de teatro, que tambem da nome a um "pequeno e 
acolhedor teatro", ja produziu 44 criagaes artistas, tendo envolvido mais de uma centena de 
profissionais entre atores, tecnicos e outros. 
0 projeto artistic0 de A Bruxa assenta na divulgagiio, pesquisa e exploragiio da mais recente 
dramaturgia contemporiinea, dedicando-se a produgiio/criagiio teatral, diferenciando-se pela 
"estilistica e estetica dos autores escolhidos", recorrendo a uma escrita diversificada e um 
posicionamento igualmente diverso sobre o fenomeno teatral na nossa comunidade. 
A Bruxa, nos intervalos entre as produgaes proprias, abre as portas aos mais variados espetaculos 
teatrais preenchendo tambem, mesmo que esse niio seja o principal objetivo, o papel de 
programador cultural e fazendo da sala de A Bruxa uma alternativa irreverente para o public0 da 
cidade. 
Ao longo do tempo estabeleceu contactos com varias companhias pel0 pais, varias entidades da 
cidade e os diversos publicos que por ela passam, e procurou dar resposta as necessidades da 
comunidade atraves da coprodugiio, cooperagiio e criagiio de novos projetos e objetos artisticos. 

Voto de Felicitaqio ao Clube Rotary ~ v o r a :  
Voto de Felicitagiio ao Clube Rotary ~ v o r a ,  e a todas as entidades envolvidas, na promogiio da 
Caminhada de Solidariedade pela Paz na Ucriinia, que se realizou dia 3 de abril, na obtengiio de 
fundos para apoio refugiados da Ucriinia; 

Voto de Felicitaqio pela realizaqio do Dia do Forcado: 
Voto de Felicitagiio pela realizagiio do Dia do Forcado, que decorreu no passado dia 26 de Margo 
na Arena de ~ v o r a ,  tendo estado 38 grupos no tradicional Concurso de Cernelha, uma festa que 
celebrou esta arte tiio portuguesa, da qua1 temos no nosso concelho dois grupos com enorme 
galhardia e tradiqiio bem arreigada. 
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Dando continuidade, o senhor Vereador Henrique Sim-Sim referiu que foi dado conhecimento 
pelos municipios da zona dos M h o r e s ,  de que o estudo para a plataforma logistica ferrovihria 
de ~vora ,  indica como sendo viavel a instalaqiio da plataforma naquela localizaqiio. Salientou 
que o PSD na altum tinha proposto tres paragens no Alentejo, ou seja, uma em Vendas Novas, 
outra em ~ v o r a  e uma outra na Zona dos M h o r e s .  
Assim, questionou qua1 o ponto de situaqiio do estudo da plataforma para ~vora ,  porque 6 de 
facto um projeto bastante importante e tem que ser acompanhado para que niio se perca no 
tempo, sob pena de perderem financiamento. 

0 senhor Vereador Henrique Sim-Sim sobre a Transferencia de Competencias da Educaqiio, 
referiu que existe neste momento duas questbes uma tem a ver com o termo de alguns contratos 
de tarefeiros, porque o facto 6 que existem crianqas com necessidades especiais, algumas delas 
com problemas muito graves, que necessitam do apoio dos tarefeiros. A outra quest30 tem a ver 
com o pagamento a alguns fornecedores relativamente ao mes de marqo, porque as faturas s6 siio 
emitidas em abril, o que de alguma forma preocupa alguns Diretores dos Agrupamentos. 
Solicitou informaqiio sobre estes assuntos uma vez que estas competthcias estiio corn o 
Municipio. 

Questionou tamb6m o ponto da situaqiio sobre o programa de apoio aos refugiados, que foi 
aprovado de uma forma consensual por todos. 
Deixou ainda uma proposta no sentido das pessoas que estilo a chegar a ~ v o r a ,  com certeza com 
car&-sias econ6micas graves, consigam nestes primeiros tres meses usufiuir de um passe de 
transporte public0 gratuito para puderem organizar a sua vida. 

0 senhor Vereador Henrique Sim-Sim referiu que teve a oportunidade de visitar a Mata de 
Siio Sebastiiio, onde sera instalado o futuro Skatepark em colaboraqiio com a 100% ADN e um 
conjunto de instituiqbes entre as quais o Municipio e a Junta de Freguesia de Malagueira e Horta 
das Figueiras. Foi informado que o protocolo de cedencia do espaqo ainda esta em trhi te ,  mas o 
prazo para execuqiio do projeto C at6 agosto dai a preocupaqiio sobre a urgencia de celebrar o 
protocolo. 
Por outro lado, verificou que os edificios que estiio naquela zona, que pensa serem propriedade 
do Municipio, est5o em pCssirno estado exterior bem como toda aquela zona o que niio dignifica 
em nada a imagem da cidade. 

0 senhor Presidente saudou e concordou com o voto referente a eleiqiio da nova Reitora da 
Universidade de ~vora ,  Professora Doutora Herminia Vilar. Referiu que acompanharam aquela 
eleiqiio e, a seu tempo, tera uma reuniiio para tratar das relaqbes institucionais entre a 
Universidade e o Municipio. 

Relativamente a plataforma Ferrovihria referiu que foi objeto de uma contrataqiio por parte da 
Infiaestruturas de Portugal diferente da que foi feita para a Zona dos M h o r e s .  E d  a ser 
elaborado urn estudo, que espera que esteja concluido tiio rapido quanto possivel, no sentido de 
se puder garantir a sua viabilidade. 
Contudo, existe uma quest50 ainda por esclarecer, e que pretende colocar a Cornissilo que est6 a 
fazer o estudo, para se perceber se consideraram uma ou duas alternativas de localizaqiio, porque 
seria importante que o estudo pudesse, desde logo, abordar duas possibilidades. 

Em relqiio ii transferencia de competCncias, feita no dia 1 de abril, o Senhor Presidente disse 
que relativamente ao pessoal C obvio que estilo a fazer os pagamentos de acordo com aquilo que 
estil, previsto. Relativamente aos fornecedores jh foram informados da sitwqilo, e a C h a r a  ira 
proceder aos pagamentos para posteriormente ser ressarcida. Esth em curso um period0 de 
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transiqgo, com destaque para o trabalho conjunto com a DGEstE e os Agrupamentos de Escola 
para garantir a norrnalidade de funcionamento por comum acordo. 

Relativamente a quest50 dos tarefeiros, mas tambem de todos os trabalhadores referiu que a 
informaqiio que foi dada pela DGEstE e pel0 Ministerio da Educaq5o foi que se mantern e e corn 
essa base que ir5o perceber se os racios ja foram atingidos, ou niio, e ate onde podem ir na 
contrataqiio de pessoal de acordo com as necessidades que existem. 
Efetivamente os racios est5o muito abaixo das necessidades das Escolas, uma luta que vem 
debatendo ha muito tempo, que tem levado a falta de profissionais, nomeadamente assistentes 
operacionais, porque em muitos casos s5o desviados para outras Areas, e naturalmente e uma 
situaqgo preocupante porque ha turmas com crianqas com necessidades especiais, que n5o v5o a 
escola porque faltarn assistentes operacionais para lhes dar apoio. Recordou varias iniciativas do 
Municipio, incluindo reuniaes com os Governos, para procurar garantir a contrataqgo de mais de 
30 assistentes operacionais em falta, o que nunca aconteceu apesar de varias promessas. 
Entretanto, houve uma ligeira melhoria nos racios, mas que esta longe de resolver a falta de 
trabalhadores nas escolas. 

Quanto ao apoio aos refugiados, o senhor Presidente esclareceu que a relaq5o entre o Alto 
Comissariado para as Migraqaes, os Serviqos Municipais e outros servigos, nomeadamente a 
Seguranqa Social, esta a funcionar de forma positiva. A legalizaqiio dos refugiados tem sido 
muito rapida, bem como o seu alojamento em zonas de acolhimento. Informou ainda que de 
momento est5o a dar apoio a 5 familias de forma direta. 

Relativamente ao Skatepark referiu que o process0 esta em andamento, mas efetivamente os 
edificios, da mata, s5o um assunto mais complicado. A Igreja, esta cedida a Igreja Ortodoxa e de 
facto nos contactos que tem tido chegaram a colocar a hipotese de que o edificio fosse devolvido, 
hipotese que n2o foi aceite porque a Igreja Ortodoxa fez quest50 de continuar uma vez que ainda 
la v5o fazendo algumas cerimonias. Em relag50 ao outro edificio a situaqiio e exatamente a 
mesma, sendo certo que a responsabilidade da manutenqgo dos edificios cabe a quem tem a 
cedencia dos edificios. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela referiu que acompanha as preocupaqaes do senhor 
Vereador Henrique Sim-Sim, relativamente a execuq5o do Skatepark. Ja contactou, varias vezes, 
com o responsavel sobre o assunto para perceber onde e que a C8mara Municipal pode ajudar, no 
entanto o que lhe tem sido transmitido e que as coisas est5o controladas. 

J). - Vereadora Lurdes Nico / Varios Assuntos. 

A senhora Vereadora Lurdes Nico, em nome dos Eleitos do PS apresentou os seguintes Votos 
de Saudaq5o: 

VOTO DE SAUDACAO Eleiqgo da nova Reitora da Universidade de ~ v o r a ,  Professora 
Doutora Herminia Vilar: 
No passado dia 31 de marqo de 2022 foi eleita a nova reitora da Universidade de ~ v o r a ,  por 
deliberaq50 do Conselho Geral da Universidade de ~ v o r a ,  a Professora Doutora Herminia Vilar. 
A atual reitora 6 professora associada com agregaqgo do Departamento de Historia da UE; 
Diretora e Investigadora do Centro Interdisciplinar de Historia, Cultura e Sociedades 
(CIDEHUS). 0 s  vereadores do PS felicitam a nova reitora da Universidade de ~ v o r a  e 
endereqam os votos de proficuo e colaborativo trabalho no exercicio das suas funqdes, nos 
proximos quatro anos, na academia de ~ v o r a ,  a segunda Universidade mais antiga de Portugal. 
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VOTO DE SAUDACAO 217 anos da Biblioteca Pliblica de ~ v o r a :  
A Biblioteca Phblica de E V O ~ ~ ~ B P E  tem sede num edificio do sCculo XIX, tendo sido h d a d a  
em 1805 pelo, entiio, Sr. Arcebispo D. Frei Manuel do Cenaculo. A BPE tem acompanhado a 
evolugiio societal, na medida em que dispbe, hoje, de um espago (recentemente requalificado) 
com mcltiplas funCbes, alCm das mais tradicionais ligadas a leitura e requisigilo de livros. A 
digitaliza~iio dos servigos C uma realidade e a BPE, atenta a tudo isso, disponibiliza os seus 
diversos servigos atraves da aplicagiio www.my1ib.e~. A acontecer, semanalmente, ha v5lrios 
eventos (como as exposigbes ou as apresentagbes de livros) e o acesso, gratuito, a publicagbes 
recentes, desde livros, revistas ou jornais. Este ano, a Biblioteca Piiblica de ~ v o r a  completa 217 
anos de existencia. 0 s  vereadores do PS congratulam a BPE e sua atual Diretora, Doutora ZClia 
Charraz Parreira, pel0 trabalho desenvolvido nesta instituiqiio e a sua ligaqiio ao territ6rio e 
instituiqbes atraves da celebraqiio de protocolos e parcerias diversas. 

Dando continuidade a senhora Vereadora Lurdes Nico pediu esclarecimentos ao senhor 
Presidente sobre o ponto de situagiio da atribuigiio do nome do Escultor Joiio Cutileiro a uma rua 
da cidade. 

Questionou ainda qual o ponto de situagiio das Obras da Avenida Arantes de Oliveira e qual a 
previsiio para conclusiio das obras junto a CCDR. 

A senhora Vereadora Lurdes Nico mais uma vez solicitou informa$io sobre algurnas questbes, 
que ainda niio foram prestadas, nomeadamente lista dos pedidos de acurnulaqiio de h g b e s  dos 
funcionirios; lista das Instituiqbes a quem foram cedidas instalaqbes municipais no h b i t o  
associativo e niio s6, processos deferidos e os que estiio pendentes; lista e ponto de sitwqiio dos 
projetos candidatados pelo Municipio a Fundos Comunitiurios. 
Para terminar, questionou se a C h a r a  tem dado conhecimento public0 dos apoios que tem 
estado a prestar aos refbgiados [da UcrMa]. 

0 senhor Presidente deixou uma nota de agrado a Biblioteca Publica, mais concretamente a sua 
Diretora que tem conseguido promover de uma forma muito importante a dinhica da leitura e 
garantido a continua melhoria do funcionamento da Biblioteca. Existe uma cooperaqiio 
fortissima entre o Municipio e a Biblioteca, e lembrou que foi de um esforqo e reivindica~iio 
muito grande que se conseguiu a obra de reparqiio do telhado do edificio da Biblioteca, niio 
pudendo esquecer tamb6m a participagiio e o empenhamento da senhora diretora da Torre do 
Tombo para que fosse possivel a realizagiio dessa obra. 
Salientou o trabalho que tem sido desenvolvido na criagiio bibliotecas em v k o s  locais, 
nomeadamente nas freguesias, numa colaboragiio entre a Chara ,  a biblioteca e as freguesias e 
em alguns casos at6 com outras instituigbes, ou seja, tem havido uma dinhica muito 
significativa para al6m daquela que a pr6pria biblioteca tem implementado. 
Aproveitou o momento para informar que a Feira do Livro se ira realizar a partir do dia 16 em 
fiente 9 Biblioteca Piiblica de ~vora ,  com uma participagtio muito forte da Biblioteca e um 
conjunto de outras organizaqbes. 

Relativamente ao Top6nimo do Escultor Joiio Cutileiro, o senhor Presidente referiu que esth em 
contact0 com a familia. No entanto, levantou-se um problema, porque a avenida ou rua que 
propuseram para ter o nome de Jotio Cutileiro, C exatamente aquela que parte da rotunda do 
Raimundo para as Alcaqovas, C uma estrada nacional e, portanto, existe a dfivida se C possivel 
atribuir o nome a uma estrada nacional. 
Da parte da familia, se isso for possivel, concordam com a opqiio da estrada das Alcaqovas, pel0 
que esao a acompanhar de forma a garantir a soluqiio definitiva para o assunto. 
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0 senhor Presidente, relativamente aos pedidos de informaqiio, disse que tirando o da 
acumulaqio de funqbes, todos os outros tem estado a ser recolhidos e brevemente fara chegar 
essas informaqaes. 
Esclareceu que niio tem dado um relevo public0 ao apoio aos refugiados da Ucrhia, ou seja, tem 
havido alguma contenqiio em relaqiio a esta matQia, sobretudo para preservar os refugiados da 
exposiqiio mediatica. No entanto, podem encontrar um equilibrio entre aquilo que deve ser a 
contenqiio e aquilo que deve ser a comunicaqiio e a informaqiio. A relaqiio com o Alto 
Comissariado tem funcionado perfeitamente bem como a estrutura que acompanha esta situaqiio, 
ainda assim havera situaqaes a melhorar. 

Referiu que julga que estiio a ser ocupadas duas casas particulares e duas ou tr&s casas da 
Habevora, sendo que estas casas siio ocupadas temporariamente ate que o Alto Comissariado 
indique para aonde viio as familias. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela relativamente a Avenida Arantes de Oliveira disse que a 
intervengiio se revelou mais complexa do que o esperado. Inicialmente pensou tratar-se de uma 
simples rotura, mas veio a constatar-se a presenqa de urn emaranhado de infraestruturas que tem 
que ficar resolvido. Segundo as informaqaes que tem, existe urn problema com o fornecimento 
de alguns materiais, mas logo que cheguem a situaqiio sera reposta. Ainda assim, a sinalizaqilo 
adequada esta feita 

K). - Vereadora Patricia Raposinho / Varios Assuntos. 

A senhora Vereadora Patricia Raposinho reforqou o pedido da senhora Vereador Lurdes Nico 
pois tambdm ja tinha solicitado, varias vezes, o acesso a listagem de instituiqaes que solicitaram 
um espaqo. 
Em tempos solicitou tambem o projeto educativo de renovaqiio da ludoteca, para conseguir dar 
contributos para aquela que vai ser a nova vida da ludoteca. 

Relativamente a Feira do Livro de ~ v o r a  mostrou o seu agrado por estar de regresso. Contudo, 
no seu entender tem que se desafiar um conceit0 mais amplo, mais atrativo e de captar um tip0 
de literatura que seja marca neste tipo de feira e que traga ~ v o r a  associada a mesma. 
Questionou quais siio, de facto, as parcerias efetivas da Biblioteca Municipal, na colaboraqiio ou 
no contributo fisico de eventos, como seja na Feira do Livro. 
Deixou tambem votos de congratulaqiio relativamente a Biblioteca, e referiu que quando 
efetuaram a visita a Biblioteca a senhora Diretora referenciou existirem alguns problemas 
logisticos corn a chegada dos livros as freguesias rurais, que carecem do apoio da Ciimara para 
os poderem fazer chegar. 
Na altura tambem existiam alguns problemas com a Junta de Freguesia do Centro Historico para 
conseguirem fazer chegar, por bicicleta, os livros as casas das pessoas, no entanto pensa que 
neste momento ja estiio a ser tratadas as possibilidades para melhorar a situaqiio. 
Ainda assim, gostava de ser esclarecida pel0 senhor Presidente sobre as outras questaes 
logisticas, que e fazer chegar a biblioteca as freguesias rurais corn o apoio logistic0 da Ciimara. 

0 senhor Presidente, relativamente a Feira do Livro, disse que procuraram que esta ediqiio 
tivesse ja uma outra visiio, o que foi conseguido pois neste momento tem ja uma ampla 
participaqiio de varias livrarias e editores e tarnbem um Programa Cultural associado a Feira do 
Livro com a participaqiio da Biblioteca Pdblica de ~ v o r a .  
Relativamente as bibliotecas locais referiu que podera haver uma ou outra situaqiio pontual, mas 
em termos globais a colabora~iio com a Biblioteca Pdblica tem sido muito positiva. 

Cdrnara Municipal de ~ v o r a  - Ata da reuniclo no 8/2022 de 06/04/2022 - Pdgina 10 de 68 



L). - Vereadora Florbela Fernandes / Vhrios Assuntos. 

A senhora Vereadora Florbela Fernandes comeqou por referir que acompanha todos os votes 
de saudaqiio que foram apresentados. 
TambCm acompanha a preocupaqiio do Senhor Vereador JosC Calixto sobre o IP2, bem como a 
sua preocupaqiio com os racios na iirea da educaqiio porque vai ser problematico. 
Em relaqiio a questZio do PRR disse que a preocupa bastante e gostava de saber qual o ponto de 
situaqiio desse programa, nomeadamente na iirea da habitaqiio, que C m a s  das heas 
determinantes para ~vora .  
Na sua opiniiio, para alCm de tomarem uma posiqiio junto dos Ministdrios competentes, tambem 
devem tomar uma posiqiio junto dos tres deputados eleitos pel0 distrito de ~vora ,  com assento na 
Assembleia da Repfiblica, porque eles prbprios devem ser porta-voz das preocupaqBes, porque 
foi para isso que tambCm se candidatararn e tiveram o voto dos Eborenses. 
Em relaqiio a transmissiio streaming da Chara ,  espera que assim que o Orgamento esteja em 
vigor, seja possivel pensarem nisso seriamente. 

1.1. InformaqBo Econ6mica e Financeira / Alteraqties Orqamentais. 

0 senhor Presidente prop6s a ratificqiio do seu despacho de autorizaqiio a alteraqiio orgarnental 
n." 2 (Alteraqiio Orqamental Permutativa, Plano Correntes e Capital) do ano contabilistico de 
2022, que se encontra anexado ao processo, com fundarnento no disposto no n." 3 do artigo 35." 
do Anexo I da Lei n." 75/20 13, de 12 de setembro. 

IntervenqiSes: 
0 senhor Presidente referiu que a alteraqtio Orqamental apresentada, decorre da necessidade de 
fazer uma adequaqk para puderem dar sequsncia a um conjunto de questBes uma vez que ainda 
estZio a trabalhar com o Orqamento do ano passado. 

0 senhor Vereador JosC Calixto questionou se o Plano do Orqamento para 2022 tem um 
projeto especifico para a candidatura de ~ v o r a  a Capital Europeia da Cultura. 

0 senhor Presidente esclareceu que no Plano de Atividades esta individualizado, mas que no 
Orqamento poderiio ser usadas vhias rubricas. 
Deliberaggo: 
A C h a r a  deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor Presidente. 

1.2. Ponto da situaqgo sobre a Pandemia no Concelho. 

0 senhor Presidente referiu que a situaqiio de pandemia no concelho esth a caminhar para uma 
sitwqiio de acalmia, mas ainda bastante elevada uma vez que o grau de incidencia ainda C 
superior a 2400 casos por 1 00 mil habitantes. 
Ntio existem grandes situaqaes de gravidade em terrnos de internamento, no entanto ainda 
existem alguns nomeadamente com mais de 80 anos e sem vacinaqiio. 
Em relaqiio aos niveis de vacinaqiio disse que niio foram muito alterados em relaqZio aos filtimos 
dados, it exceqiio da 2" dose entre os 5 e 11 anos que esta apenas um pouco acima dos 25% o que 
deixa alguma preocupaqiio. 
A CBmara tomou conhecimento. 
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1.3. Informaygo Econbmica e Financeira do Municipio. 

0 senhor Presidente deu conhecimento ao Executivo do seguinte: 
Paaamentos: do dia 16 de margo ao dia 29 de margo de 2022, foram efetuados pagamentos no 
valor iliquido de 1.948.244,25 € (liquid0 de 1.947.991,69€), conforme lista que consta no 
processo. 
A CBmara tomou conhecimento. 

1.4. Agradecimento por parte do Conselho Clinico e de Saude pela Colaboraqgo durante o 
processo de vacinaq5o contra a COVID 19. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela deu conhecimento ao Executivo do agradecimento 
enviado pel0 Conselho Clinico e de Saude e de toda a Equipa do Agrupamento de Centro de 
Saude do Alentejo Central, pela Colaboragiio que a Ciimara prestou as Unidades de Saude 
durante o processo de vacinaqiio contra a COVID 19. 
A CBmara tomou conhecimento. 

2. - ADMINISTRACAO GERAL E FINANCEIFU 

2.1. - Proposta de constituiqfio de Juri para recrutamento de dirigente de cargo de 
dire950 intermkdia do 3" grau para a Unidade de Higiene e Limpeza Publica. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se para aprovagiio a constituigiio do juri para recrutamento de dirigente de cargo de 
dire950 intermedia de 3". Grau, da estrutura orgiinica do Municipio de ~ v o r a .  
0 lugar de Coordenador da Unidade de Higiene e Limpeza Publica do mapa de pessoal, ficou 
vago apos a entrada em vigor da nova estrutura orgiinica do Municipio de ~ v o r a .  
Deliberaqgo: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

2.2. - Concurso Publico nos termos da alinea b) do arto 19 do CCP / Empreitada de 
Requalificaygo e Modernizaqiio da Ludoteca (ALT20-064842-FEDER-000223-Ludoteca). 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Referente ao procedimento em epigrafe prop6e-se aprovagiio do relatorio final, deliberagiio de 
adjudicagiio, aprovagiio da minuta de contrato, cabimento e assungiio do compromisso. 
Solicita-se ao orgiio competente para a decisiio de contratar, Camara Municipal de ~ v o r a ,  
aprovaqiio do relatorio final, deliberagiio de adjudicagiio do presente procedimento ao 
concorrente Joaquim Fernandes Marques & Filho, S.A. pel0 valor global de 325.900,00€ 
acrescido de IVA, de acordo com a proposta apresentada, bem como aprovagiio da minuta de 
contrato (que se encontra anexado ao processo) cabimento (partial) 82312022 e a assungiio do 
compromisso 88412022. 
Contudo, dada a entrada em vigor da Lei n." 812012, de 21 de fevereiro, vulgo Lei dos 
Compromissos, verifica-se que na presente data, a Ciimara niio disp6e de fundos disponiveis. 
0 n." 4 do art." 11 1." da Lei do Orgamento de Estado para 2021, porem, estabelece que "Em 
2021, a assunqi?o de compromissos que excedam os fundos disponiveis n&o e'fator impeditivo de 
candidaturas a projetos coJinanciadosm. 
Estando incluida a presente empreitada no projeto ALT20-064842-FEDER-000223- 
Requalificagiio e Modernizagiio da Ludoteca, solicita-se deliberaqiio de autorizagiio da Cimara 
Municipal. 
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DeliberaqPo: 
A C$mara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

2.3. - Libertaqlo de Garantia Bancsiria I Ronsegur, Rondas e Seguranqa Lda. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se que a C h a r a  delibere libertar a garantia banctiria prestada pela empresa Ronsegur - 
Rondas e Seguranqa, Ld.8, junto do banco Millennium BCP, no h b i t o  de contrato de presMiio 
de serviqos de seguranqa ja terminado. 
A empresa Ronsegur - Rondas e Seguranqa, Ld.", solicita a libertaqiio, com caracter de urgencia, 
da garantia banchria no 00125-02-2245562, no valor de 14.515,19€, emitida no h b i t o  do 
Procedimento 9612020 - Concurso Publico para "Serviqos de Seguranqa e Vigilhcia de 
Instalq6es Municipais". 
Considerando que o contrato de aquisiqiio de serviqos em causa foi concluido e executado 
conforme previsto, prop6e-se que a C b a r a  delibere a libertaqiio da garantia banchria. 
Deliberaqlo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

2.4. - Acumulaqlo de FunqBes Privadas / Isolina Antiinia Metrogos Picoto. 

0 senhor Presidente deu conhecimento ao Executivo que, ao abrigo do no 2, alinea a) do art0 
35" da Lei no 751201 3, de 12 de setembro, autorizou a trabalhadora Isolina Ant6nia Metrogos 
Picoto por seu despacho datado de 23/03/2022, acurnulaqiio de funqdes privadas para "Ajudante 
de Copa", em que o horhio serk As 2"s, 3"s, 4"s, 6"s feiras e skbados, das 19h As 23h, com a 
remuneraqiio mensal varihvel. 
A presente acumulaqiio foi deferida por um period0 de 1 ano. Qualquer alterqiio dos elementos 
constantes e subjacentes B autorizaqiio concedida, implicam novo pedido e nova avaliaqiio. 
A CImara tomou conhecimento. 

2.5. - AcumulaqBo de FunqBes Privadas 1 Antiinio Fernando Rebocho Conceiqlo. 

0 senhor Presidente deu conhecimento ao Executivo que, ao abrigo do no 2, alinea a) do art" 
35" da Lei no 7512013, de 12 de setembro, autorizou ao trabalhador Ant6nio Fernando Rebocho 
Conceiqiio por seu despacho datado de 29/03/2022, a acumulaqiio de funq6es privadas " Direqiio 
TCcnica e Desenho de Luz", em que o hortirio sera durante a semana, das 18,30h b 22,30h e fins 
de semana das 1 Oh b 12h e das 14h i s  18h, corn a remuneraqiio mensal variSvel e ainda segundo 
o parecer tdcnico da chefia que se transcreve: 
"Concordo corn o pedida desde que o mesmo nao se dirija ao mesmo cfrculo de destinatdrios 
daqueles da autarquia e fora dos Iimites geogrdicos da mesma. " 
A presente acumulaqiio foi deferida Dor urn period0 de 1 ano. Qualquer alteraqiio dos elementos 
constantes e subjacentes a autorizaqiio concedida, implicam novo pedido e nova avaliaqiio. 

IntervenqBes: 
0 senhor Vereador Henrique Sim-Sim referiu que niio tem nada contra aquilo que C a proposta 
em concreto, no entanto nas funq6es do trabalhador Ant6nio Rebocho e Pedro Bilou, aparece 
"assistencia a digressaes do CENDREV", nesse sentido gostaria que lhe fosse dada uma 
justificaqiio, do porque de funcionhrios do Municipio estarem a acumular funq6es numa 
instituiqiio que niio C do Municipio. 
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0 senhor Presidente disse que tem a ver com apoios ligados ao Teatro Garcia de Resende e ao 
Protocolo que existe entre o Municipio e o CENDREV e niio conhece que existam outras 
situaq6es. 
A CPmara tomou conhecimento. 

2.6. - AcumulagBo de Fung8es Privadas / Pedro Miguel Rosmaninho Bilou. 

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 Pedro Miguel Rosmaninho 
Bilou por seu despacho datado de 29/03/2022, a acumulaqiio de funq6es privadas para "Direqiio 
Tecnica de Eventos, Direqiio de Cena de Eventos ", em que o horario sera duas horas diarias 
apos o horario laboral, com a remuneraqiio mensal de 400€ e ainda segundo o parecer tecnico da 
chefia que se transcreve: 
"Concordo com o pedido desde que o mesmo n6o se diriju ao mesmo circulo de destinatdrios 
daqueles da autarquia e fora dos limites geogrb$cos da mesma. " 
A presente acumulaqiio foi deferida por um period0 de 12 meses, sendo depois sujeita a uma 
avaliaqiio. Qualquer alteraqiio dos elementos constantes e subjacentes a autorizaq50 concedida, 
implicam novo pedido e nova avaliaqiio. 
A CPmara tomou conhecimento. 

3. - CULTURA, PATRIMONIO E CENTRO HISTORICO 

3.1. - Direito de preferencia sobre o imdvel sito na Praga Joaquim Antdnio de Aguiar, 12 a 
19, piso 3, fraggo CA, em ~ v o r a ,  propriedade de Maria JosC Sardinha Mendes Calado. 
Processo 1.150. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propae-se o niio exercicio do direito de preferkncia, nos termos do Decreto no. 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a inforrnaqiio sobre a avaliaqiio que 
consta no processo. 0 imovel encontra-se desocupado e ira ser vendido por 5.000,00€ (cinco mil 
euros). 
Deliberaggo: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.2. - Direito de preferencia sobre o imdvel Rua dos Aferrolhados, 5, em ~ v o r a ,  
propriedade de SCrgio Paulo Mendes Bandeira. Processo 1.204. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o niio exercicio do direito de preferkncia, nos termos do Decreto no. 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informaggo sobre a avaliaqiio que 
consta no processo. 0 imovel encontra-se ocupado e ira ser vendido por 120.000,00€ (cento e 
vinte mil euros). 
Deliberaggo: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.3. - Direito de preferencia sobre o imdvel sito na Travessa dos Coguminhos, 4, Fraggo J, 
em ~ v o r a ,  propriedade de Alejo Cruz Sanchez Ossorio. Processo 1.1054. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propae-se o n5o exercicio do direito de preferkncia, nos termos do Decreto no. 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a inforrnaqiio sobre a avaliaqiio que 
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consta no processo. 0 im6vel encontra-se ocupado e ira ser vendido por 120.000,OW (cento e 
vinte mil euros). 
Deliberaqio: 
A C b a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.4. - Direito de preferhcia sobre o imbvel sito Rua da Mouraria, 41, 43, em kvora, 
propriedade de Ana Ma. Amorim Sampaio da Silva. Processo 1.1603. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
ProMe-se o nilo 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 avaliagh que 
consta no processo. 0 im6vel encontra-se desocupado e ira ser vendido por 290.000,OW 
(duzentos e noventa mil euros). 
Deliberaqio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.5. - Direito de prefersncia sobre o imbvel sit0 na Rua do Menino Jesus, 15, lo., 2"., 
fraqlo D, em kvora, propriedade de JosC Carlos dos Santos SimSes e outra. Processo 
1.1950. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se o nib exercicio do direito de preferencia, nos termos do Decreto no. 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informagilo sobre a avaliqilo que 
consta no processo. 0 im6vel encontra-se desocupado e ira ser vendido por 205.000,OW 
(duzentos e cinco mil euros). 
Deliberaqlo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.6. - Direito de prefersncia sobre o imbvel sito na Rua Conde Serra da Tourega, 38, em 
kvora, propriedade de h a  Rita S. Correia Vicente Figueira e outro. Processo 1.2414. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-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 informagh sobre a avaliag50 que 
consta no processo. 0 im6vel encontra-se desocupado e ira ser vendido por 330.000,OW 
(trezentos e trinta mil euros). 
Deliberaqio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.7. - Isenqiio de taxas referente B cedhcia de imagens do Arquivo Fotogrhfico de ~ v o r a  
ao Arquivo Distrital de kvora. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
0 Arquivo Distrital pretende fmer urna exposigo virtual subordinada ao tema "Contributos para 
a Hist6ria da Assistencia Social em ~vora:  SCc. XIX e XX", na qual pretende incluir 9 imagens 
disponiveis no Arquivo Fotogrhfico, pel0 interesse cultural da referida exposiq50, propomos a 
iseng5o da taxa ao abrigo do artigo 7" do RTTORME. N5o existindo, atualmente, no RTTORME 
qualquer referhcia a este tipo de utilizagilo, e considerado para o efeito a taxa referente a 
publicaggo comercial. Assim, o valor total da taxa de cedencia seria de 62,lW (IVA incluido a 
taxa em vigor). 
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Deliberaqlo: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.8. - Isenqlo de taxas referente a cedsncia de imagens do Arquivo Fotografico de ~ v o r a  
a Sociedade Harmonia Eborense. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Tratando-se de um pedido que tem como finalidade a divulgaqzo e promoqgo de uma entidade de 
elevado relevo cultural para a cidade de ~ v o r a ,  e tendo em conta que o AFCME conserva, em 
deposito, o espolio fotografico da referida entidade, prop6e-se, ao abrigo do artigo 7" do 
RTTORME, a isenqiio da taxa de cedencia de 37 imagens a Sociedade Harrnonia Eborense para 
integrar as aq6es de promoqzo do seu 172" aniversario. Niio existindo, atualmente, no 
RTTORME qualquer referencia a este tipo de utilizaqgo, e considerado para o efeito a taxa 
referente a publicaqiio comercial. Assim, o valor total da taxa de cedencia seria de 253,82€ (IVA 
incluido a taxa em vigor). 
Deliberaqlo: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.9. - Pedido de autorizaqlo para utilizar a imagem do Foral numa exposiqlo sobre Gil 
Vicente organizada pel0 Museu Nacional do Teatro e da Danqa em conjunto com o Museo 
Nacional del Teatro de Espanha. 

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

3.10. - Cedsncia de transporte a Companhia de Danqa Contemporinea de ~ v o r a ,  dia 29 de 
abril. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
No iimbito dos apoios logisticos aos Agentes Culturais do Concelho, para o ano em curso, e de 
acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~ v o r a ,  Artigo 
7" Isen~ces e Reduqces, ponto 5, alinea d), prop6e-se a cedencia de autocarro a Companhia de 
Danqa Contemporhea de ~ v o r a ,  no dia 29 de Abril para as deslocaq6es a: ~ v o r d ~ o r b a  e 
Borbal~vora, no iimbito das Comemoraq6es do Dia Mundial da Danqa 2022, corn os custos 
estimados de: 62 1,50 €. 
Deliberaqlo: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.11. - Apoio ao Rancho FolcMrico "Flor do Alto Alentejo". 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
No imbito dos apoios logisticos aos Agentes Culturais do Concelho, para o ano em curso, e 
dadas as dificuldades financeiras, com que o Grupo se debate, prop6e-se a cedencia de 5 latas de 
tinta (material disponivel em armazem) ao Rancho Folclorico "Flor do Alto Alentejo", para que 
possam efetuar a pintura da sede. 
Deliberaqlo: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.12. - Impressiio de materiais graficos para a Associaqlo PIM TAI. 
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0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
No h b i t o  dos apoios logisticos aos Agentes Culturais do Concelho, para o ano em curso, e de 
acordo corn 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), propde-se, a impressb de materiais grhficos para: 

Associaq50 PIM TAI - 10 A3 x 1,57€= 15,70 € (Divulgaqiio Workshop de Som & Sampling). 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.13. - Isenqiio de Taxa referente il licenqa especial de ruido para o Rancho Folc16rico Flor 
do Alto do Alentejo. Bailes no Bmbito das Comemoraq6es do 25 de abril. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
No h b i t o  do Regulamento aos apoios logisticos anuais aos Agentes Culturais sedeados no 
Concelho e de acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de 
~vora ,  Artigo 7' Isenq6es e Reduqees, ponto 5, alinea d), propde-se a isenqo do pagamento de 
Taxas referente as licenqas especiais de ruido, para os Bailes no b b i t o  das Comernowbes do 
25 de Abril, organizados pel0 Rancho Folcl6rico "Flor do Alto Alentejo" a acontecer nos dia 24 
e 25 de Abril de 2022. 
Deliberaqfio: 
A C h a r a  deliberou, por unanirnidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.14. - Isenqiio de Taxa referente h licenqa especial de ruido para a Associaqfio PBdexumbo, 
dia 9 de abril, festa Kizomba. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
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 
~vora ,  Artigo 7" Isenq6es e Redu~Bes, propbe-se a isenqiio do pagamento de Taxa referente a 
licenqa especial de ruido, para a realizaqiio de urna iniciativa (Festa Kizomba) a acontecer dia 09 
de Abril. 
Deliberaqfio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.15. - Isenqiio de taxas referente B cedsncia da sala de Confersncia do Palhcio D. Manuel, 
ao Laboratdrio Hercules da Universidade de kvora, dia 13 de junho. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
De acordo corn o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~vora ,  
Artigo 7" Isenq6es e ReduqBes, e dado tratar-se de uma iniciativa de relevo enquanto espwo de 
rnanifestaqgo de cidadania, propbe-se a cedCncia da Sala de ConferCncias do Palacio de D. 
Manuel, corn a isenqiio do pagamento da Taxa de Utilizaqiio, referente ao pedido formulado pelo 
Laborat6rio Hercules I Universidade de ~vora ,  para a realizaqb de um Workshop Connecting 
Collections (Recepq5o de boas vindas) a acontecer no pr6ximo dia 13 de Junho, cujo valor C de: 
32,97€/dia. 
Deliberaqfio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.16. - Isenqfio de taxas referente il cedgncia da sala de Confersncia do Palhcio D. Manuel, 
ao Departamento de Misica da Escola de Artes da Universidade de ~ v o r a .  

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 

c. 
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De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~ v o r a ,  
Artigo 7" Isenqces e Redu~ces, e dado tratar-se de uma iniciativa de relevo enquanto espaqo de 
manifestagiio de cidadania, propae-se a cedencia da Sala de Conferhcias do Palacio de D. 
Manuel, com a isenqiio do pagamento da Taxa de Utilizagiio, referente ao pedido formulado pel0 
Departamento de Miisica da Escola de Artes da Universidade de ~ v o r a ,  para a celebragiio do Dia 
Mundial da Voz a acontecer no proximo dia 21 de Abril de 2022, cujo valor e de: 32,97€/dia. 
Deliberaqgo: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.17. - IsenqIo de Taxas referente a licenqa especial de ruido para a Sociedade Harmonia 
Eborense, iniciativas de abril. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
No iimbito do Regulamento aos apoios logisticos anuais aos Agentes Culturais sedeados no 
Concelho e de acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de 
~ v o r a ,  Artigo 7" Isenqces e ReduqGes, ponto 5, alinea d), propae-se a isengiio do pagamento de 
Taxas referente as licenqas especiais de ruido, para as iniciativas a partir de 6 de Abril. 
Deliberaggo: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.18. - Autorizaqiio para utilizar a imagem do Foral numa publicaqgo comercial espanhola. 
Requerente Editora Planeta Publisher. 

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

3.19. - Edital para cedencia de lojas da Arena de ~ v o r a  e sala da antiga Escola Primaria de 
S. Manqos a Associaq8es. 

0 senhor Presidente apresentou as seguintes propostas: 
A) Lojas da Arena de ~ v o r a ;  

Propae-se a aprovagiio dos critkios de cedhcia, atraves de edital, das lojas n." 3 e n." 4 
localizadas na Arena de ~ v o r a .  0 Municipio possui a gestiio a Arena de ~ v o r a ,  localizada na Av. 
General Humberto Delgado, 7005-158 ~ v o r a  com varias lojas, estando duas em condiqaes de 
serem cedidas por niio terem no momento qualquer utilizaqiio. 
Esta cedencia, para alem de evitar a degradaqiio dos espaqos em causa, pode responder a 
necessidades manifestadas por parte de agentes locais. 
Neste sentido, propae-se autorizaqiio para cedhcia das duas lojas acima referidas atraves de 
edital cujo modelo se encontra no processo. 

B) Sala da Antiga Escola de S. Manqos. 
Propae-se a aprovaqiio dos criterios de cedencia, atraves de edital, de sala na antiga Escola 
Primaria de S. Manqos. 0 Municipio e proprietario da antiga Escola Primaria de S. Manqos, que 
se encontra desativada ha varios anos. 
0 im6vel possui duas salas desocupadas, sendo intenqiio do Municipio de ~ v o r a  ceder uma 
dessas salas. 
Esta cedhcia, para alem de evitar a degradaqiio dos espaqos em causa, pode responder a 
necessidades manifestadas por parte de agentes locais. 
Neste sentido, propbe-se autorizaqiio para cedencia da sala acima referida atraves de edital cujo 
modelo se encontra no processo. 
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Intervenq6es: 
0 senhor Vereador Henrique referiu que estes editais tem sido aquilo pel0 que tern vindo a 
lutar, para dar resposta a objetivos concretos que foram estabelecidos e que vi5m desde 2017 ou 
201 8. Congratulou-se pelos editais estarem a ser lanqados, os dias que ficararn estabelecidos para 
apresentaqiio parece-lhe suficiente e espera que levem a "bom porto" aquilo que foi o 
compromisso do Municipio. 

0 senhor Vereador JosC Calixto referiu que felizmente se viio resolver dois problemas no 
concelho que sabem ser de longa data e graves, e certamente que se congratulam com esta 
situagiio, e concordam que sejam despachados o mais depressa possivel, cumprindo toda a 
legislaqiio e normas municipais aplicaveis. Contudo, em relaqiio a Siio Manqos deixou uma nota 
que tern essencialmente a ver com a necessidade de estarem sempre em articulaqiio com todas as 
entidades. 
Na sua opiniiio claramente a Uniiio de Freguesias foi excluida deste processo, pois a C h a r a  
Municipal niio consultou a Junta nesta fase do processo, para que a mesma se pudesse 
pronunciar, uma vez que ela tinha interesse em fazer o contrato de comodato. AtravCs do 
programa de financiamento "recuperaqiio das aldeias", havia a possibilidade de a Junta de 
Freguesia fazer uma candidatura para uma intervenqiio estrutural no edificio da Escola, em que 
todos beneficiavam. 0 projeto inicial da Junta de Freguesia abrangia todas as Associaqbes, 
resolvia o problema dos Forcados Amadores e permitia fazer obras de relevo no edificio, dando 
condiqbes adequadas para todo o movimento associativo de Siio Manqos. 
Referiu, ainda, que a forma como esta situagiio foi gerida ja levou ao descontentamento por parte 
das restantes associaqees, que niio pretendem de forma algurna criar oposiqiio a soluqzo do 
problema do Grupo de Forcados que esteve sempre devidamente ponderado pela Uniiio de 
Freguesias e que at6 foi falado com os Forcados Amadores pela Presidente da Uniiio. 
Por outro lado, a situaqiio do Centro Infantil ainda niio esta solucionada, niio existe ainda a 
aprovaqiio do projeto, e niio se sabe se sera necesshrio o espaqo da escola, provisoriamente, at6 
ser possivel uma soluqiio definitiva para o Centro Infantil 

Relativamente a parte da Uniiio de Freguesias questionou se a C h a r a  Municipal de ~ v o r a  vai 
executar imediatamente todas as obras necessivias no edificio escolar, agora em vias de ser 
refuncionalizado ou se a C h a r a  Municipal niio vai executar esse investimento necesshrio, 
impedindo, assim, novamente a Uniiio de Freguesias de avanqar com urn projeto de investimento 
fmanciado e que pouparia recursos phblicos Municipais. 
Obviamente que a Uniiio de Freguesias, e os eleitos do PS niio siio contra a cedencia, pel0 
contrhrio apoiam a agilizaqiio que foi feita at6 porque a prbpria Uniiio de Freguesias tamb6m 
pretendia criar urn Museu do Grupo de Forcados Amadores e da Cultura Tauromhtica, mas niio 
sem uma resposta conjunta de todas as Associaqbes. Mais considerou ser fundamental o 
entendimento entre as duas Autarquias (Chara  e Uniiio de Freguesias) porque a elevaqiio em 
politica pressupbe lealdade institucional, e a lealdade Institutional C fundamental para todos para 
o bom desempenho de todos os eleitos locais. 
Tal como o Grupo de Forcados Amadores de ~ v o r a  e S. Manqos, e o restante movimento 
Associativo, podem ficar tranquilos que os eleitos pel0 PS, tudo fariio para encontrarem as 
soluqbes adequadas para problemas semelhantes, e que em muitos casos teimam em niio aparecer 
ha d6cadas. 
Para terminar, referiu que C uma declaraq30 que pretende apoiar a soluqiio, mas tambCm dizer 
que ha mais e muitos problemas no concelho em relagiio ao Movimento Associativo com 
caracteristicas iguais. 

0 senhor Presidente referiu que a histbria relativamente a Escola de Siio Manqos jh tinha sido 
feita, pel0 que niio via necessidade de a repetir. Apenas queria deixar claro, que a decisiio foi 
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tomada de acordo com aquilo que o Centro Infantil decidiu no sentido que a escola niio lhes 
servia em virtude do numero de alunos que tinham, situagiio tambem ja explicada, e, portanto, 
isso foi o que os levou a apoiar a candidatura do Centro Infantil e estiio claramente empenhados 
a esse nivel. 
Em segundo lugar, estranha as questaes da "lealdade" e tambem as que a Uniiio de Freguesia 
colocou, porque a senhora Presidente dessa Uniiio de Freguesias esteve presente na visita que fez 
para verificarem os problemas do edificio, foi tudo falado e em conjunto decidiram, face as 
questaes identificadas, que a Ciimara Municipal assumia as obras. Portanto, ficou deveras 
espantado com essa quest50 porque foi tudo falado inclusivamente a quest20 das associagaes. 
Ainda assim, se houver outras associagaes interessadas, com base no edital, podem e devem 
manifestar esse interesse, portanto niio v6 que haja raziio para que esta quest20 seja posta dessa 
forma. 

0 senhor Vereador JosC Calixto disse que, naturalmente, de uma conversa entre o senhor 
Presidente da Ciimara e a senhora Presidente da Uniiio de Freguesias, certamente esse espanto 
sera desvanecido, porque de facto a posigiio que lhe 6 transmitida pela Junta foi a de uma 
condugiio do processo que niio tem a ver com aquilo que e as expectativas de uma boa gestiio de 
todo o Movimento Associativo. 
Aquilo que a boa gestiio da Freguesia, que 6 sempre uma autarquia mais proxima das pessoas, 
tem que fazer e colaborar na resolugiio dos problemas com o apoio da Ciimara sempre que seja 
justo, equilibrado e possivel, porque tambem nestas comunidades as pessoas niio viio criar 
dificuldades umas as outras. Obviamente que a necessidade dos forcados esta inventariada e 
todos estiio interessados em resolver o problema, como devem ser criadas condigaes a todas as 
restantes Associagaes constituidas, muitas vezes, pelas mesmas pessoas. 
Contudo, considera que o mais importante e que nestes processos as Juntas de Freguesias sejam 
um parceiro fundamental, e espera que o Centro Infantil tenha com mesmo tratamento da 
Ciimara Municipal bem como todas as outras Associagbes, que siio vhrias, possam tambkm ter 
essa possibilidade, e niio e so na Uniiio de freguesias de Siio Mangos e Siio Vicente do Pigeiro. 
De facto, quando se encaram os problemas do Movimento Associativo, das empresas e das 
pessoas, temos que os tratar de forma justa e diligente. 
Por fim realgou a forma transparente - atraves de Edital - de proceder a esta atribuigiio de novas 
sedes para estas associagaes e deixou o desafio para que seja sempre assim. 

A senhora Vereadora Lurdes Nico referiu que este assunto ja ali foi apresentado varias vezes, 
recordou que comegaram a falar da quest50 das sedes para as associagaes em dezembro do ano 
passado e de facto tinha que reforgar aquilo que lhe foi transmitido, de algum desagrado pela 
forma como o processo foi gerido. Aquilo que lhe parece que seria razoavel e, ter um espago 
para as Associaq6es, seja em Siio Mangos, ou noutra localidade, e, no seu entender, a pessoa que 
esta proxima das comunidades conhece muito bem aquilo que siio as necessidades das pessoas e 
das instituigaes siio os Presidentes das Juntas. Ate porque elas [as necessidades de sede] podem 
niio estar sinalizadas na Ciimara, por varios motivos. 
Efetivamente e importante dar resposta a essa situagiio e o edital sair quanto antes, e se a Junta de 
Freguesia manifestou este desagrado, e porque tem conhecimento que o problema existe. Por 
isso, e importante que a Cilmara Municipal, ao tomar estas diligencias, articule com a Presidente 
de Junta no sentido de perceber se tem conhecimento de outros casos. 
Referiu que, como membros de executivo t6m obrigagiio fazer melhorar esses processos, e neste 
caso houve situagaes que Ihe parece que devem ser diferentes no futuro, nomeadamente os 
Presidentes de Junta serem envolvidos nestas questaes e, neste caso, niio foram. 
Questionou o senhor Presidente no sentido de saber qua1 o ponto de situagfio do projeto e para 
quando essas obras, porque esta situagiio tambem e importante para as Associagbes que viio 
utilizar esta sede, e tambem gostava de saber o ponto de situagiio da candidatura. 
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0 senhor Presidente discordou totalmente a senhora Vereadora Lurdes Nico, quando referiu 
que rAo houve diilogo porque ele existiu corn a senhora Presidente da Junta onde falaram e 
trataram, de uma fonna aberta, as possibilidades todas as questks foram colocadas e faladas em 
conjunto, discutidas na globalidade e ao pormenor. 
Em relqiio a sala referiu que esth em condiqdes de ser utilizada irnediatamente, uma vez que as 
obras necesstkias, silo apenas de pequenas reparaqdes, niio C necess&ia uma intervengo de 
fhdo na escola. Recordou ainda que a escola esth a ser utilizada, porque M uma sala que C 
usada como biblioteca e C a Junta de Freguesia que gere o espaqo como entende. 

A senhora Vereadora Florbela Fernandes referiu que esteve nesse momento de encontro, de 
facto tudo o que o senhor Presidente disse foi o que se passou. Enquanto Vereadora tambCm teve 
a oportunidade de falar com a senhora Presidente da Junta, que em nenhum momento h e  disse 
que, se fosse a Junta de Freguesia a ter o contrato de comodato, aquele espaqo niio seria para o 
grupo forcados antes pel0 contrhrio. 
Na sua opinib, este assunto sera anterior A questso do contrato de comodato, mas ai a Cha ra  
decide se quer ou niio ceder iis Juntas o seu patrim6nio. Mas o importante neste assunto C 
ressalvar que a senhora Presidente de Junta de Freguesia acompanhou a visita, e estava muito 
satisfeita, por finalmente estarem a resolver o problema de uma sua associaqiio local que se 
arrasta a ddcadas. 
Efetivamente a Escola, em questiio, tem duas salas, uma fica entregue A Junta Freguesia, e se o 
entender pode ceder a sala a alguma associaqi?io da Freguesia, pois nil0 sera por a CCimara ser 
propriethria do edificio que niio se poderfi considerar essa situaqiio. 
Portanto, os forcados s6 viio ficar corn uma sala e viio partilhar os espaqos comuns, como 
qualquer organizaqiio o deve fazer, quando existern espaqos comuns, por isso houve total 
transparCncia no processo C uma soluqiio importante e C a Mca  possivel, por enquanto, naquela 
freguesia. 
Falaram que existe uma outra Associaqiio e ningudm concretiza qual, mas sabia porque 
perguntou B Presidente de Junta que lhe disse que era uma Associa@?io de Jovens criada 
recentemente, que tem toda a legitimidade em querer uma sede, e esth no momento certo de 
poder livremente concorrer nas condiqdes que estiio expressas neste edital. 
Efetivamente a questiio das sedes C um problema que vem ainda de anteriores mandates, porque 
n b  C fhcil a m j a r  soluqdes para todos, e dificilmente o recuso para este problema passara por 
se encontrar em equipamentos municipais, porque n h  existem. No entanto, podem arranjar 
alternativas de soluqdes em articulaqiio com as pr6prias organizaqdes e, corn certeza que tambCm 
corn as prbprias Juntas de Freguesia. 
Na verdade, niio se pode dizer que niio houve transparencia neste processo ou que a Presidente 
da Junta esth incomodada com esta situqiio, porque niio foi isso que ela lhe transmitiu. Muito 
pel0 conth-io acha que a Junta de Freguesia esth muito satisfeita com esta cedCncia e concordou 
com o que foi decidido. 

0 senhor Vereador Jose Calixto sugeriu, para se esclarecer este assunto, que a senhora 
Presidente da Uniiio de Freguesias de Siio Manqos e Siio Vicente do Pigeiro possa fazer um 
esclarecimento na pr6xima Reuniiio de Cha ra  sobre esta matCria, porque a sua intervenqiio teve 
por base aquilo a verdade dos factos relatados pela senhora Presidente desta Uniiio de 
Freguesias. 
Estas dio questdes que t6m que ser ditas com justiqa, lealdade e com verdade e obviamente a 
senhora Presidente da Uniiio de Freguesias com o senhor Presidente Chara,  que siio as 
entidades que t6m legitimidade para implementar aquilo que foi uma decisiio assurnida por todos 
nesta Cha ra  Municipal, se entre os dois tivessem programado aquela aqiio, certamente que as 
Associaqdes de Siio M w o s  estariam 18 todas e, com clareza e transparencia se resolveria, bern 
como a questso de uma dessas Associaqdes que certamente seriatratada como a de todas, #- 
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esperando que niio haja aqui nenhumas forqas de bloqueio, porque a Junta de Freguesia esta, de 
facto, a tratar do resto dos problemas e espera poder contar com o devido apoio da C h a r a  
Municipal. 

A senhora Vereadora Lurdes Nico referiu que ja criaram os criterios de cedcncia dos edificios 
municipais em casos do contrato de comodato, pelo que questionou como se acomodavam esses 
criterios relativamente aquilo que estavam a aprovar no edital. 

0 senhor Presidente referiu que os criterios que foram aprovados, em 2015, tiveram a ver com 
um conjunto de edificios municipais que estavam devolutos, na sua maioria escolas primarias. 
Esses criterios eram simples e definiam que, em primeiro lugar, os edificios seriam ocupados em 
primeiro com projetos do municipio, depois para projetos das Juntas de Freguesia ou das 
AssociaqBes das respetivas Juntas de Freguesia, a seguir para as AssociaqBes do Concelho e se 
niio houvesse nenhum destes interesses, a C h a r a  Municipal podia vender os equipamentos para 
niio se degradarem, situaqiio que foi aplicada nalgumas escolas. 
E por semelhanqa de raziio fizeram isso para a atribuiqiio de outros espaqos para as AssociaqBes, 
e e com base nesses criterios e na sua adaptaqiio que se esta a proceder. 

Para terminar, o senhor Presidente referiu ainda que existem mais de duas centenas de 
AssociaqBes sem fins lucrativos no concelho e a maioria delas sem sede, portanto niio e possivel 
nem seria logico a Ciimara Municipal dizer que ira ter espaqos para todas as associaqBes. 
Evidentemente que, no Regulamento de apoio ao Movimento Associativo, que esta a ser 
ultimado na sua redagiio, tem que ficar claro que as AssociaqBes siio tratadas de forma igual, 
como tem acontecido nestes anos. 
Deliberaggo: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar as propostas do senhor Presidente. 

3.20. - Direito de prefersncia sobre o im6vel sit0 na Rua da Moeda, 10,3". Esq., fraggo F, 
em ~ v o r a ,  propriedade de Joiio Pedro Mata de Mendonga. Processo 1.732. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6s a ratificaqiio do seu despacho datado de 28/03/2022, nos termos e para os efeitos do art0. 
35"., no. 3 do Anexo I da Lei no. 7512013 de 12 de setembro: "Deferido o n2o exercicio do direito 
de preferencia por inexistir interesse municipal e tendo em conta a avaliaqiio." 
0 imovel encontra-se ocupado e ira ser vendido por 170.000,00€ (cento e setenta mil euros). 
Deliberaggo: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

3.21. - Impress50 de materiais graficos para a Associ'arte. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6s a ratificaqiio do seu despacho datado de 29 de marqo de 2022, nos termos e para os 
efeitos do art." 35.", no 3 do Anexo I da Lei n." 7512013 de 22 de setembro. 
De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~ v o r a ,  
Artigo 7" IsenqGes e ReduqCes, ponto 5, alinea d), e no iimbito dos apoios logisticos aos Agentes 
Culturais do Concelho, para o ano em curso, foram impressos no Gabinete de Artes Graficas: 
- Associ'arte - 20 A3 x 1,57€ = 3 1,40€ (Espetaculos de comemoraqiio do 25 de Abril). 
Deliberaggo: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

3.22. - IsengHo de Taxa referente a cedsncia de transporte a Associaggo PCdexumbo. 
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0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6s a ratifica* do seu despacho datado de 24 de Margo de 2022, nos termos e para os 
efeitos do art." 35.", no 3 do Anexo I da Lei n." 7512013 de 12 de setembro. 
No bb i t o  do Regulamento aos apoios logisticos anuais aos Agentes Culturais sedeados no 
Concelho e de acordo corn o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de 
~vora,  Artigo 7' Isenqks e Reduq6es, foi a Associa@o PCdexumbo, isenta do pagamento de 
Taxa referente a cedsncia de viama ligeira, nos dias 25 e 27 de Margo, para deslocagiio, 
Aeroporto de ~isbo&vora e ~vo ra l~e ro~o r to  de Lisboa, corn os custos estimados de: 452,58€. 
Deliberaqio: 
A Cba ra  deliberou, por unanirnidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

3.23. - Impresslo de materiais grhficos para o CENDREV. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop& a ratificagiio do seu despacho datado de 24 de Margo de 2022, nos termos e para os 
efeitos do art." 35.", no 3 do Anexo I da Lei n." 7512013 de 22 de setembro. "Concordo". 
De acordo corn o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~vora, 
Artigo 7" IsenqlJes e ReduqlJes, ponto 5, alinea d), e no k b i t o  do apoio logistic0 aos Agentes 
Culturais do Concelho, para o ano em curso, foram impressos no Gabinete de Artes G16ficas: 
- CENDREV - 50 A3 x 1,57€=78,50 € (DivulgagHo do cxerciciolespet6culo "A Solta"). 
Deliberaqlo: 
A Cba ra  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

3.24. - IsenqPo de Taxa referente ii licenqa especial de ruido para a Sociedade Harmonia 
Eborense. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop& a ratificagiio do seu despacho datado de 21 de Margo de 2022, nos termos e para os 
efeitos do art." 35.", no 3 do Anexo I da Lei n." 7512013 de 12 de setembro. "Concordo". 
No bb i t o  do Regulamento aos apoios logisticos anuais aos Agentes Culturais corn sede no 
Concelho e de acordo corn o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de 
~vora,  Artigo 7" IsenqSes e ReduqlJes, foi a Sociedade Harmonia Eborense, isenta do pagamento 
de Taxas referente h licengas especiais de ruido, para as iniciativas que aconteceram no mss de 
Abril, at6 dia 6. 
Deliberaqlo: 
A Cba ra  deliberou, por unanirnidade ratificar o despacho do senhor Presidente. 

3.25. - Cedgncia do Teatro Garcia de Resende ao PCP (Grupo de Trabalho das 
Comemoraq6es do Centenhrio do PCP). 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop& ratificagh do seu despacho datado de 25 de Marp de 2022, nos termos e para os efeitos 
do art" 35", no 3 do Anexo I da Lei no 7512013 de 12 de Setembro. "Concordo. Leve-se a 
ratifcap70 em RCM". 
De acordo corn o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~vora, 
Artigo 7' IsenqBes e ReduqlJes, e dado tratar-se de uma iniciativa de relevo enquanto espago de 
manifestagiio de cidadania, foi cedido o Teatro Garcia de Resende, corn a isengiio do pagamento 
da Taxa de Utilizagiio, referente ao pedido formulado pel0 PCP (Grupo de Trabalho das 
Comemoragdes do Centemhio), nos dias 10 , 11 (ensaios) e 12 de Fevereiro (espetaculo), no 
bb i t o  das Comemoragdes do 100" Anivershrio do PCP, cujo valor C de: 3,660,061dia. 
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Deliberaqiio: 
A Cgmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

4. - EDUCAC~O E INTERVENCAO SOCIAL 

4.1. - Cartlo Social do Municipe / Revalidaq6es para indeferimento. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Ao abrigo do regulamento de atribuiggo 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, s5o presentes 8 processos de revalidagaes do cart50 social do municipe com proposta para 
deferimento. 
Tendo em conta o regulamento de atribuig50 do cart50 social do municipe e apos analise tecnica, 
o servigo prop6e a revalidag50 de 8 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 identificados: 
Processos para deferimento: 
Uniiio das Freguesias de Bacelo e Sra. da Saude 

1 N." 1 Nome / Rendimento per 1 

1 2414 I Rosaria Ambrosio Galv5o 1 58,10€ 
UniHo das Freguesias de ~ v o r a  

2234 

I N." I Nome I Rendimento per ] 

Maria Luisa Aliustrel Galante 

( 2250 I Maria Flor de Liz Roque Vidigal Baioa 1 418,70€ 
Unilo das Freguesias da Malagueira e Horta das Figueiras 

capita (€) 
202.40 € 

2249 Francisco Alvoco Baioa 

Deliberaqiio: 
A C b a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

capita (€) 
418.70 € 

Rendimento per 
capita (€) 
382,50 € 
368,20 € 

N." 

2459 
2498 

4.2. - Acordos de Colaboraqlo com os Agrupamentos de Escola em materia de refeiqaes 
escolares. 

Freguesia de SHo Miguel de Machede 

Nome 

Maria Celeste do Carrno Borges Rodrigues 
Umbelina Maria Caramelo 

Rendimento per 
capita (€) 
308,90 € 
308,90 € 

N." 

2048 
2494 
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Inacio Silverio Barrelas Badagola 
Narcisa Maria Lopes Badagola 



0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Prop8e-se, para aprova@o os valores respeitantes aos Acordos de Colaborag50 com os 
Agrupamentos de Escola, em matkria de refeiqdes escolares, referentes ao ano letivo 202112022: 
Agrup. de Escolas Manuel Ferreira Patricio - janeiro e fevereiro de 2022; 
Agrup. de Escolas Gabriel Pereira - janeiro e fevereiro de 2022; 
Agrup. de Escolas Andrk de Gouveia - janeiro e fevereiro de 2022. 
Para aprovaqfio, os valores abaixo identificados: 

I IDL~YIIICIIIIIIILYI 

Educacgo e Ensinc 

Subsidi 

Agrupamento de 

Nota: 
0 subsidio referente As refeiq8es escolares 6 calculado tendo como referencia o n h e r o  efetivo 
de refeiq8es consumidas de acordo com os escal8es de qfio social escolar. 
Deliberaqiio: 
A Cha ra  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

Escolas Gabriel 
Pereira 

Agruparnento de Escolas 
Andrd de Gouveia 

4.3. - Atribuiqiio do Cartiio kvora Solidtiria. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Ao abrigo do regulamento do Cartilo ~ v o r a  Solidiiria, publicado em Diiirio da Repliblica 2" skrie 
n.O 169 de 1 de setembro de 2009 (Regulamento n." 37412009) apresenta-se 1 novo process0 com 
proposta para deferimento. 

JI Penedo Ouro 
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154,03 € 

52,56 € 

Total 

578,16 € 

1.457 

305 

EB Chafariz del Rei 

JI St Ant6nio 

856 

2.877 Total 

856 

1.070 

200 

537,99 € 

94,90 € 

40,15 € 

2.260 

537,99 € 

448,95 € 

1.216 607,70€ 

1.216 607,70€ 



Tendo em conta o regularnento do Cart50 ~ v o r a  Solidaria, e encontrando-se o process0 de 
atribuiggo de acordo com as normas estabelecidas propde-se o deferimento do seguinte cartiio: 
Cart50 n." 261 - Hugo Miguel Martins Gomes. 
Deliberaqiio: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

4.4. - Programa Municipal "Conhecer Mais" - Cedsncia de transporte a APPACDM I 
projeto Vidas Ativas, dia 14 de abril. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se a cedencia de um autocarro a APPACDM, para deslocaq50 a Palmela no dia 
14/04/2022, conforme se especifica: 
No imbito do projeto Vidas Ativas CLDS 4G, solicita a APPACDM a cedgncia de um autocarro 
para dia 14/04/2022, para deslocaq50 a Palmela 1 Olhos de Agua, para realizaqgo de atividades 
com crianqas e jovens no Lagus Campo Aventura. 
Foi confinnada a disponibilidade de transporte, pel0 que se propde a ced2ncia do autocarro para 
a deslocaq50, no h b i t o  do Programa Municipal Conhecer +, com saida de ~ v o r a ,  Bairro da 
Cruz da Picada, Av. Do Escurinho, lote 42, R/C Esq., as 08:OOh e regress0 previsto para as 18h. 
Este serviqo tem um custo estimado de 481,32 €, com base no n." 1 e 4 do Art." 92." da Tabela de 
Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~ v o r a .  Esta estimativa inclui 280 Krn para o autocarro 
e 4h de trabalho extraordinario para o motorista. 
0 Programa Municipal Conhecer + esta enquadrado nas compet2ncias da Cimara Municipal, 
pela alinea u), n." 1, Art." 33." da Lei n." 751201 3, de 12 de setembro. Mais se solicita autorizaqgo 
para trabalho extraordinario do motorista. 
Deliberaqiio: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

4.5. - Programa Municipal "Conhecer Mais" - Cedsncia de transporte a Escola 
Secundaria Severim de Faria, dias 26,27,29 de abril e 6 de maio. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
No Gmbito do Programa Municipal Conhecer Mais, propde-se a aprovaq50 a cedgncia de 
transporte para a seguinte atividade: 
Escola Secundaria Severim de Faria - atividade pedagogica a Gesamb, nos dias 26, 27, 29 de 
abril e 6 de maio de 2022, com um custo estimado de 204,80€. ENT-EVORA/2022/1585 
A estimativa do custo desta iniciativa tem por base o artigo 92" do RTTORME. 
0 programa municipal "Conhecer Mais" esta enquadrado nas competencias da CGmara 
Municipal, segundo a alinea u) do ponto 1 do artigo 33" da Lei n." 75, de 12 de Setembro de 
2013. 
Deliberaqiio: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

4.6. -Apoio aos Agrupamentos de Escola de ~ v o r a  1 Impressties para o ano letivo de 
202 112022. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Apoio aos Agrupamentos de Escolas de ~ v o r a  - Impressdes para o ano letivo 202112022. 
De forrna a garantir a equidade no apoio a impress50 de jornais e/ou revistas aos Agrupamentos 
de Escolas de ~ v o r a ,  tendo em conta o nfimero de alunos e o custo das fotocbpias de acordo com 
o RTTORME, propde-se a aprovaq5o a impress50 de um total de 345 exemplares para o ano 
letivo 202112022 para os quatro Agrupamentos de Escolas, sendo cada exemplar composto por: 
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6 folhas A3 a cores, fiente e verso, com valor de 1,57€ por phgina, que dB um total de 18,84€ 
cada exemplar. 
Proposta do niunero de exemplares por agrupamento: 

A totalidade deste a ~ o i o  tem um valor a n d  estimado de 6.499, 

Agrupamento de Escolas 
AndrC de Gouveia I 

80€ + IVA (seis mil e 

No exemplares 

50 

118 

79 

quatrocentos e noven& e nove euros e oitenta dntimos + IVA), de acordo corn o no 10 do artigo 
1 ." da Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de Gvora. 
Prop&-se, ainda, a aprovaqiio que na eventualidade de algum Agrupamento de Escolas n o  
venha a solicitar o apoio, o mesmo possa reverter para as EscolasIAgrupamentos que o solicitem 
e queiram usufruir do mesmo. 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

Valor do apoio (€) 

942,20€ 

2.223,12€ 

1.488,36€ 

Agrupamentos de Escolas 

Agrupamento de Escolas 
Manuel Ferreiro Patricio 
Agrupamento de Escolas 
Gabriel Pereira 
Agrupamento de Escolas 
Severim de Faria 

1987 

4.7. - Programa Municipal "Conhecer Mais* - CedBncia de transporte P Junta de 
Freguesia da Graqa do Divor, 18 de marqo. 

No alunos 

1017 

2391 

1594 

1.846,32€ 
I 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se a ratificaqso do despacho do Sr. Presidente datado de 17/03/2022, nos tennos e para 
os efeitos do artigo 35", no 3 do Anexo I da Lei n." 751201 3, de 12 de Setembro. 
No h b i t o  do Programa Municipal "Conhecer Mais", foi concedido transporte ti Junta de 
Freguesia da Graqa do Divor, no dia 18 de marqo de 2022, para atividade pedag6gica da Escola 
Bkica da Graqa do Divor ao ~ v o r a  Plaza, com um custo estimado de 79,24€. 
ENT-EVORAl202217 1 54 
A estimativa do custo desta iniciativa teve por base o artigo 92" do RTTORME. 0 programa 
municipal "Conhecer Mais" esth enquadrado nas competencias da C h a r a  Municipal segundo a 
alinea u) do ponto 1 do artigo 33" da Lei n." 75, de 12 de setembro de 2013. 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

5. - JUVENTUDE E DESPORTO 

5.1. - Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2022. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
ProNe-se a aprovaqiio de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2022, confonne 
se especifica. 
Tendo em conta que os apoios materiais, logisticos e financeiros que venham a ser concedidos 
pela C h a r a  Municipal de ~ v o r a  siio titulados por contratos - programa de desenvolvimento 
desportivo, nos tennos do disposto no Decreto - Lei n." 27312009, de 1 de Outubro, e no Decreto 
- Lei n." 4112019 estando em causa apoio essencial para cumprimento dos Programa 
Desenvolvimento Desportivo, prop8e-se A deliberqgo a aprovaqiio do C-PDD2020 listado em 
seguida, onde consta uma pontwqfio calculada em h g g o  do documento tecnico de ponderqiio 
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Deliberaqiio: 
A CAmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

em vigor previsto no artigo 7." do Regulamento de Apoio as Associaq6es Desportivas do 
Concelho de ~ v o r a  (RAADCE), a qua1 constituiu o plafond de euros a utilizar em apoios nlio 
financeiros. 
Este plafond C estritamente confinado ao Ambito do PDD, utilizavel de acordo RAADCE. Para 
este fim, os custos dos apoios n5o financeiros silo calculados de acordo com o fixado na Tabela 

5.2. - Servidiio Administrativa de Passagem na Herdade de Alcamises. 

de Taxas e Outras 

Associagiio 

Associagiio de 
Atletismo de 
~ v o r a  
NIF: 
502438 100 

Podio dos 
Sorrisos 
NIF: 
5 136575 17 

Adiada para pr6xima reuniiio. 

5.3. - Servidiio Administrativa de Passagem na Herdade do Monte das Flores. 

Receitas 
ConstituiqB 
o 

28 de 
fevereiro 
de 1990 

25 
agosto 

de 

2015 

Adiada para prcixima reuniiio. 

5.4. - XV Torneio Luso-Espanhol de Badminton 2022. 

do Municipio 

Plafond 

8065,006 
MI 400.00F 
M2/8065,00€ 

15 01 1,56 € 
MI/ 3200.00F 
M2/118/1,56€ 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
0 Clube de Badminton de ~ v o r a ,  solicitou apoio da CME para realizaqlio do Torneio Luso 
Espanhol de Badminton e Para Badminton que se realizara nos proximos dias 22 e 24 Julho 2022 
em ~ v o r a .  
0 clube Badminton ira organizar em ~ v o r a  o XV Torneio Luso-Espanhol de Badminton e Para- 
Badminton 2022, nos proximos dias 22 e 24 julho, ao abrigo do Contrato-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo 22 C-PDD22 aprovado em Reunilio Publica com plafond de 
12.246,56€, solicita apoio da CME em: 
Autorizaqlio para promoglio de ~ v o r a  2027 - Capital Europeia da Cultura - Cidade Candidata 
Apoio em prCmios para atletas no valor de 700€ (prize-money, taqas / trofeus elou medalhas nas 
diversas provas a realizar de singulares senhoras, singulares homens, pares senhoras, pares 
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de ~ v o r a .  

Descritivo M 1 

Lazer Pontual: 
Memorial R. 
Ribeiro. 
Atletikids 

Lazer Regular: 
Hidroginastica 
senior; 
Hidroginastica; 
AMA 
Lazer Pontual: 
Pentatlo 
escolas; Triatlo; 

Descritivo M2 
Federada Regular: 
Seleqdes distritais 
masculinas e 
femininas de Infantis, 
Iniciados, Juvenis, 
Seniores. 
Federada Pontual: 
Criterio Paulo Guerra 
(Evora) 
Interassociaqdes Km, 
Treinos Seleqdes, 
Campeonatos 
Regional Estrada, 
Memorial R. Ribeiro 
Federada Regular: 
Pentatlo Benjamim, 
Infantil, Iniciados, 
Juvenil, Absolutos. 
Triatlo bmjamim. 
Infantil, iniciados, 
juvenis, absolutes 
Federada Pontual: 
Duatlo; Triatlo 
Estafetas 

Fins 

" A AssociaqBo de 
Atletismo de ~ v o r a  tem 
'Or tins promover 
regulamentar e d,irigir, 
no Distrito de Evora, 
sob a orientaqgo da 
Federaqgo portuguesa 
de Atletismo, a pratica 
da modalidade, 
estabelecendo relaqBes, 
com as restantes 
associa~des congeneres 
do Pais." 

"... tem como fim 
promoqgo de atividades 
associativas 
polivalentes com 
predominincia dc 
jovens; promoqgo e 
organizaqgo de 
atividades recreativas, 
culturais, desportivas e 
tempos livres." 



homens e pares mistos, badminton, e para-badminton); Apoio no suporte da despesa de aluguer 
de pavilhtio - 35% Pavilhtio D. Bosco, Salesianos; Aws - 15M; Volantes - 20W; tapete de 
desinfeqtio COVID 12%, tela prornocional 2xlm 36€; V-jovem 18%. 0 valor total do apoio de 
1.736€ sera deduzido do C-PDD22. 
Tendo em conta que o torneio Luso-espanhol de badminton e para badminton, 6 um torneio com 
tradiqfio em Bvora, movimentando atletas, staff desportivo, familias, estreitando laqos entre 
regi8es e paises, ajudando a promover e a desenvolver a modalidade, o espirito desportivo, a 
superaqtio, atravCs da alegria da competiqtio prop8e-se apoiar. 
Deliberaqlo: 
A Cha ra  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

5.5. - Ced2ncia de Transporte ao Clube de Rugby de ~vora ,  dias 9 e 10 de abril. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se nos termos e para os efeitos da alinea u), do no 1, do art." 339 da lei no 7512013, de 12 
de setembro, a cedCncia dos meios de transporte que a seguir se especificam. 
Clube de Rugby de ~vora:  cedCncia de um autocam, para d e s l o c q ~  de equipa a Lisboa no dia 
09 de Fevereiro de 2022. 
Tem um custo previsivel de 543.79€, de acordo com o RTTORME em vigor, que serir deduzido 
no plafond do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo. 
Clube de Rugby de ~vora:  cedCncia de urn autocarro para deslocqfio de equipa a Lisboa no dia 
10 de Fevereiro de 2022. 
Tem um custo previsivel de 543.79€, de acordo com o RTTORME em vigor, que serh deduzido 
no plafond do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo. 
Deliberaqilo: 
A Cba ra  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

5.6. - Cedgncia de Transporte ao Juventude Sport Clube, dias 9 e 10 de abril. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Prop8e-se nos termos e para os efeitos da alinea u), do no 1, do art." 33O, da lei no 7512013, de 12 
de setembro, a cedCncia dos meios de transporte que a seguir se especificam. 
Juventude Sport Clube: cedCncia de transporte para deslocaqiio de equipa a Albufeira, no dia 09 
de Abril de 2022. 
Tem um custo previsivel de 688.66€, de acordo com o RTTORME em vigor, que sera deduzido 
no plafond do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo. 
Juventude Sport Clube: cedencia de transporte para deslocaqiio de equipa a Montemor o Novo, 
no dia 10 de Abril de 2022. 
Tern um custo previsivel de 254.94€, de acordo com o RTTORME em vigor, que sera deduzido 
no plafond do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo. 
Deliberaqgo: 
A Cba ra  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

5.7. - CedQncia de Transporte ao Lusitano Ginhsio Clube, dia 26 de marqo. 

O senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se a ratificaqtio do despacho do senhor Presidente datado de 29/03/2022, nos termos e 
para os efeitos do art." 35O, no 3 do Anexo I, da Lei no 7512013 de 12 de setembro, que autorizou 
os apoios que a seguir se especificam. 

/. 
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Lusitano Ginasio Clube: cedencia de transporte para deslocagiio de equipa a Beja, no dia 26 de 
rnargo de 2022. Tern urn custo previsivel de 336.42€, de acordo corn o RTTORME em vigor, 
que sera deduzido no plafond do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo. 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

5.8. - Cedencia de Transporte ao Juventude Sport Clube, dia 2 de abril. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se a ratificaqiio do despacho do senhor Presidente datado de 29/03/2022, 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: cedzncia de urn autocarro para deslocagio de equipa a Sines, no dia 02 
de abril de 2022. Tem um custo previsivel de 324.31€, de acordo com o RTTORME em vigor, 
que sera deduzido no plafond do Contrato Prograrna de Desenvolvimento Desportivo. 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

5.9. - Isenqiio de taxas pela cedencia do Complexo Desportivo de ~ v o r a  a Escola 
Secundaria AndrC de Gouveia. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se a ratificagiio do despacho do senhor Presidente datado de 22/03/2022, nos termos e 
para os efeitos do art." 35.", no 3 do Anexo I da Lei n." 7512013 de 12 de setembro. 
A Escola Andre de Gouveia solicitou apoio da Autarquia em cedencia do complexo desportivo e 
isengiio das respetivas taxas, no dia 29 de margo das 10h30 as 13h30, para realizagiio das 
unidades didaticas de atletismo e de futebol no iimbito da disciplina de educagiio fisica, onde 
estariio 1 professor e 26 alunos. Tratando-se de atividade desportiva escolar, conforme Lei de 
Bases da Atividade Fisica e Desporto, cabe as autarquias locais em colaboragiio com as 
instituigbes de ensino, promover o desenvolvimento da atividade fisica e do desporto, sendo que 
as atividades desportivas escolares visam tambem valorizar a participagiio e o envolvimento dos 
jovens, dos pais e encarregados de educagiio e das autarquias locais na sua organizaqiio, 
desenvolvimento e avaliagiio. 
Assim prop6e-se para ratificagiio a aprovagiio da cedencia e isenqiio das taxas por utilizaqiio do 
complexo desportivo, conforme Regulamento Tabela e Taxas e Outras Receitas do Municipio de 
~ v o r a  o custo desta utilizagiio e 120€ + iva, referente a utilizagiio de 3 horas Pista de Atletismo. 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

5.10. - Isenqiio de taxas pela cedcncia do Complexo Desportivo de ~ v o r a  para atividades 
de desporto escolar fase distrital. 

0 senhor Vereador Alexandra Varela apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se a ratificaqiio do despacho do Sr. Presidente datado de 17/03/2022, nos termos e para 
os efeitos do art." 35.", no 3 do Anexo I da Lei n." 7512013 de 12 de setembro. 
A Coordenaqiio Local do Desporto Escolar do Alentejo Central, estrutura de proximidade, em 
organizagiio conjunta da Escola Andre de Gouveia e Gabriel Pereira, solicitou o apoio da CME 
na cedencia do cornplexo desportivo instalagiio desportiva de gestiio municipal, e respetiva 
isengiio das taxas, para a realizagiio da atividade do desporto escolar - fase distrital dia 9 margo 
2022 entre as 1 Oh00 e as 17h00 com pausa para almogo. 
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Conforme RTTORME Regulamento Tabela e Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~ v o r a  o 
custo desta utilizaq3o 6 ZOO€ + iva (5 horas), para a presenqa de cerca de 100 jovens 
atletaslalunos dos vhrios centros locais do desporto escolar do Alentejo Central, algumas das 
quais a visitar pela primeira vez kvora. 
DeliberaqOo: 
A Cihara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

5.11. - Relat6rio Sumhrio do Projeto Vjovem 2021. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela deu conhecimento ao Executivo do Relat6rio Sumhi0 
2021 do Projeto Vjovem, projeto de voluntariado para jovens entre os 18 e 30 anos. 
0 Vjovem incorporou e convergiu com os objetivos operacionais do Plano Municipal da 
Juventude de ~vora ,  no Dominio Cidadania e Igualdade. 
VJovem em nhneros: 

146 jovens envolvidos 
3 1 iniciativas municipais 
5002 horas 
15.60% bolsa ressarcimento 
88 media de horas por jovem 

Com o Projeto Vjovem, aprovado em Reunib de C h a r a  Municipal de 25 de setembro de 2008, 
a autarquia procurou contibuir para a formaqilo integral dos jovens, estimulando valores como a 
Solidariedade, a Cidadania, a Participaqiio, bem como a ocupagiio de tempos livres de forma 
saudavel e ctil, atravbs da sua integraqilo em regime de voluntariado, em projetos e a@es de 
uti1ida.de social e comunitasia, promovidos pela autarquia. Ao longo dos anos, a relevbcia do 
projeto tem vindo a crescer, contibuindo significativamente para a formaqiio e experiencias de 
vida de centenas de jovens eborenses e aqui a residir. 
A inscriq3o em regime de voluntariado no Projeto Vjovem, leva a integraqh num projeto, 
iniciativa ou atividade promovida pela CME ou em que a CME seja parceira, podendo cobrir 
diferentes Qeas como: EducaqOo; 3" Idade; Juventude; Cultura, Ambiente; Desporto; 
Tecnologias; DivulgaqOo; Turismo; AqOo Social; outras. 
Numa sociedade cada vez mais "individualista" e centrada nela prbpria, o envolvimento civico 
dos jovens e fundamental para a conexilo intergeracional e socializaqilo intrageracional, 
proporcionando ainda a reprodug30 de modelos de comportamento. Por outro lado, a 
participaqiio em atividades municipais permite um acesso diferenciado a realidade do concelho, 
aproximando os jovens da comunidade. 
Este projeto apresenta assim como principais objetivos: 
1. Contribuir para o desenvolvimento pessoal dos jovens do concelho de ~vora ,  facilitando e 
promovendo a sua socializaq30 e integraqiio. 
2. Permitir aos jovens o acesso a realidade do concelho, ficando mais perto da comunidade e das 
suas necessidades, 
3. Incrementar as capacidades e qualificaqaes dos jovens e consequentemente o enriquecimento 
os seus curriculos. 
4. Estreitar e reforqar os laqos entre a autarquia e os jovens do concelho. 
Convdm recordar que este projeto se destina a jovens, residentes no concelho de ~vora ,  com 
idades entre os 18 e 30 anos, que obrigatoriamente previamente se inscreveram, atraves de um 
formulhrio pr6prio indicando as suas preferencia e aptidaes. 
Para todos os jovens voluntSurios C feito um seguro e todos recebem uma bolsa de ressarcimento 
no valor de 3€/hora para cobrir as despesas inerentes ao desempenho das suas funq6es (como 
transporte, dimentaq30, entre outras). 
Segundo as Normas de Participaq30, nenhum jovem pode fazer mais de 5hl dia, nem mais de 50h 
por mi%. 
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A CQmara tomou conhecimento. 

6.1. - Pedido de licenqa especial para obra inacabada (art." 88." do Decreto-Lei n." 555199, 
redaqiio atual) por 30 d ia~IQt .~  dos Jalecos, Art." 236, Secqiio M, Canaviais. Req.- Joaquim 
Aleixo-Advogado de Sara Daniela Cataliio Ferreira. Processo no 1.1 11 98. 

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

6.2. - Pedido de aprovaqiio do projeto de aguas e esgotoslRua Dr. Egas Moniz, nos 5, 7 e 
7A, em ~ v o r a .  Req.: Recuperevora - Sociedade Construqiio Civil, InstalaqBes Especiais e 
Gestiio, Lda. Processo no 1.12155. 

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

6.3. - Pedido de aprovaqiio do aditamento ao projeto de arquitetura1Rua A, Lote 4, na 
Tapada do Matias, em ~ v o r a .  Req: Royal Prime, Investment Company V, Lda. Processo no 
1.14239. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o deferimento. 
Propde-se o DEFERIMENTO DO PROJETO DE ARQUITETURA apresentado. 
Alerta-se para o cumprimento do disposto na secggo 2.6.2 do DL 16312006, designadamente no 
que diz respeito as regras aplicaveis aos ascensores. 
Deliberaqiio: 
A Ctimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.4. - Pedido de aprovaqiio do projeto de arquitetura (alteraq6es)lHorta dos Moinhos, N." 
11, em ~ v o r a .  Req: A Noites - Investimentos Imobiliarios, Lda. Processo no 1.17040. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o deferimento. 
Para prosseguimento do process0 com vista a deliberaggo final deverilo apresentar os projetos 
das especialidades, instruidos de acordo com a Portaria no 1 131201 5 de 21 de abril. 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.5. - Pedido de emissiio de licenqa especial, art 88" (30 dias)/Rua Santo Ant6nio a 
Almeirim, N." 61, em ~ v o r a .  Req: Ana Luisa da Silva Delgado. Processo no 1.17048. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o deferimento. 
DeliberaqLo: 
A Ctimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 
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6.6. - Pedido de aprovaqilo do projeto de demoliqio/Rua Nossa Senhora do Carmo, N." 
2A, em ~vora .  Req: CClia de Jesus Bedino Rodrigues Ribeiro. Processo 1.19431. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop8e-se o deferimento. 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.7. - Pedido de aprovaqilo do aditamento ao projeto de arquiteturaua B, Lote 7, na 
Tapada do Matias, em ~ v o r a .  Req: Royal Prime Investment Company V, Lda. Processo 
1.19725. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o deferimento. 
0 s  elementos apresentados sob o presente aditamento veem dar resposta satisfatbria, na integra, 
As condiq6es de deferimento do projeto de arquitetura expressas na deliberqgo de C h a r a  de 
22.12.2021. 
Estiio assim reunidas as condiq8es para que se proceda 2i apresentqiio dos respetivos projetos de 
especialidades. 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.8. - Pedido de aprovaqiio do projeto de arquiteturaJRua A, Lote 18, na Tapada do 
Matias, em ~ v o r a .  Req: Royal Prime, Investment Company V, Lda.. Processo 1.19729. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Proptie-se o deferimento do projeto de arquitetura apresentado. 
Alerta-se para o cumprimento do disposto na secqk 2.6.2 do DL 16312006, designadamente no 
que diz respeito As regras apliciiveis aos ascensores. 
Deliberaqilo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.9. - Pedido de aprovaqilo do aditamento ao projeto de arquitetura/Rua B, Lote 25, na 
Tapada do Matias, em ~ v o r a .  Req: Royal Prime Investment Company V, Lda. Processo 
1.19734. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop8e-se o deferimento. 
Estiio assim reunidas as condiqdes para que se proceda A apresentaqgo dos respetivos projetos de 
especialidades. 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.10. - Pedido de faseamento da obra de construqiio de uma habitaqio unifamiliarmua Silo 
Bento de Chstris, Quinta a Torralva, em ~ v o r a .  Req.: AntBnio Joaquim Cota Grilo. 
Processo 1.417. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop8e-se o deferimento de faseamento da obra, nos seguintes termos: 

fase - obras de demoliqgo, com a duraqiio de 3 meses e urna estimativa de custos de 
10.000,00€; 
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2." fase - obras de construqiio, com a duraqiio de 18 meses e uma estimativa de custos de 
150.000,00€. 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.11. - Pedido de licenciamento de obras de beneficiaqiioLargo das Portas de Moura, n." 
21, em ~ v o r a .  Req.- Helder Caetano Ferro de Oliveira. Processo 1.810. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop8e-se o deferimento. 
Parecer tdcnico: 
"Deferir o pedido de licenciamento de obras de beneficiaqGo interiores incidentes no fogo 
correspondente d fraqiio B da propriedade horizontal do pre'dio, com acesso pelo n." 21 do 
Largo da Porta de Moura, Jicando o process0 de licenciamento concluido e o correspondente 
alvara de licenciamento de obras em condiq6es de ser emitido. " 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.12. - Pedido de emissiio de certidiio de destaque1Travessa das Cruzes, n." 7 e Rua da 
Moeda, n." 48, em ~ v o r a .  Req.- Dynamic Selection, Unipessoal, Ld.". Processo no 1.1200. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop8e-se o deferimento do pedido de emissiio de certidiio. 
"( ...) a requerimento de Dynamic Selection, Unpessoal, Lda., cert$ca-se que esta cdmara 
municipal nada tem a opor ao destaque de uma parcela com a area de cinquenta e sete metros 
quadrados e vinte decimetros (57,20m2), da drea total do pre'dio de cento e dezoito metros 
quadrados e oitenta decimetros (1 18,80m2), do pre'dio urbano descrito na Conservatbria do 
Registo Predial de ~ v o r a  sob o nzimero setecentos e cinquenta e quatro (7541, inscrito na matriz 
cadastral da UniGo das Freguesias de ~ v o r a  (SGo Mamede, Se', SGo Pedro e Santo AntGo) sob os 
artigos mil quinhentos e setenta e oito (1578) e mil seiscentos e dois (1602), sito na Travessa das 
Cruzes, n. " 7, e Rua da Moeda, n. " 48. 
Mais se certiJica que o presente destaque cumpre as normas legais e regulamentares em vigor, 
designadamente as constantes do Plano de urbanizaglo de ~ v o r a  (PUE), do Art." 14" do 
Regulamento Municipal de EdiJicaqGo, UrbanizaqGo e Taxas Urbanisticas de ~ v o r a  
(RMEUTU), e do n. " 4 do Art. " 6" do Regime Juridico de UrbanizaqGo e EdiJicaqiio (RJUE), 
estabelecido pelo DL n." 5-55/99 de 16 de dezembro, na redaqlo atual dada pelo DL n." 
136/2014 de 9 de Setembro. " 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.13. - Pedido de certidiio de destaque1Travessa do Cordovil, N." 8,10 e 12, em ~ v o r a .  Req: 
Julieta Maria Leal Dias. Processo 1.2171. 

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

6.14. - Pedido de aprovaqiio de obras de conservaqiio/Rua Mestre Resende, N." 22A, em 
~ v o r a .  Req: Ibrahim Murat Caglar. Processo 1.3389. 
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0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
ProjGe-se o deferimento. 
"Propde-se deferir o aditamento ao projeto de redes prediais de ciguas e esgotos para 
regularizagdo de alteragdes izr respetivas redes introduzidas no decurso da obra incidente no 
prkdio sit0 na Rua Miguel Bombarda, n. " 59. " 
Deliberaqiio: 
A Cha ra  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.15. - Pedido de aprovaqgo do projeto de arquitetun (alteraqBes)/Rua das Nogueiras, n." 
28 e 28A, 1' Esq. (Fraqlo C), em kvora. Req: Elsa Rute Aniceto Lopes Sousa Martins. 
Processo no 1.3677. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Proptie-se o deferimento. 
A fim da deliberagb final deveriio apresentar termo de responsabilidade sobre a estabilidade e 
seguranga do edificio. 
Deliberaqiio: 
A Cha ra  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.16. - Pedido de aprovaqiio do projeto de alteraqBes de arquitetura e representadas em 
telas finais1Rua da Juventude, n." 52, Bacelo, em kvora. Req.- Jose Manuel Mateus. 
Processo no 1.5702. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Proptie-se o deferirnento. 
A fim da deliberaqiio final deveriio apresentar d e c l ~ ~  relativamente Bs boas condiqbes de 
estabilidade e seguranga do edificio e projeto com os pontos visiveis das redes de aguas e 
esgotos. 
Deliberaqlo: 
A Cha ra  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.17. - Pedido de aprovaqiio do projeto de arquitetura referente a obras de 
alteraqiio/ampliaqio 1 fogo/Rua Camilo Castelo Branco, n." 16. Em ~ v o r a .  Req.- Juscelino 
Gonqalves Sena. Processo no 1.5897. 

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

6.18. - Pedido de aprovaqgo do projeto de arquiteturrnuinta de S. Pedro, Art." 297, secqlo 
N, em ~ v o r a .  Req.- Renata Costa da Cruz Monteiro Marques. Processo no 1.6793. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o deferimento. 
1-Atendendo A argurnentagiio apresentada pel0 autor do projeto, e A reflexgo feita em conjunto 
numa reuniiio havida no final do mes de janeiro, consideramos justificitvel a manutenqiio da 
configuraqb das coberturas apresentada na proposta arquitet6nica em virtude da alternativa 
esboqada nesse h b i t o  ser resultar numa intervengiio mais impactante do ponto de vista formal. 
Acresce ainda o facto da extensiio da agua de cobertura que escoa no sentido nascente-poente 
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niio ser percetivel face a exigua largura do arruamento public0 com o qua1 confina o predio (ou 
seja, niio tera qualquer releviincia urbanistica); 
2-Assim sendo proptie-se deferir o projeto de arquitetura sem qualquer condigiio; 
3-0 empreendimento turistico devera assegurar, previamente a emissiio da respetiva autorizagiio 
de utilizagiio os requisitos de exploraggo definidos na Portaria n0937/08 de 20 de agosto, e entre 
outros, a qualidade da agua para consumo humano (comprovada com entrega periodica de 
analises quimicas e bacteriologicas dentro dos parfimetros admitidos por lei). 
Deliberaqiio: 
A Cfimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.19. - Pedido de aprovaqlo das alteraq6es apresentadas em telas finais (projeto de 
arquitetura e aguas e esgotos) Rua Cesario Verde, N." 15, em ~ v o r a .  Req: Marcelino 
Joaquim Pulido Rego. Processo 1.8688. 

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

6.20. - Pedido de aprovaqiio dos projetos das especialidades (alteraqaes e mudanqa de us01 
legalizaqlo) / Rua da Escola, n." 1, em ~ v o r a .  Req: Domingos Antdnio Fernandes 
Alvarinho. Processo no 1.9050. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o deferimento nas condigties contantes do parecer da DRCA - Diregiio Regional de 
Cultura do Alentejo e do parecer tecnico que se transcreve: 
"Proplie-se deferir o aditamento ao projeto de arquitetura para licenciamento de obras de 
alteraqtio para instalaqtio de empreendimento turistico nu modalidade de turismo de habitaqtio 
no pre'dio sito nu Rua do Cicioso, n. "s 8 e 10, Rua de D. Bras, n. " 2 e Rua do Eborim, n. " 7A, nus 
seguintes condiqlies: 
I) As constantes do parecer favoravel condicionado emitido pela entidade de tutela do 
patrimdnio; 
2) Ao abrigo do disposto no n." 2 do art. O 87" do Regulamento Gerul das Ed#caqlies Urbanas 
(RGEU), devera ser assegurada eJicaz renovaqtio constante e suJiciente do ar, por ventilaqco 
natural ou forqada, nus instalaqlies sanitarias interiores propostas; 
3) Ao abrigo do disposto no n. " 1 do art. " 57" do Regime Juridico de Urbanizaqtio e Edificaqtio 
(RJUE), estabelecido pelo DL n." 555/99 de 16 de dezembro, nu redaqtio dada pelo DL n." 
136/2014 de 9 de setembro, devera ser assegurada adequada gesttio de residuos de construqtio e 
demoliqdo. 
Para continuidade do process0 de licenciamento de obras de alteraqtio devertio ser 
apresentados os seguintes projetos de especialidades: 

Projeto de estabilidade acompanhado por relatbrio de avaliaqlio de vulnerabilidade sismica; 
Fichu eletrote'cnica e termo de responsabilidade previsto na alinea a) do art. O 31 " do DL n. " 

96/2017 de 10 de agosto, nu redaqtio atual; 
Projeto de instalaqdo de gas aprovado e visado por Entidade inspetora de gas (EIG); 
Projeto de redes prediais de aguas e esgotos; 
Projeto de drenagem de aguas pluviais; 
Projeto de arranjos exteriores ou arquitetura paisagista; 
Projeto de infraestruturas de telecomunicaqlies em edificio; 
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Projeto de comportamento tkrmico, aquecimento, ventilagb e ar condicionado 
demonstrativo do cumprimento de requisitos apiicheis no dmbito do DL n. " 101-D/2020 de 7 de 
dezembro; 

Ficha ou projeto de seguranga contra incgndios em edifxio; 
Projeto aczistico. 

0 s  projetos de especialidades deverlio conter a representago das ligagces &s respetivas redes 
pziblicas de intaestruturas. " 
DeliberaqHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.21. - Pedido de aprovaqio do aditamento ao projeto de arquitetura, plano de 
acessibilidades e projetos de especialidades/Largo de Machede Velho, n." 5, Travessa da 
Viola, n."s 7, 9 e 11, e Rua do Salvador Velho, n.Os 4 e 4 A, em ~vora .  Req.- Diana 
Margarida Alves Martins da Silva e Abreu Russo. Processo no 1.9357. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propbe-se o deferimento com condiqbes, conforme parecer tkcnico a seguir especificado. 
PropBe-se deferir os segundos aditamentos ao projeto de arquitetura e plano de acessibilidades 
para satisfaqiio das condiqbes 2), 3), 4), 5) e 7) de aprovaqiio do aditamento ao projeto de 
arquitetura por deliberaqiio de 09/12/2021 apresentado no h b i t o  do process0 de licenciamento 
de obras de demoliqiio, alteraqiio e construqiio incidentes nos prkdios localizados no Largo de 
Machede Velho, n." 5, Travessa da Viola, n."s 7, 9 e 11, e Rua do Salvador Velho, n."s 4 e 4 A, 
compreendendo a execuqo da obra em duas fases; o projeto de redes prediais de Bguas e 
esgotos, o projeto de estabilidade acompanhado por relat6rio de avaliaqiio de vulnerabilidade 
sismica, o projeto de comportamento tdrrnico com verificaqiio do cumprimento dos requisitos 
minimos de qualidade t6rmica e eficiCncia energetica nos elementos da envolvente 
intervencionados, o projeto de condicionamento acustico, as fichas de seguranqa contra 
incendios em edificio, a ficha eletrotecnica, o projeto de infiaestruturas de telecomunicaqbes em 
edificio e o projeto de instalaqiio de gas apresentados no h b i t o  da primeira fase da obra; e o 
projeto de redes prediais de aguas e esgotos, o projeto de estabilidade, o projeto de 
comportamento termico incluindo pr6 certificado energetico, o projeto de condicionarnento 
acustico, a ficha de seguranqa contra incCndios em edificio, a ficha eletrotdcnica, o projeto de 
infraestruturas de telecomunic~bes em edificio e o projeto de instalaqiio de g h  apresentados por 
sua vez no h b i t o  da segunda fase da obra, nas seguintes condiqbes: 
1) As constantes do parecer emitido pela DOM-UAS desta c h a r a  relativamente aos projetos de 
redes prediais de aguas e esgotos apresentados para as duas fases da obra. 
DeliberagBo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.22. - Pedido de aprovaqio dos projetos de arquitetura e estabilidademerdade da Mitra, 
em Valverde. Req.- Universidade de ~vora.  Processo no 1.11547AET. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop&-se o deferimento condicionado. 
1- Propomos, face aos esclarecimentos prestados pela UE no que se refere a 3 edificios 
apontados nas peqas desenhadas apresentadas, assinalando que a pretensiio niio interfere com 
nenhuma das condicionantes/condicionamentos urbanisticos que incidem no prddio nistico, e 
ainda que a especificidade da intervenqiio dispensa a pronhcia da CMDFCI (e se implanta em 
espqos agricolas numa zona de perigosidade baixa), o deferimento do projeto de arquitetura 
referente 4 instalaqiio de urna central fotovoltaica na seguinte condiqtio: 
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1 . l -  0 s  dois contentores que suportam tecnicamente a infraestrutura deveriio ser devidamente 
caracterizados atraves da entrega de respetivas pegas desenhadas (apesar de n5o serem passiveis 
de licenciamento camarario); 
2- Propomos ainda o deferimento do projeto de estabilidade; 
3- Para prossecug50 do procedimento de controlo previo em aprego dever5o ser apresentados os 
elementos elencados no ponto 1.1 do parecer supra e, mediante a categoria de risco, ficha de ou 
projeto de seguranga contra o risco de incendio. 
Deliberaggo: 
A CGmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.23. - Pedido de aprovaggo de obras de conservag~oIRua da Zanguela, N." 5, em ~ v o r a .  
Req: Charlotte de Tramecourt Champalimaud Jardim Seabra. Processo no 1.16896. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Proptie-se o deferimento nas condigties do parecer tecnico que se transcreve: 
"Proplie-se o deferimento da comunicaqtio de obras de conservaqtio, nus seguintes condiqlies: 
I .  As obras de conservaqtio da cobertura devertio cingir-se exclusivamente as indicadas em 
pedido (limpeza da cobertura, substituiqtio de telhas partidas, reparaqtio de rebocos e pintura), 
ntio sendo admissivel, ao abrigo deste procedimento, quaisquer outras alteraqlies, 
nomeadamente a substituiqtio da estrutura da cobertura ou da totalidade das telhas. 
2. A eventual necessidade de substituir telhas que se encontrem danzficadas, devera respeitar o 
disposto no n. " I do Art. O 73" do PUE, ou seja, devertio ser em canudo tradicional no canal e nu 
cobrideira, ntio sendo admitidos quaisquer outros tipos de telha. 
3. 0 beirado devera manter-se o mesmo, no entanto, caso se mostre impossivel por razlies 
te'cnicas, admite-se a sua substituiqtio desde que tal ntio implique a alteraqtio da cota, desenho e 
materiais. 
4. Nus fachadas, os rebocos que se mostrem necessaries a aplicar devertio ser de argamassa de 
cimento, cal e areia, afagados, recobertos com caia@o, ou tintas 2 base de silicates, conforme 
indicado no n. " I do Art. " 74" do Plano de Urbanizaqlio de ~ v o r a  (PUE). 
5. A cor a empregar deverci ser o branco, conforme previsto no n. " 3 do Art. " 74" do PUE; 
6. 0 s  elementos decorativos e de interesse patrimonial devertio merecer particular atenqtio, n&o 
sendo possivel ao abrigo deste procedimento introduzir quaisquer inova~lies ou alteraqdes, 
admitindo-se apenas a sua limpeza e conserva~tio. 
Informarnos que quaisquer obras pretendidas para ale'm das aqui autorizadas, devertio ser 
objeto de consulta pre'via aos nossos serviqos, podendo as mesmas estar sujeitas a processo de 
licenciamento distinto. 
Cumpre-nos, ainda, informar que, caso necessite, devera solicitar a ocupa~tio da via publica 
para a realizaqiio das obras pretendidas, sendo que a mesma esta sujeita a licenqa municipal, 
devendo dirigir-se a um dos nossos balc6es para formalizar o pedido. " 
Deliberaqgo: 
A CAmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.24. - Pedido de aprovaqgo dos projetos de especialidadesIHerdade da Perescuma, Art." 
39, Secqao D, Vendinha. Req.- Sociedade Agricola da Perescuma, SA. Processo no 1.17532. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Proptie-se o deferimento condicionado dos seguintes de especialidade: 
- Aguas e esgotos, nas condigties do parecer da UAS -Unidade de Aguas e Saneamento que se 
encontra anexado ao processo; 
- Estabilidade; Ficha de S.C.R.I. e Rede eletrica. 
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Consideramos que face a especificidade da operaqZio urbanistica (ampliqtio de adega atraves da 
execuqilo de urn armazem) que ap6s a ratifica~iio em RPC da presente proposta se encontram 
reunidos todos os requisitos necess6rios a emisst40 do respetivo alvara de obras. 
DeliberaqSlo: 
A Cha ra  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.25. - Pedido de aprovaqiio - projeto de arquiteturaerdade da Cabida, Venda do 
Hospital e Cunqueiros, Art." 4, SecqHo I, S. Manqos. Req.- Semprexato, Ld.". Processo no 
1.17929. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se o deferirnento, conforme parecer tbcnico a seguir especificado. 
bbPropomos, face h apresentagb dos pareceres fmordveis emitidos pela CCDRA, ERRA e 
DGADR, o deferimento do projeto arquitetura referente h regularizagdo urbanistica de um 
apoio agricola localizado no quadrante sudeste da Herdade da Cabida, Venda, Hospital e 
Cunqueira; 
2- Assinala-se que a construgdo ndo se inclui no conceit0 de edijkagdo definido no PMDFCI, e 
como tal fica isenta da obtengdo de pronzincia privia fmordvel da respetiva Comissdo 
Municipal; 
3- Para prossecugdo da presente operago urbanistica, corn vista h emissdo do respetivo alvarh 
de obras (legalizagio), deverti ser apresentado declaragdo pela estabilidade da construgo 
subscrita por ticnico devidamente habilitado, e certgcado pela correspondente ordem 
profissional, e aditamento ao projeto de redes prediais que d2 resposta ao parecer desfmordvel 
emitido pela UAS - Unidade de ~ ' ~ u a  e Saneamento em 2/06/2021 (que se encontra anexado ao 
processo). 
4- Mais se informa que a emissh de autorizagdo de utilizagfio ficarh condicionada h 
apresentagiio de fotografia airea captada pelo Instituto GeoEspacial do Exkrcito em data 
anterior 1969 que possa cert@car a existgncia de todas as construg6es implantadas no 
quadrante norte do prkdio. " 
Deliberaqto: 
A Chara  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.26. - Pedido de aprovaqao do projeto de arquitetura e plano de acessibilidadesmerdade 
do BussalBo, Art.' 217, secqto K, em Nossa Senhora. de Machede. Req.: JosC Frederico 
Abecassis Burnay de Carvalho Almeida. Processo no 1.18415. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o deferimento condicionado conforme proposta tecnica que a seguir se transcreve: 
PropBe-se por nada mais termos a obstar a edificaqio de um fog0 habitacional caracterizado por 
uma linguagem arquitetbnica contemporihea, dissirnulado na morfologia natural do terreno, que 
incorpora como anexo o moinho legal por antiguidade (atravCs da sua reabilitqgo e conversgo 
em espaGos complementares ao fog0 principal dispostos em tres pisos), o deferimento do projeto 
analisado (e respetivo plano de acessibilidades) nas seguintes condiqaes: 
1 - A implantaqtio do fog0 principal deveri deslocar-se paralelamente 3 metros, aproximando-se 
do moinho, nZio comprometendo a proposta apresentada, e assegurando que a pretensZio nZio 
interferira com uma zona residual do predio classificada de perigosidade alta. Essa alteraqgo 
motivarit a dispensa de consulta a CornissZio Municipal de Gestilo Integrada de Fogos Rurais em 
virtude de incidir numa hrea de perigosidade moderada, a 10 metros das estremas da parcela e a 
mais de 50m de espaqos florestais; 
1.1 - A estrutura funcional do moinho devera ser repensada de forma a que a entrada nZio se 
realize atravks de urna instalaqgo sanithia (ainda que resguardada); 
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1.2 - A pergola da entrada devera ser representada atraves de peqas desenhadas, e em caso algum 
podera ser coberta; 
1.3 - 0 plano de acessibilidades devera ser instruido de acordo com o disposto no artigo 13" do 
Regulamento Municipal de Edificaqaes Urbanas e Outras Taxas Urbanisticas: 
"Artigo 13 .O - Planos de acessibilidade 
1 - 0 s  planos de acessibilidade devem ser compostos por memoria descritiva e peqas 
desenhadas. 
2 - 0 terrno de responsabilidade do autor do projeto, conforme o previsto no n." 1 do artigo 10." 
do RJUE, deve fazer menqio expressa ao cumprimento do regime juridic0 da acessibilidade a 
edificios ou, em caso negativo, indicar quais os normativos que ngo foram considerados no 
projeto. 
3 - A memoria descritiva deve versar sobre o cumprimento de normas tecnicas aplicaveis, 
justificando as soluqaes adotadas, em particular nas situaqaes em que se verifique 
desconformidade. 
4 - A apresentaqgo grafica das peqas desenhadas deve conter as seguintes indicaqdes: 
a) percurso acessivel marcado atraves de faixa de cor, com 0.80 m de largura; 
b) marcaqgo dos espaqos de manobra para cadeira de rodas, atraves de tracejado; 
c) cotagem das dimensaes a prever por obrigaqgo regulamentar, incluindo pormenores a escala 
1/20 ou superior, das escadas e instalaqaes sanitarias e noutras situagaes quando se revele 
necessario para uma correta leitura dos detalhes metricos, tecnicos e construtivos." 
2-Para prossecuqgo do procedimento de controlo previo em apreqo devergo ser apresentados, 
num prazo de 6 meses a contar da receqgo de deferimento condicionado do projeto de 
arquitetura, todos os projetos de especialidade elencados na Portaria nO1 1312015 de 22 de Abril, 
acompanhados de aditamento ao projeto de arquitetura que d6 cumprimento as condiqdes de 
deferimento acima elencadas. 
Deliberaqio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.27. - Pedido de aprovaqio do projeto de arquitetura e plano de acessibilidades/Ferragial 
da Herdade de Bussalfio, art. 121, secqio K, em Nossa Senhora Machede. Req: Ricardo 
Joio Cam6es Mendes. Processo no 1.18804. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propae-se o deferimento nas condiqaes do parecer tecnico que se transcreve: 
"Prop6e-se o deferimento do projeto analisado (e respetivo plano de acessibilidades) nus 
seguintes condiq6es: 
1.1- 0 alpendre destinado a parqueamento autombvel situado a sul devera ser devidumente 
caructerizado (atrave's da entrega de respetivas p e p s  desenhadas em sede de apresentaq60 dos 
projetos de especialidade) e jamais podera ser encerrado; 
1.2- A caixa do elevador devera incorporar o mecanismo (eventualmente hidraulico) nu base 
permitindo reduzir a sua express60 no a lpdo  e desejavelmente a altura das chaminks 
propostas, evitando assim que a sua presenqa rivalize hierarquicamente com a prk-existincia. 
2-Para prossecuqCo do procedimento de controlo prkvio em apreqo deverCo ser apresentados, 
num prazo de 6 meses a contar da receq6o de deferimento condicionado do projeto de 
arquitetura, todos os projetos de especialidade elencados nu Portaria n0113/2015 de 22 de 
abril. " 
Deliberaqio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.28. - Pedido de aprovaqio do projeto de arquitetura (obras de alteraqio) 1 Quinta do 
Cruzeiro, art. 247, secqio N, em ~ v o r a .  Req: Rui Pedro Piteira Pinto. Processo 1.19216. 
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0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propile-se o deferimento nas condiqees do parecer tbcnico que se transcreve: 
Propee-se o deferimento do projeto de arquitetura apresentado, referente a obras de alteraqgio, 
nos termos do artigo 23" do W E  (Decreto-Lei n.O 555199 de 16 de dezembro, na sua reda$Ho 
atual). 
Devergio ser apresentados os extratos das plantas do PDM, em falta, de acordo com o disposto no 
artigo 20" do Regulamento Municipal de EdificaqHo, UrbanizaqHo e de Taxas Urbanisticas 
(RMEUTU). 
Informamos que a folha de mediqks apresentada foi corrigida pelos serviqos, de acordo com a 
c6pia que se encontra anexada ao processo. 
DeliberaqHo: 
A Cha ra  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.29. - Pedido de aprovaqgo do aditamento ao projeto de arquitetura e especialidades/Zona 
Industrial da Azaruja, lote 1 - Azaruja. Req.- Portugal Almond Supply-Processing and 
Products P.A.S., Ld?a. Processo no 1.19274. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
1-Propomos, por nada termos a obstar h alteraqees introduzidas ao projeto (aprovado por 
despacho do Sr. Presidente de 23.09.2021, ratificado em RPC de 27.10.2021) atraves do 
aditamento em andise, designadamente: 
1.1- A relocalizaqgio da implantaqgio do novo pavilhiio por forma a permitir a criaqiio da bolsa de 
estacionamento e que comporte o niunero de lugares de estacio~lamento exigido; 
1.2- Ajuste dos layouts das instalqees sanitbias e balnehrios de forma a integrar no edificio uma 
zona de higienizaqgio para funciodrios e visitantes; 
Verificando-se o cumprimento dos rhcios definidos pel0 artigo 160" do Regulamento do Plano 
Diretor Municipal e o respeito da implantaqiio da nave ao plano de 45" graus m a d o  do limite do 
lote mais pr6xim0, o deferimento da proposta arquitet6nica apresentada na condiqb dos lugares 
de estacionamento (quer ligeiros, quer pesados) serem pintados "a quente" no beturninoso; 
2-Propomos ainda o deferirnento dos seguintes projetos de especialidade: 
2.1 -Ficha de SCRI; 
2.2- Estabilidade; 
3-Bem como a aceiWHo dos pedidos de isenqgo de entrega dos projetos de comportamento 
tdrmico e condicionamento achtico; 
3-Para prossecuqgio do procedimento de control0 prdvio em apreqo devertio ser apresentados 
projetos de redes prediais de hguas e esgotos, rede el6trica, ITED e pedido de isenqgio de entrega 
de projeto de rede de gh.  
Deliberaqfio: 
A Cha ra  deliberou, por u n e d a d e ,  aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.30. - Pedido de aprovaqHo do projeto de arquitetura - construqHo de adega/Courelas do 
Outeiro, Art." 32, Secqio I, em SHo Vicente do Pigeiro. Req.: Ervideira, Lda. Processo no 
1.19630. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propee-se o deferimento da proposta tdcnica que a seguir se transcreve: 
Prop6e-se o deferimento do projeto de arquitetura apresentado e respetivo plan0 de 
acessibilidades; 
1 - Sugere-se, no entanto que a localizaqb da escada de acesso ao piso h cota +227.60, seja 
reconsiderada com o objetivo de tornar a sua presenqa no conjunto menos relevante, impositiva e 
ruidosa em termos formais, conferindo uma forqa maior ao volume principal. Eventualmente 
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incorporando-a no quadrante sul delimitada pelas estremas do terraqo, zona que permitiria a sua 
dissimulaqiio no conjunto para quem se desloca na EN256; 
2 - Para prossecuqiio do procedimento de control0 previo em apreqo deveriio ser apresentados, no 
prazo de 6 meses apos a receqiio da notificaqiio de deferimento de arquitetura, todos os projetos 
de especialidades elencados pela Portaria 1 131201 5, de 22 de abril. 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.31. - Pedido de aprovaqiio dos projetos das especialidades entreguesmua de Santo 
AndrC, N." 47, em ~ v o r a .  Req: Cilia Daniela Artilheiro Pinto Pombinho. Processo no 
1.19716. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o deferimento nas condiqdes constantes no parecer da UAS - Unidade de Agua e 
Saneamento, que consta no processo. 
Apresenta os seguintes projetos de especialidades: 
-Ficha de Seguranqa Contra Inchdio; Estabilidade; Acustico; Termico; Ficha eletrotecnica; 
Infraestruturas de Telecomunicag6es; Gas; ~ g u a s  e Esgotos. Aprovado, com condiq6es a 
cumprir em obra, de acordo com parecer da UAS, que se encontra anexado ao processo. 
Foram entregues todos os elementos necessarios para a emissiio da Licenqa de Construqiio. 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.32. - Pedido de licenciamento de obras de demoliqiio/Quinta da Corunheira, Art." 156, 
Secqiio J, Canaviais. Req.- Felizardo Mira & Filho, Ld.". Processo no 1.19780. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o deferimento na condiqiio de ser entregue informaqiio relativa ao local de deposit0 
dos residuos de construqiio. 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.33. - Pedido de aprovaqiio dos aditamentos ao projeto de arquitetura, aguas e esgotos e 
estabilidade (alteraqties no decurso da obra) /Rua Dom Augusto Nunes, N." 9, em ~ v o r a .  
Req: Susana Raquel das Vinhas Rosado. Processo no 1.156. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o deferimento nas condiqdes do parecer tecnico que se transcreve: 
"Prop6e-se deferir o aditamento ao projeto de arquitetura, o aditamento ao projeto de redes 

prediais de aguas e esgotos e o aditamento ao projeto de estabilidade para regularizaqiio de 
alterap5es introduzidas no decurso da obra incidente no pre'dio sito nu Rua Dom Augusto 
Eduardo Nunes, n. " 9, Jicando a respetiva a respetiva guia de pagamento de taxas aplicaveis, 
incluindo o aumento da super-cie total de pavimentos, apta a emitir. 
Previamente ir concessio de autorizaqio de utilizaqlio deveriio ser apresentados 
esclarecimentos adicionais relativamente as alteraq6es promovidas a cobertura do pre'dio, 
implicando a elevaqlio da cobertura em mais 0,42m face aos elementos desenhados do projeto 
de arquitetura originalmente aprovado; e sobre a forma como forum concretizados os reforqos 
estruturais considerudos necessbrios no relatdrio de avaliaqio de vulnerabilidade sismica e niio 
contemplados no projeto de estabilidade original e mais recente aditamento apresentados. " 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 
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6.34. - Comunicaqlo de obras de conservaqlo/Rua do Raimundo, n." 68, em kvora. Req.- 
Jojio JosC Cordovil Fernandes Cardoso. Processo no 1.173. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o deferimento nas seguintes condiqbes: 
1. As obras de conservaqiio da cobertura deveriio cingir-se exclusivamente hs indicadas em 
pedido (limpeza da cobertura, substituiqiio de telhas partidas, substituiqiio pontual de alguns 
elementos da estrutura que se mostrem danificados, reparaqiio do beirado e reparaqiio de rebocos 
e pintura, no interior e na fachada), niio sendo adrnissivel, ao abrigo deste procedimento, 
quaisquer outras alteraqdes, nomeadamente a substituiqiio integral da estrutura da cobertura ou 
da totalidade das telhas. 
2. A eventual necessidade de substituir telhas que se encontrem danificadas, devera respeitar o 
disposto no n." 1 do Art." 73" do PUE, ou seja, deveriio ser em canudo tradicional no canal e na 
cobrideira, niio sendo admitidos quaisquer outros tipos de telha. 
3. 0 beirado devera manter-se o mesmo, no entanto, caso se mostre impossivel por raz6es 
tdcnicas, admite-se a sua substituiqiio desde que tal niio irnplique a alteraqiio da cota, desenho e 
materiais. 
4. Nas fachadas, os rebocos que se mostrem necess&ios a aplicar deverb ser de argamassa de 
cirnento, cal e areia, afagados, recobertos com caiaqiio, ou tintas i base de silicates, conforme 
indicado no n.' 1 do Art." 74" do Plano de Urbanizaqiio de ~ v o r a  (PUE). 
5. A cor a empregar devera ser o branco, conforme previsto no n." 3 do Art." 74" do PUE; 
6. 0 s  elementos decorativos e de interesse patrimonial deveriio merecer particular atenqiio, niio 
sendo possivel ao abrigo deste procedimento introduzir quaisquer inovaqbes ou alteraqaes, 
admitindo-se apenas a sua limpeza e conservaqiio. 
Informamos que quaisquer obras pretendidas para alCm das aqui autorizadas, deveriio ser objeto 
de consulta prdvia aos nossos serviqos, podendo as mesmas estar sujeitas a processo de 
licenciamento distinto. 
Cumpre-nos, ainda, informar que, caso necessite, devera solicitar a ocupaqiio da via p~blica para 
a realizaqiio das obras pretendidas, sendo que a mesma est6 sujeita a licenqa municipal, devendo 
dirigir-se a um dos nossos balc6es para formalizar o pedido. 
Deliberaqlo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.35. - Pedido de aprovaqiio dos projetos de especialidades e isenqjio de apresentaqiio do 
projeto de g&s/Praqa do Giraldo, no 7, em kvora. Req.: Hortell Vaidosa, Lda. Processo no 
1.658. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o deferimento nas condiqbes do parecer tkcnico que a seguir se transcreve: 
Prop6e-se submeter a RCM o deferimento dos projetos de: seguranqa contra incCndios em 
edificio, acustico, ventilaqiio mechica, aguas e esgotos (nas condig6es do parecer da UAS) e o 
deferirnento do pedido de dispensa de apresentaqiio de projeto de instalaqiio de g b  apresentados 
no h b i t o  do processo de licenciamento para legalizaqiio de obras de alteraqiio levadas a efeito 
no estabelecimento de restauraqiio e bebidas denominado por Cafd Arcada. 
DeliberaqBo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.36. - Pedido de aprovaqlo do projeto de arquitetura (alteraq6es)lRua do Menino Jesus, 
(loja MEO), em evora. Req: ME0 - Serviqo de ComunicaqQes e Multimddia, Lda. Processo 
no 1.747. 
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0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se o deferimento nas condiqdes do parecer tecnico que se transcreve: 
"Prop6e-se deferir o projeto de arquitetura para licenciamento de obras de alteraqbo incidentes 
no estabelecimento comercial Loja Meo, localizada nu Rua do Menino Jesus, nus seguintes 
condiq6es: 
I) Ao abrigo do disposto nu alinea h) do n." 2 do art." 2" do DL n." 163/2006 de 8 de Agosto, 
devera ser mantida a atual secundaria porta de acesso ao estabelecimento, localizada no 
enfiamento do patim das escadas de acesso ao back of)ce, que disp6e de diferenqa de cola de 
apenas 0,02m relativamente ao arruamento por oposiqbo ii diferenp de cota existente de 
0,065m nu porta principal e que e' vencida por questionavel soleira rampeada com a inclinaqbo 
de 26%(!). 
0 processo de licenciamento de obras encontra-se concluido e o correspondente alvara apto a 
emitir. As alteraqaes a promover durante a execuqbo da obra deverbo ser representadas em 
telas jinais do projeto de arquitetura. Em sede de autorizaqbo de utilizaqbo devera ser 
apresentada cdpia das medidas de autoproteqbo a aprovar pela ANEPC, contendo a necessaria 
atualizaqbo das condiqaes de seguranp contra incgndios. " 
Delibera~iio: 
A CCimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.37. - Pedido de aprovaqiio do projeto de arquitetura e plano de acessibilidades/Rua Amas 
do Cardeal, n." 14, em ~ v o r a .  Req.- Sofia Cristina Rodrigues Fialho e outro. Processo no 
1.931. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o deferimento nas seguintes condiqdes: 
1.1 Tratando-se o pedido de uma obra de alteraqiio com alteraqiio de uso, trata-se de uma 
inovaqiio de alteraqiio de titulo e aplica-se o artigo 141 9" do Codigo Civil, pel0 que tera que ser 
autorizada pela totalidade dos condominos que constituem o predio; 
1.2 Foi introduzida uma cozinha cuja sua exaustiio niio foi demonstrada nos termos dos Art."s 
109", 112", 113" e demais aplicaveis do RGEU (Regulamento Geral das EdificaqBes urbanas), 
nos desenhos de alqados; 
1.3 A entrega da folha de mediqdes, nos termos do RMEUTU; 
1.4 A entrega do Termo de Coordenador nos termos da Portaria n." 1 13120 15 de 22 de abril; 
1.5 A entrega do Termo de Autor (completado com o instrumento de gestiio aplicavel o PUE); 
1.6 Devera ser dado cumprimento ao DRCAIDGPC, e as condicionantes definidas no mesmo 
designadamente as caixas de infraestruturas no exterior e ao acompanhamento arqueologico 
obrigatorio nos termos do artigo 17" do PUE (Plano de Urbanizaqiio de ~vora ) ;  
1.7 A instalaqiio sanitaria interior devera assegurar a renovaqiio de ar por ventilaqiio forqada, 
para cumprimento do n." 2 do Art." 87" do Regulamento Geral das Edificaqdes Urbanas (RGEU); 
As condiqdes 1.1. a 1.5, deveriio ser cumpridos aquando a entrega das especialidades, as 
restantes seriio a cumprir em obra. 
Informamos que para dar continuidade ao processo de licenciamento de obras de alteraqiio, de 
acordo com o DL n." 13612014 de 9 de setembro, do Regime Juridico de Urbanizaqiio e de 
Edificaqiio (RJUE), devera apresentar os seguintes projetos de especialidades, ou isenqdes caso 
se apliquem nos termos do DL n." 9512019 de 18 de julho: 
- Projeto de estabilidade (relatorio de vulnerabilidade sismica); Projeto da rede de aguas e 
esgotos; Projeto de telecomunicaqBes; Projeto da rede de gas; Ficha eletrotecnica e termo; 
Projeto Termica; Projeto Acustica; Ficha de inchdios e Devera ser esclarecido onde seriio 
depositados os RCD. 
O(s) autor(s) dos projetos de especialidades deve(m) fazer prova da validade da sua inscriqiio em 
associaqiio publica de natureza profissional, de acordo com o disposto no n." 3 do Art." 10" do 
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RJUE, e apresentar termo de responsabilidade, nas condiq6es previstas no n.O 8 do Art.' 20' do 
mesmo regulamento. 0 s  referidos projetos deveriio indicar a ligaqiio hs rdes  de infkaestruturas 
publicas existentes. 
DeliberaqHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.38. - Pedido de aprovaqHo do aditamento ao projeto de arquitetura e do plano de 
acessibilidades/Rua das Fontes, noo 65 e 65 A, em kvora. Req.- Maria Luisa de Almeida 
Ferreira. Processo no 1.1022. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o deferimento nas seguintes condiq6es: 
1 - Cumprimento do parecer da DRCA-DGPC. 
2 - Certidtio atualizada no que se refere As keas. 
0 cumprimento da condiqgo 2, poderii ser cumprido aquando da entrega dos projetos de 
especialidades. 
DeliberaqHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.39. - Pedido de aprovaqBo de obras de conservaqHo/Rua da Oliveira, N." 40, 42 e 44 e 
Travessa do PHo Bolorento, N.O 26,26A e 28, em ~vora .  Req: Andr6 Filipe Bento PerdigHo 
Calhau. Processo no 1.1613. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o deferimento nas condiqks do parecer t6cnico que se transcreve: 
"Propfie-se deferir o pedido de licenciamento de obras de conservaqfio incidentes no prbdio sito 
na Rua da Oliveira n. "s 40, 42 e 44, e Travessa do Pdo Bolorento, n. "s 26, 26-A e 28, consistindo 
nu repara~do e pintura de fachadas e portas exteriores, nus seguintes condiq6es: 
1) Ao abrigo do disposto nos art. "s 7" e 66" do Plano de Urbaniza@o de ~ v o r a  (PUE), alteragrio 
aprovada pela Assembleia Municipal de ~ v o r a  nu sua reuniao extraordinkria de 06-05-201 1, 
Aviso 121 13/20] 1, D.R. n. " 107, I1 sbie B, de 2 de Junho, deverdo ser utilizadas argamassas h 
base de cal e tintas minerais h base de silicatos nos trabalhos em preparaqdo, consistindo nu 
repara~do e pintura de fachadas e portas exteriores; 
2) Ao abrigo do disposto no art. O 66' e no n. " 1 do art. O 75' do PUE, a porta com o n. O 42 da Rua 
da Oliveira deverci ser pintada a tinta de esmalte numa das cores complementares ao branco 
(verde ou castanho em tons escuros ou sangue-de-bog; 
3) Ao abrigo do disposto nos art. O 15" e 66Odo PUE, por forma a valorizar o ed~jkio e conjunto 
classijkado em qwe o mesmo se insere, deverdo ser anulados os irregulares estores de enrolar 
em ldminas de pvc e caixas exteriores, antena parabdlica e estendal presentes nos vdos 
localizados ao nivel do primeiro piso e fiente voltada para a Travessa do Pao Bolorento. 
0 process0 de licenciamento de obras encontra-se concluido e o correspondente alvarb apto a 
emitir. " 
DeliberaqHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.40. - Pedido de revalidagiio da deliberaqiio de cilmara de 12/02/2020 - comunicaqPo de 
obras de conservaqHo/Travessa da Milheira, n." 7, em ~vora .  Req.- Joaquim Manuel 
Cantista Roberto. Processo no 1.1870lE. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prowe-se o deferimento nas seguintes condiqties: 



Propae-se o deferimento do pedido de revalidagio da deliberagiio de ciimara de 12/02/2020, 
aprovando-se assim a comunicagiio de obras de conservagiio, nas mesmas condigaes constantes 
da referida deliberagiio, a saber: 
1.1 As obras de conservagiio da cobertura deveriio cingir-se exclusivamente as indicadas em 
pedido (limpeza, revisiio e introdugiio de isolamento na cobertura e substitui~iio pontual de telhas 
com manutengiio da estrutura), niio sendo admissivel, ao abrigo deste procedimento, quaisquer 
outras alteragbes, nomeadamente a substituigiio integral da estrutura da cobertura. 
1.2 A substituigiio de telhas, devera respeitar o disposto no n." 1 do Art." 73" do PUE, ou seja, 
deveriio ser em canudo tradicional no canal e na cobrideira, niio sendo admitidos quaisquer 
outros tipos de telha. 
1.3 0 beirado devera, idealmente, manter-se o mesmo, no entanto, caso se mostre impossivel 
por razdes tecnicas, admite-se a sua substituigiio desde que tal niio implique a alteragiio da cota e 
desenho. 
1.4 Nas fachadas, os rebocos que se mostrem necessarios a aplicar deveriio ser de argarnassa 
de cimento, cal e areia, afagados, recobertos com caiagiio, ou tintas a base de silicatos, conforme 
indicado no n." 1 do Art." 74" do Plano de Urbanizagiio de ~ v o r a  (PUE); 
1.5 A cor a empregar na fachada devera ser o branco, confonne previsto no n." 3 do Art." 74" 
do PUE, conjugado com socos e alizares em ocre ou cinzento, corn preferencia para a 
manutengiio das cores existentes; 
1.6 Devera ser pintada a totalidade da fachada do predio, e niio apenas partes, uma vez que as 
pinturas parciais de fachada apenas contribuem para a sua desvalorizagiio e desarmonia estetica. 
1.7 0 s  elementos decorativos e de interesse patrimonial deveriio merecer particular atengiio, 
niio sendo possivel ao abrigo deste procedimento introduzir quaisquer inovagiies ou alteragdes, 
admitindo-se apenas a sua limpeza e conservagiio; 
1.8 0 s  caixilhos de janelas, portas, port6es e gradeamentos deveriio ser mantidos, adotando 
acabamento nas cores previstas no n." 1 do Art." 75" do PUE, niio sendo admissivel ao abrigo 
deste procedimento a sua substituigiio; 
Inforrnamos que quaisquer obras pretendidas para alem das aqui autorizadas, deveriio ser objeto 
de consulta previa aos nossos servigos, podendo as mesmas estar sujeitas a process0 de 
licenciamento distinto. 
Cumpre-nos, ainda, informar que, caso necessite, devera solicitar a ocupagiio da via publica para 
a realizagiio das obras pretendidas, sendo que a mesma esta sujeita a licenga municipal, devendo 
dirigir-se a um dos nossos balcaes para formalizar o pedido. 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.41. - Pedido de revalidaeiio da deliberaqiio de cimara de 12/02/2020 - comunica~iio de 
obras de conservaqiio/Travessa da Milheira, n." 9 A, 1." Dt.", em ~ v o r a .  Req.- Joaquim 
Manuel Cantista Roberto. Processo no 1.1870M. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propae-se o deferimento nas seguintes condigaes: 
Propee-se o deferimento do pedido de revalidagiio da deliberagiio de ciimara de 12/02/2020, 
aprovando-se assim a comunicagiio de obras de conservagiio, nas mesmas condigaes constantes 
da referida deliberagiio, a saber: 
1.1 Apresentar autorizagiio escrita de mais condominos, de mod0 a perfazer um total de 213 de 
autorizagaes para a realizagiio das obras, em cumprimento do disposto no Art." 1422" do Codigo 
Civil; 
1.2 As obras de conservaqiio da cobertura deveriio cingir-se exclusivamente as indicadas em 
pedido (limpeza, revisiio e introdugiio de isolamento na cobertura e substituigiio pontual de telhas 
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com manutenqiio da estrutura), niio sendo admissivel, ao abrigo deste procedimento, quaisquer 
outras alteraqks, nomeadamente a substituiqtio integral da estrutura da cobertura. 
1.3 A substituiqiio de telhas, deverii respeitar o disposto no n." 1 do Art." 73" do PUE, ou seja, 
deveriio ser em canudo tradicional no canal e na cobrideira, niio sendo adrnitidos quaisquer 
outros t i p s  de telha. 
1.4 0 beirado deverti, idealmente, manter-se o mesmo, no entanto, caso se mostre impossivel 
por razks tdcnicas, admite-se a sua substituiqiio desde que tal niio implique a alteraqiio da cota e 
desenho. 
1.5 Nas fachadas, os rebocos que se mostrem necesshrios a aplicar deveriio ser de argamassa 
de cimento, cal e areia, afagados, recobertos com caiaqiio, ou tintas base de silicates, confonne 
indicado no n." 1 do Art." 74" do Plano de Urbanizac;iio de 6vora (PUE); 
1.6 A cor a empregar na fachada devera ser o branco, confonne previsto no n." 3 do Art." 74" 
do PUE, conjugado com socos e alizares em ocre ou cinzento, com preferencia para a 
manutenqiio das cores existentes; 
1.7 Deverh ser pintada a totalidade da fachada do prddio, e niio apenas partes, uma vez que as 
pinturas parciais de fachada apenas contribuem para a sua desvalorizqiio e desarmonia estdtica. 
1.8 0 s  elementos decorativos e de interesse patrimonial deveriio merecer particular atenqiio, 
nib sendo possivel ao abrigo deste procedimento introduzir quaisquer inovaq6es ou alteraqBes, 
adrnitindo-se apenas a sua limpeza e conservqk; 
1.9 0 s  caixilhos de janelas, portas, portdes e gradeamentos deverk ser mantidos, adotando 
acabamento nas cores previstas no n." 1 do Art." 75" do PUE, niio sendo admissivel ao abrigo 
deste procedimento a sua substituiqiio; 
Informamos que quaisquer obras pretendidas para aldm das aqui autorizadas, deveriio ser objeto 
de consulta prdvia aos nossos serviqos, podendo as mesmas estar sujeitas a process0 de 
licenciamento distinto. 
Cumpre-nos, ainda, informar que, caso necessite, deverit solicitar a ocupagiio da via publica para 
a realizaqk das obras pretendidas, sendo que a mesma esth sujeita a licenqa municipal, devendo 
dirigir-se a um dos nossos balcdes para formalizar o pedido. 
Deliberaggo: 
A Cha ra  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.42. - Pedido de revalidagio da deliberaggo de ciimara de 12/02/2020 - comunicaqio de 
obras de conservag~o/Travessa da Milheira, n." 9 A, em ~ v o r a .  Req.- Joaquim Manuel 
Cantista Roberto. Processo no 1.187011. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o deferimento nas seguintes condiq6es: 
Prop6e-se o deferimento do pedido de revalidaqiio da deliberaqiio de c h a r a  de 12/02/2020, 
aprovando-se assim a comunicaqiio de obras de conservqiio, nas mesmas condiqbes constantes 
da referida deliberaggo, a saber: 
1.1 Apresentar autorizaqiio escrita de mais cond6minos, de mod0 a perfazer um total de 213 de 
autoriqbes para a realizaqb das obras, em cumprimento do disposto no Art." 1422" do C6digo 
Civil; 
1.2 As obras de conservaqiio da cobertura deveriio cingir-se exclusivamente is indicadas em 
pedido (limpeza, revisiio e introduqiio de isolamento na cobertura e substituiqiio pontual de telhas 
com manutenqgo da estrutura), niio sendo admissivel, ao abrigo deste procedimento, quaisquer 
outras alteraqaes, nomeadarnente a substituiqiio integral da estrutura da cobertura. 
1.3 A substituiqiio de telhas, deverzi respeitar o disposto no n." 1 do Art." 73" do PUE, ou seja, 
deveriio ser em canudo tradicional no canal e na cobrideira, niio sendo adrnitidos quaisquer 
outros tipos de telha. 
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1.4 0 beirado devera, idealmente, manter-se o mesmo, no entanto, caso se mostre impossivel 
por razaes tecnicas, admite-se a sua substituigiio desde que tal niio implique a alteragiio da cota e 
desenho. 
1.5 Nas fachadas, os rebocos que se mostrem necessarios a aplicar dever5o ser de argamassa 
de cimento, cal e areia, afagados, recobertos com caiagiio, ou tintas a base de silicatos, conforme 
indicado no n." 1 do Art." 74" do Plano de Urbanizagiio de ~ v o r a  (PUE); 
1.6 A cor a empregar na fachada devera ser o branco, conforme previsto no n." 3 do Art." 74" 
do PUE, conjugado com socos e alizares em ocre ou cinzento, com preferencia para a 
manutengiio das cores existentes; 
1.7 Devera ser pintada a totalidade da fachada do predio, e niio apenas partes, uma vez que as 
pinturas parciais de fachada apenas contribuem para a sua desvalorizag50 e desarmonia estetica. 
1.8 0 s  elementos decorativos e de interesse patrimonial dever5o merecer particular atenqiio, 
niio sendo possivel ao abrigo deste procedimento introduzir quaisquer inovagbes ou alteragbes, 
admitindo-se apenas a sua limpeza e conservagiio; 
1.9 0 s  caixilhos de janelas, portas, portaes e gradeamentos devergo ser mantidos, adotando 
acabamento nas cores previstas no n." 1 do Art." 75" do PUE, niio sendo admissivel ao abrigo 
deste procedimento a sua substituigiio; 
Informamos que quaisquer obras pretendidas para alem das aqui autorizadas, deveriio ser objeto 
de consulta previa aos nossos servigos, podendo as mesmas estar sujeitas a processo de 
licenciamento distinto. 
Cumpre-nos, ainda, informar que, caso necessite, devera solicitar a ocupagiio da via publica para 
a realizagiio das obras pretendidas, sendo que a mesma esta sujeita a licenqa municipal, devendo 
dirigir-se a um dos nossos balcbes para formalizar o pedido. 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.43. - Pedido de aprovaqiio dos projetos das especialidades entregues e pedidos de 
isenqiio/Rua Dr. Ant6nio Josh D9Almeida - Lagril, em ~ v o r a .  Req: Vit6ria Unlnime, Lda. 
Processo no 1.2763. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propae-se o deferimento nas condigbes constantes no parecer da UAS - Unidade de Agua e 
Saneamento, que consta no processo. 
Propbe-se o deferimento dos projetos da estabilidade, rede de aguas e esgotos, instalagiio da rede 
de gas, e isengiio dos projetos de ITED, de comportamento termico, comportamento acustico, 
ficha de seguranga contra incendio nas seguintes condigbes; nas condiqaes da UAS. 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.44. - Pedido de aprovaqiio do aditamento ao projeto de arquitetura e especialidadesIRua 
Conde de Monsaraz, n." 29, em ~ v o r a .  Req.- Barreiros e Godinho, SA. Processo no 1.2816. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propbe-se o deferimento nas condigbes do parecer da DOM- UAS - Unidade de Agua e 
Saneamento que se encontra anexado ao processo, conforme parecer tecnico a seguir 
especificado. 
"Proplie-se dejirir o aditamento ao projeto de estabilidade, o relatorio de avaliaqco de 
vulnerabilidade sismica, o aditamento ao projeto de arquitetura e plano de acessibilidades 
incluindo projeto de arranjos exteriores, a ficha de seguranGa contra incindios, o projeto de 
comportamento te'rmico, o projeto de instalaqco de gds, o projeto de redes prediais de dguas e 
esgotos, o projeto aczistico, a ficha eletrote'cnica e o projeto de infraestruturas de 
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telecomunicaqdes em edificio apresentados no cimbito do processo de licenciamento de obras de 
ampliaqiio e de alteraqc?~ incidentes no prbdio sito na Rua Conde de Monsaraz, n." 29, nus 
condiqdes expressas no parecer emitido pela DOM-UAS desta cdmara relativamente ao projeto 
de redes prediais de ciguas e esgotos. " 
Deliberaqlo: 
A C h a r a  deliberou, por unanirnidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.45. - Pedido de aprovaqiio do projeto de arquitetura, pedido de isen930 do phno de 
acessibilidades e dos projetos das especialidades entregues e pedidos de isenqlo 
(legalizaqiio)lRua 5 de Outubro, N.O 57, em ~vora .  Req: Maria Eva Martins Moreira 
Santos Chambel Gi6es. Processo no 1.2822. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropPe-se o deferimento nas condiq6es constantes do parecer da UAS - Unidade de brgua e 
Saneamento, que consta no processo. 
"Prop6e-se deferir o projeto de arquitetura, o pedido de dispensa de apresentaqb de plano de 
acessibilidades, o projeto de redes prediais de ciguas e esgotos, a fichu de seguranqa contra 
inc2ndios em edifiio, o projeto actistico, o pedido de dispensa de apresentaqdo de projeto de 
comportamento tkrmico, o pedido de dispensa de apresentaqiio de Jicha eletrot&cnica, o pedido 
de dispensa de apresentaqdo de projeto de infiaestruturas de telecomunicaqdes em edificio e o 
pedido de dispensa de apresentagZo de projeto de instala@ de gds, anexando o term0 de 
responsabilidade pelas boas condiqes estruturais do ediJcio ao processo de obras municipal, 
todos apresentados no cimbito de processo de licenciamento para legalizaqdo de obras de 
alteraqb levadas a efeito nos pisos superiores do preiiio com acesso pelo n. " 57 da Rua 5 de 
Outubro, nus condiqbes expressas no parecer favorhel condicionado emitido pela DOM-UAS 
relativamente ao projeto de redes prediais de dguas e esgotos. 
0 processo de licenciamento encontra-se concluido e o correspondente alvard de legaliza~iio 
ode obras estci upto a eemitir. " 
DeliberaqHo: 
A C h a r a  deliberou, por u n d d a d e ,  aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.46. - Pedido de aprovaqao de obras de conservaqlo/Rua do Ramires, N." 15 e 17, em 
~vora.  Req: Edward William Marklew. Processo no 1.2932. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se o deferirnento nas condiqbes do parecer tkcnico que se transcreve: 
"Propbe-se deferir o pedido de licenciamento de obras de conserva~iio incidentes no prtfdio sito 
na Rua do Ramires, n. " 15 e n. " 17, nus seguintes condiqdes: 
1) Ao abrigo do disposto nos art. "s 7: 66" e 76" do Plano de UrbanizapYo de ~ v o r a  (PUE), 
alteraqfio aprovada pela Assembleia Municipal de ~ v o r a  nu sua reunido extraordinciria de 06- 
05-201 1, Aviso 12113/2011, D. R. n. " 107,II stfrie B, de 2 de Junho, deverci ser anulada a antena 
parabblica instalada nu empena lateral do volume de dois pisos do prtfdio. 
0 processo de licenciamento de obras de conserva~Zo encontra-se concluido e o correspondente 
alvarti estti upto a emitir mediante apresenta~do de requerimento instruido com os elementos 
aplicheis previstos no art. " 3"da Portaria n. " 216-E/2008 de 3 de marqo. " 
DeliberaqHo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.47. - Pedido de aprovaqlo do projeto de arquitetura (alteraq6es)lLargo as Portas de 
Moura, N." 33 (fraq6es D, F e G), em kvora. Req: Jogo JosPI Barrancos Botas. Processo no 
1.3513. 
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0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o deferimento nas condiqdes do parecer tecnico que se transcreve: 
"Prop6e-se deferir o projeto de arquitetura para licenciamento de obras de alteraq60 incidentes 
nus fraq6es D, F e G da propriedade horizontal do pre'dio, todas corn acesso pelo n. " 33 do 
Largo das Portas de Moura. 
Para continuidade do processo de licenciamento para legalizaq60 de obras dever60 ser 
apresentados aditamento ao projeto de arquitetura corn esclarecimento sobre a chamine' para 
exaustrZb da cozinha, acompanhado por projeto de estabilidade - ou eventual possivel termo de 
responsabilidade a atestar a boa estabilidade das alteraq6es promovidas corn impact0 nu 
estrutura resistente do pre'dio - e projeto de redes prediais de hguas e esgotos. " 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.48. - Pedido de aprovaqiio do Projeto de arquitetura, Acessibilidades e da Ficha de 
Seguranqa Contra IncCndiosIRua de Aviz, n.O"O9 e 111, em ~ v o r a .  Req.- Joaquim Miguel 
Mendonqa Mira. Processo no 1.3535. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o deferimento nas seguintes condiqdes: 
Propde-se o envio a Reuniiio de C h a r a  do Projeto de arquitetura, Acessibilidades e da Ficha de 
Seguranqa Contra Incendios, relativos a alteraqiio da Fraqiio A, para Aprovaqiio, com as 
seguintes condiqdes: 
1. Tera que ser demonstrado que a exaustiio da cozinha se encontra garantida em conformidade 
corn as disposiqdes dos Art."~, 11 lo, 112", e 113" (a demonstrar atraves de corte e de desenhos de 
alqados, provavelmente o cumprimento necessitara de autorizaqiio de vizinho para a passagem da 
conduta) 
2. A autorizaqiio dos condominos na proporqiio de 213 de acordo com o codigo civil Artigo 
1425." - (Inovaqdes), tera que se fazer acompanhar das certiddes do registo predial de valor 
informativo de cada fraciio., para ser possivel verificar. 
3. Entrega de termo de responsabilidade referente ao plano de acessibilidades; 
4. Entrega termos de responsabilidade de Autor e Coordenador relativos ao aditamento; 
5. A tipologia da Fraqiio manter-se-a um TI, sendo que o compartimento que se mantem como 
quarto e que ja era designado de quarto, niio possui iluminaqiio e ventilaqiio, pel0 que nos termos 
do artigo 71" do RGEU (Regulamento Geral das Edificaqdes Urbanas) niio possui condiqdes de 
habitabilidade; 
6. Devera ser dado cumprimento ao parecer da DRCAIDGPC, e as condicionantes definidas no 
mesmo;(anexado ao processo) 
7. A instalaqiio sanitaria interior devera assegurar a renovaqiio de ar por ventilaqiio forqada, para 
cumprimento do n." 2 do Art." 87" do Regulamento Geral das Edificaqdes Urbanas (RGEU); 
As condiqdes 1. a 4., deveriio ser cumpridas aquando a entrega dos proietos de especialidades. 
As restantes condiqdes, poderiio ser cumpridas em obra. 
Informamos que para dar continuidade ao processo de licenciamento de obras de alteraqiio, de 
acordo com o DL n." 13612014 de 9 de setembro, do Regime Juridico de Urbanizaqiio e de 
Edificaqiio (RJUE), devera apresentar os seguintes projetos de especialidades, ou isenqdes caso 
se apliquem nos termos do DL n." 95/20 19 de 18 de julho: 
- Projeto de estabilidade (relatorio de vulnerabilidade sismica); Projeto da rede de aguas e 
esgotos; Projeto de telecomunicaqdes; Projeto da rede de gas; Ficha eletrotecnica e termo; 
Projeto Termica; Projeto Acustica e Devera ser esclarecido onde seriio depositados os RCD. 
O(s) autor(s) dos projetos de especialidades deve(m) fazer prova da validade da sua inscriqiio em 
associaqiio publica de natureza profissional, de acordo com o disposto no n." 3 do Art." 10" do 
RJUE, e apresentar termo de responsabilidade, nas condiqdes previstas no n." 8 do Art." 20" do 
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mesmo regulamento. 0 s  referidos projetos deveriio indicar a ligaqiio ks redes de inflaestruturas 
publicas existentes. 
DeliberaqBo: 
A Cba ra  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.49. - Pedido de a rovaqiio do projeto de arquitetura (alteraq6es)lRua Bento de Jesus 
Caraqa, N." 21, em lf vora. Req: Dulce da Piedade Grenho Prior. Processo no 1.3740. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prow-se o deferimento nas condiqdes do parecer tdcnico que se transcreve: 
"Prop6e-se a aprovaqfio do projeto de alteraq6es de arquitetura. A Jim da deliberaqdo final 
deverfio apresentar declaraqb relativamente &s boas condiqdes de estabilidade e seguranqa do 
edijicio. " 
Deliberaqiio: 
A Cha ra  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.50. - Pedido de aprovaqiio do projeto de arquiteturaIRua do Muro, n.09 11 e 11A, em 
kvora. Req.- Boutique de Treinos, Ld.'. Processo no 1.3846. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o deferimento condicionado conforme parecer ecnico a seguir especificado. 
Propae-se o envio do Pedido de Licenciamento de Alteraqiio a Reuniiio de C b a r a  para 
deferimento do projeto de arquitetura, nas seguintes condiqdes: 
1 As folhas de mediq6es deverk ser corretamente preenchidas; 
2 Caso o estabelecimento de bebidas atualmente se encontre arrendado deverh ser anexo ao 
pedido a autorizqiio do inquilino para a diminuiqiio da krea; 
3 Entrega das fichas estatisticas 4 3  (uma para cada unidade); 
4 Cumprimento do parecer da DRCADGPC que se encontra anexado ao processo, 
designadamente no que se refere a fachada classificada como F2, ainda que a colocaqiio do ar 
condicionado, na fachada tenha sido aprovada deveri ser ponderada uma alternativa a colocaqib 
do referido aparelho, nos termos do artigo 76' do Plano de Urbanizaqiio de ~vora;  
5 As tintas a utilizar deveriio ser A base de silicatos; 
6 As argamassas a utilizar deveriio ser A base de cal; 
As condiqdes 1. a 3. deveriio ser cumpridas aquando a entrega das especialidades 
As restantes condiqdes seriio a cumprir em obra. 
De referir que: 

Devera ser comunicada a cessqiio da atividade submetida atravds de mera comunicaqiio 
prkvia; 

Na fase de especialidades deveril. ser especificado, onde seriio instaladas as botijas de ghs para 
funcionamento da cozinha jh que o espaqo que estava destinado para o efeito serii afeto a unidade 
a autonomizar. 
Informarnos que para dar continuidade ao processo de licenciamento de obras de alteraqh, de 
acordo com o DL n." 13612014 de 9 de setembro, do Regime Juridico de Urbanizaqiio e de 
Edificqiio (RJUE), devera apresentar os seguintes projetos de especialidades, ou isenqdes caso 
se apliquem nos termos do DL n.' 951201 9 de 18 de julho: 
- Projeto de estabilidade (relatdrio de vulnerabilidade sismica); Projeto da rede de Bguas e 
esgotos; Projeto de telecomunicaqdes; Projeto da rede de gQ; Ficha eletrotdcnica e termo; 
Projeto Termica; Projeto Acustica; Ficha de incendios e Devera ser esclarecido onde seriio 
depositados os RCD. 
O(s) autor(s) dos projetos de especialidades deve(m) fazer prova da validade da sua inscriqiio em 
associaqiio publica de natureza profissional, de acordo com o disposto no n.' 3 do Art.' 10' do 
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RJUE, e apresentar termo de responsabilidade, nas condigdes previstas no n." 8 do Art." 20" do 
mesmo regularnento. 0 s  referidos projetos deveriio indicar a ligagiio as redes de infraestruturas 
publicas existentes. 
Deliberaqiio: 
A Camara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.51. - Pedido de aprovaqiio do projeto de arquitetura e plano de acessibilidade/Rua de 
Santo Anthnio, N." 25, Bairro da Sr. da Saude, em ~ v o r a .  Req: Ana Sofia Silveira Sousa. 
Processo no 1.4075. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propae-se o deferimento nas condigaes do parecer tecnico que se transcreve: 
Propde-se o deferimento do projeto de arquitetura e plano de acessibilidades de acesso a pessoas 
com acessibilidade condicionada, nas seguintes condigdes: 
1. A porta da instalag~o sanithria, para pessoas com acessibilidade condicionada, devera possuir 
sistema de abertura de correr ou de abrir para fora, conforme o ponto 2.9.20, do Decreto-Lei no 
16312006 de 08 de agosto. 
2. 0 projeto de condicionamento tQmico, devera contemplar os aparelhos de eficigncia 
energetics, a aplicar na cobertura, do artigo 24", ponto 2 e 3, do Regulamento Municipal de 
Edificagiio, Urbanizagiio e de Taxas Urbanisticas (RMEUTU), Edital no 33412010 de 23 abril de 
2010. 
3. Conjuntamente, a entrega das especialidades, deveriio apresentar aditamento ao projeto de 
arquitetura, conjuntamente aos projetos das especialidades (parece-nos, e uma vez que as plantas 
niio se encontram cotadas, que a espessura das paredes e das lajes se apresentam diminutas para 
o seu cumprimento). 
4. A STP a licenciar (174.39 - 56.00) 118.39 m2 encontra-se sujeita ao pagamento dos encargos 
de urbanizagiio de acordo com a tabela de taxas em vigor. 
5. Para prosseguimento do process0 com vista a deliberaggo final deveriio apresentar os projetos 
das especialidades, instruidos de acordo com a Portaria no 1 131201 5 de 2 1 de abril. 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.52. - Pedido de aceitaqiio do termo de responsabilidade pela estabilidade (legalizaqgo) 
/Rua da Liberdade, N." 5, em Siio Sebastiiio da Giesteira. Req: Joaquim Paulo Pereira 
Carvalho - Cab. Casal de Heranqa. Processo no 1.9817. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6s a ratificagiio do seu despacho de, 10.03.2022 "Concordo.", lavrado sobre a proposta 
tecnica que se transcreve: 
"Ao Sr. Presidente, propae-se submeter a seu despacho com posterior ratificagiio em RCM, a 
aceitagiio do termo de responsabilidade pela estabilidade." 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

6.53. - Pedido de aprovaqiio das alteraq8es ao projeto de arquitetura e aceitaqiio do termo 
de responsabilidade pela estabilidademua de Mora, N." 12, em ~ v o r a .  Req: Antonio 
Geraldo Fulg6ncio Lopes. Processo no 1.10153. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propas a ratificaggo do seu despacho de, 15.03.2022 "Concordo.", lavrado sobre a proposta 
tecnica que se transcreve: 
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"A0 Sr. Presidente, em tempo, tendo em conta que o projeto foi entregue nu sequ2ncia de 
realizaqdo de vistoria, propde-se submeter opedido a seu despacho corn posterior ratifcaqdo. " 
Deliberaqlo: 
A Chara  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

6.54. - Pedido de aprovaqiio dos projetos das especialidades entregues e pedidos de 
isenqlo/Praceta das Empresas, Lote 2, no Parque Industrial de Almeirim, em Evora. Req: 
JosC Carlos dos Santos Simaes. Processo no 1.18821. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6s a ratificaqb do seu despacho de, 24.02.2022 "Concordo.", lavrado sobre a proposta 
tecnica que se transcreve: 
"Ao Sr. Presidente, propde-se submeter a seu despacho con posterior ratifcaqdo em RCM 0 

deferimento da proposta te'cnica. " 
Proposta Tecnica: 
" I -  Propomos o defrimento dos seguintes projetos de especialidade associados 6 edifcaqdo de 
uma nave destinada a 'YMZENAGEM": 
I .  1 - 2OAditamento aos projetos de redes prediais de dguas, esgotos e pluviais, nus condiqdes da 
UAS; 
1.2- Estubilidade; 
1.3- ITED; 
1.4- Rede elktrica; 
2- Bem como aceitaqdo face ao uso a que serd afeto o edificio) do pedido de isenqdo de entrega 
dos projetos de condicionamento aczistico, comportamento tkrmico e rede de gds; 
3- Considera-se que, apds a ratifcaqdo da presente proposta tkcnica, se encontram reunidos 
todos os requisitos necessdrios ao cdlculo/emissdo do correspondente alvard de obras. " 
DeliberaqBo: 
A Ckara  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

6.55. - Pedido de licenqa especial (04 meses) para concluslo da obra/Rua Principal de 
Santa Maria, N." 100, em kvora. Req: Rosa Assunqlo Machorrinho SebastiBo. Processo no 
1.1 8848. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6s a ratificqb do seu despacho de, 24.02.2022 "Concordo.", lavrado sobre a proposta 
tkcnica que se transcreve: 
"Ao Sr. Presidente, propde-se o defeimento do pedido (+4 meses) de emissdo de licenqa 
especial para conclusa"~ da obra, com posterior ratifcaqdo em RCM " 
DeliberaqBo: 
A Chara  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

6.56. - Pedido de aprovaqlo das alteraqaes executadas em obra e apresentadas em telas 
fmais (arquitetura) e do aditamento ao projeto de giguas e esgotos1Rua Principal, N." 12, em 
Guadalupe. Req: Carlos Alberto Mirador Garcia. Processo no 1.18981. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propas a ratifica~iio do seu despacho de, 15.03.2022 "Concordo.", lavrado sobre a proposta 
tecnica que se transcreve: 
"Ao Sr. Presidente, prop6e-se submeter a seu despacho com posterior ratifcaqb em RCM o 
deferimento das alteraq6es executadas e apresentadas em telas finais, bem como o aditamento 
ao projeto de dguas e esgotos. " 
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Deliberaqiio: 
A C5mara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

6.57. - Pedido de aprovaqiio dos projetos das especialidades e pedidos de isenq5oPraceta 
das Empresas, Lote 5, Parque Industrial de Almeirim, em ~ v o r a .  Req: JosC Carlos dos 
Santos Sim6es. Processo no 1.19719. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop8s a ratificagfio do seu despacho de, 24.02.2022 "Concordo.", lavrado sobre a proposta 
tecnica que se transcreve: 
"Ao Sr. Presidente, prop6e-se submeter a seu despacho com posterior ratzficaqlio em RCM, o 
deferimento da proposta te'cnica. " 
Proposta tecnica: 
"I-Prop6e-se o deferimento dos seguintes projetos de especialidade associados a ed$caqlio de 
uma nave destinada a 'YRMZENAGEM": 
I. 1- 2" Aditamento aos projetos de redes prediais de dguas, esgotos e pluviais, nus condiq6es da 
UAS; 
1.2- Estabilidade; 
1.3- ITED; 
1.4- Rede ele'trica; 
2- Bem como aceitaqlio Cface ao uso a que sera afeto o edzjkio) dopedido de isenqlio de entrega 
dos projetos de condicionamento acustico, comportamento te'rmico e rede de gas; 
3- Considera-se que, apds a ratlficaqlio da presente proposta te'cnica, se encontram reunidos 
todos os requisitos necessdrios ao cdlculo/emisslio do correspondente alvara de obras. " 
Deliberaqiio: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

6.58. - Pedido de isenqiio do pagamento de taxa pela emissiio de licenqa especial de ruido 
para dia 2 de Abril de 2022lB.O de Almeirim, em ~ v o r a .  Req.- Associaqiio Moradores do 
Bairro de Almeirim. EDOC/2022/10340. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBs a ratificaqiio do seu despacho de, 23/03/2022"Concordo. Leve-se a ratificaqiio em 
RCM.", lavrado sobre a proposta tecnica que se transcreve: 
"Sr. Presidente, prop6e-se o deferimento do pedido de isenqzo do pagamento de taxa pela 
emisslio de licenqa especial de ruido, no valor de 26,91C com posterior ratzficaqlio em RCM. " 
Deliberaqiio: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

6.59. - Pedido de aprovaqiio das alteraq6es executadas no decurso da obra JIgreja da 
Misericbrdia e N"c1eo Museolbgico, Largo da Misericbrdia, em ~ v o r a .  Req.: Santa Casa da 
Misericbrdia de ~ v o r a .  Processo no 1.386. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propas a ratificagfio do seu despacho de, 10/03/2022: "Concordo." Lavrado sobre o parecer dos 
serviqos que se transcreve: 
"Prop6e-se dejirir o aditamento ao projeto de infraestruturas de telecomunicaq6es em edzfcio 

ficando o process0 de regularizaqbo de alteraq6es introduzidas no decurso da obra incidente nu 
Igreja da Misericdrdia de ~ v o r a  e construq6es anexas para constituiqlio do NGcleo Museoldgico 
da Santa Casa da Misericdrdia concluido e respetiva guia de pagamento da taxa aplicavel apta 
a emitir. " 
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Deliberaqiio: 
A Chara  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

6.60. - Pedido de ocupaqiio de espaqo public0 com esplanada aberta (14,50m2) / Largo das 
Portas de Moura, N." 4, em kvora. Req: Diboa, Restaura$io, Unipessoal, Lda. Processo no 
1.1975fPE2. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropGs a ratifica~iio do seu despacho de, 02.03.2022 "Concordo.", lavrado sobre a proposta 
tdcnica que se transcreve: 
"Ao Sr. Presidente, propae-se o deferimento do pedido, nos termos do parecer tkcnico, com 
posterior ratiJicaqiio em RCM" 
Parecer tdcnico: 
"PRETENSAO: 
Na qualidade de representante do titular de exploraqo do estabelecimento CAFETARIA 
SNACK-BAR DI BOA CIDADE sito no Largo Portas de Moura, n. " 4, em ~vora,  Diogo Madeira 
Ameixoeiro munido de procuragdo passada pela sdcio-gerente da DIBOA R E S T A U M C ~  
WIPESSOAL LDA. declarou que - nos termos e para os efeitos previstos no artigo 10." do 
Decreto-Lei n. " 48/2011, de 1 de abril - pretende ocupar o espaqo pziblico com: 
- Esplanada aberta, com uma drea total de 14,50 m2, por um period0 mensal, com duraqb de 
10 meses, com data de inicio em 01-03-2022, que ndo pretende inscrever ou aJixar mensagens 
publicitdrias no equipamento, tendo declarado que ndo cumpre todos os critkrios definidos pelo 
munici$io para a esplanada aberta, e tendo feito a seguinte declaragdo livre: "Pretend0 exceder 
a largura da prbpria fachada; 0 mesmo justifica-se pelo fato da mesma ser reduzida, e n8o 
termos espaqo dentro do prdprio estabelecimento para a instalaqdo de mesas e cadeiras. Sendo 
a porta ao lado (residtncia) e a fachada pertencentes ao mesmo senhorio, o mesmo deu 
autorizaqdo para exceder a esplanada uma vez que a residgncia se encontra inabitada. ". 
APRECUCAO: 
Verijicou-se que: 
- Foi efetuado o pagamento da taxa administrativa no valor de 39,42€ [cfi. n. " 1.2 do artigo 29. " 
da Tabela do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municbio de gvora]; 
- 0 passeio fionteiro ao estabelecimento tem uma largura varihel que ronda 3,00m, e estd 
ladeado por uma zona de estacionamento para this; 
- Um corredor para circulaqo pedonal deverd ser garantido com largura minima de 1,50m ao 
Iongo do lancil; 
- Na drea contigua h fachada do estabelecimento ndo d vidvel a instalaqdo de qualquer Jila de 
mesas encostadas h fachada, devido h reduzida largura da fachada do estabelecimento, e o facto 
que sobra apenas 0,30m de um Iado da porta e O,55m do outro; 
- A fachada vizinha tem Iargura maior, Jicando apenas vedada a possibilidade de instalar 
esplanada fiente h porta (ainda que a habitaqdo se encontre devoluta). 
Assim, considera-se que poderd ser admitida a pretensdo nas seguintes condiqaes: 
- Embora a fachada do prdprio estabelecimento tenha uma largura reduzida e ndo reste cirea 
suficiente de um lado e do outro da porta, poderd admitir-se que a esplanada aberta seja 
instalada excedendo a largura da prdpria fachada, e ocupando parte da drea contigua h 
fachada do estabelecimento vizinho; 
- Frente a cada uma das portas existentes nesta envolvente deverci. ser garantida uma cirea livre 
de obstdculos com largura minima de 0,90m, para permitir o Iivre e direto acesso; 
- Ao longo do lancil do passeio deverd ser garantido um corredor com largura minima de 
1,50m, para circulaqo pedonal, e para a entrada e saida dos passageiros dos this; 
- Apesar de ndo estarem cumpridas todas as condiqaes de instalaqdo aplicheis, apretensdo ndo 
desrespeita quaisquer princ@ios gerais; 

Cdmara Municipal de kvora - Ata da reunicib no 8/2022 de 06/04/2022 - Pdgina 55 de 68 n 



- A area a ocupar niio podera exceder os 14,50 metros quadrados declarados, sensivelmente 4 
mesas e 19 cadeiras; 
- As mesas, cadeiras e contentores de residuos deveriio ser preferencialmente metalicos ou em 
soluq6es mistas, e os guarda-sdis dever8o ter cor branca ou creme; 
- O titular do estabelecimento deve garantir a limpeza dos passeios ocupados com esplanada, e 
,fora do horbrio de funcionamento do estabelecimento o mobilibrio deverd ser recolhido; 
- Apbs receqiio da presente notzJicaqiio devera ser efetuado o pagamento das taxas devidas, no 
valor de 3 74,lOC calculadas de acordo com o n. 3.1 do art. O 30. O da tabela do Regulamento e 
Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municbio de ~ v o r a ;  
- Apbs o pagamento da referida taxa, o titulo tera validade ate' 31/12/2022, altura em que devera 
optar entre: 
a) Desocupar o espaqo pziblico; 
b) Voltar a declarar uma ocupaqiio do espaqo pziblico com esplanada aberta, devendo indicar a 
6rea e a duraqGo pretendidas. 
PROPOSTA: 
Prop6e-se o deferimento da pretensiio nas condiqaes expressas na apreciaqiio da presente 
informaqiio tkcnica." 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

6.61. - Pedido de aprovaqfio do projeto de arquitetura (alteraqiio/legalizaq50) / Rua do 
ComCrcio, N." 12, Bairro Santa Luzia, em ~ v o r a .  Req: Norberto Joiio Valdanta. Processo 
no 1.5849. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop8s a ratificaqiio do seu despacho de, 28.03.2022 "Concordo.", lavrado sobre a proposta 
tecnica que se transcreve: 
"Ao Sr. Presidente, prop6e-se submeter a seu despacho com posterior ratijicaqiib em RCM, o 
deferimento do projeto de arquitetura. " 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

6.62. - Pedido de isenqfo de pagamento de taxas pel0 dep6sito da Ficha TCcnica de 
Habitaqiio, (no valor total de 134,75€) / Rua Cabeqo do Arraial, N." 1, lA, 3,5,7,9 e 11, em 
~ v o r a .  Req: Cooperativa de Habitaqiio Econdmica Boa Vontade, CRL. Processos no 1.6393, 
1.19425, 1.19426, 1.19427, 1.19428,1.19429,1.19430. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop8s a ratificaqiio do seu despacho de, 14.03.2022 "Concordo.", lavrado sobre a proposta 
tecnica que se transcreve: 
"Prop6e-se o deferimento do pedido isenqiio de pagamento de taxas pelo depbsito da Ficha 
Te'cnica de HabitapTo, no valor total de 134,75f: com posterior rat$caqa"o em RCM. " 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

6.63. - Pedido de aprovaqiio do aditamento ao projeto de aguas e esgotos, e das alteraq8es 
executadas em obra e apresentadas em telas finais1Rua Mestre JosC Pegado, 
N." 38, em ~ v o r a .  Req: Paulo Jorge da Cruz de Jesus. Processo no 1.7682. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
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Prop6s a ratificaqao do seu despacho de, 09.03.2022 "Concordo", lavrado sobre a proposta 
t6cnica que se transcreve: 
"Ao Sr. Presidente, prop6e-se submeter a seu despacho com posterior ratijicaqdo em RCM, o 
deferimento do aditamento ao projeto de dguas e esgotos, e das alteraqOes executadas em obra e 
apresentadas em telas fmais. " 
Deliberaglo: 
A Cha ra  deliberou, por una.nimida.de, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

6.64. - Pedido de aprovaglo do projeto de arquiteturaJQuinta do Patlo, Canaviais, em 
kvora. Req: Maria de Roshrio Pereira Caeiro Costa. Processo nQ 1.19675. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o indeferimento, com base no parecer que a seguir se transcreve: 
"Propee-se o indeferimento do projeto de arquitetura referente a obras de ed@caqdo/ 
legalizaqb, nos termos da alinea a) do n. " 1 do artigo 24" do HUE (Decreto-Lei n. " 555/99 de 
16 de dezembro, com as alteraqees subsequentes), por a obra desrespeitar normas Iegais e 
regulamentares aplicheis. 
Mais se informa, relativamente aos Motivos de indeferimento: 
- Ndo e' respeitado o DL n. " 163/2006, de 8 de agosto, ndo sendo adotadas soluq6es, em projeto, 
em materia de acessibilidade a pessoas com deJici2ncia e mobilidade condicionada; 
- Ndo e' respeitado o disposto no Regulamento Geral das EdificaqiYes Urbanas (RGEU). A 
simples alteraqo da designuqfio dos compartimentos, para arrumos, ndo pressupee o 
cumprimento do disposto no RGEU, permanecendo inalterada a inobservdncia do mesmo, no 
que se refere h exist2ncia de compartimentos habitheis, sem a adequada iluminaqb e 
ventilaqdo, conforme o disposto no art. O 71 4 
- Verifica-se o ndo cumprimento do DL n. " 101-D/2020, de 7 de dezembro, que regulamenta o 
Sistema de CertificapTo Energe'tica dos Edzpcios (SCE) e que estabelece os requisitos aplicheis 
h conceqdo e renovaqb de ediJtcios, corn o objetivo de assegurar e promover a melhoria do 
respetivo desempenho energe'tico, a sua modernizaqdo e renovaqb. 
Informamos, relativamente aos Elementos instrutdrios: 
- Ndo e' especifcado o material de acabamento dos port'ees; 
- Ndo sdo apresentados pormenores de construqdo, bem como o plano de acessibilidades que 
apresente a rede de espaqos e equipamentos acessiveis, acompanhado do termo de 
responsabilidade do seu autor que ateste que a execugx?o da operaqb se conforma com o 
Decreto-Lei n. " 163/2006, de 8 de agosto, conforme disposto nu Portaria n. " 113/2015, de 22 de 
A bril; 
- No desenho 08 (alteraq8es) a localizaqdo das chaminb ndo se encontra corretamente 
representada; 
- Nos desenhos 06 e 12 ndo sclb representados os alizares nos vdos do alqado posterior, em 
conformidade com o representado no desenho 13; 
- A folha de mediq'ees ndo se encontra corretamente preenchida, devendo a mesma ser corrigida 
de acordo com a cdpia enviada em anexo; 
- Alerta-se para afiaca qualidade grtiica das peqas que cornpee o projeto de arquitetura. 
Mais se informa que a posiqb te'cnica dos serviqos poderd reverter-se caso se vejam suprimas 
as desconformidades e defci2ncias instrutdrias acima enunciadas, procedendo-se h entrega de 
novo pedido. " 
Foi feita a audiqiio prevista no CPA niio tendo havido resposta. 
Deli beraglo: 
A Cha ra  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 
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6.65. - Pedido de aprovaglo do projeto de arquiteturalaua Reguengos de Monsaraz, N." 10 
B, em ~ v o r a .  Req: Nuno Alexandre Quintino Dias. Processo no 1.1908. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o indeferimento, com base no parecer que a seguir se transcreve: 
"Prop6e-se o indeferimento, por o projeto desrespeitar: 
a) o artigo 53 4 ponto 4, alinea c), uma vez que excede 61.02 m2 (1 9.1 %) de superflcie total de 
pavimentos (STP), aplicado h faixa de 25 metros que confronta com a viapziblica; 
b) o artigo 534 ponto 4, alinea d), uma vez que excede 50.19 m2 (24.2 %) de (STP) o indice de 
implantaq&o liquido, aplicado h faixa de 25 metros que confronta com a viapublica; 
c) A posiq&o dos serviqos podera ser revista, apds a apresentaq&o de projeto que resolva as 
quest6es elencadas anteriormente. " 
Foi feita a audiqiio prevista no CPA niio tendo havido resposta. 
DeliberaqBo: 
A Cilmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.66. - Pedido de certidgo de propriedade horizontaYRua Cesario Verde, N." 15 e Rua 
Embaixador Assis Chateaubrian, N." 18A, em ~ v o r a .  Req: Marcelino Joaquim Pulido 
Rego. Processo no 1.8688. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se a homologaqiio do auto. 
DeliberaqBo: 
A CSlmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.67. - Divislo em Propriedade HorizontaYLargo dos Cogulos, N." 1 e Rua do Ap6stol0, N." 
22, em ~ v o r a .  Req: Victor Manuel Jordlo Serra. Processo no 1.191. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se a homologaqiio do auto. 
Deliberaqlo: 
A Camara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

7.1. - Apoio ao EvoraWine 2022 a realizar na Praga do Giraldo, dias 27 e 28 de maio. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se que a C h a r a  autorize e apoie a realizaqiio do Evento Evorawine2022, a realizar na 
Praqa do Giraldo nos dias 27 e 28 de maio. 
Propde-se autorizar a promotora do evento Evora Wine 2022, a realizar o mesmo, nos dias 27 e 
28 de maio, na Praqa do Giraldo e disponibilizar os seguintes apoios. 
Apoio a conceder: 

Isenqiio da taxa de ocupaqiio da Praqa do Giraldo 
2 Outdoors 8 X 3 mt (Rotunda TYCO e MARE) 
- Colocaqiio de Lona na entrada de ~ v o r a  -1 maio 
- Muppis - 12 Unidades 
- Bandeiras nas rotundas 
- Colocaqiio de Garrafa em PVC para colocar na Rotunda de Avis - 
- Lona 
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-Vases de flores -40 
-Cadeiras -40 
-Palco -6 X 4 Mt 
Ilurninaqtio da Praqa 
- Ponto de luz na tenda do restaurante 
Cedhcia de 2 tendas 4,5x3mt 
Colocaqtio de ponto de hgua 
Caixotes do lixo -20 
Limpeza (27 e 28 de maio) 
1 Ecoponto 

Este evento que se realiza na nossa cidade desde 2014 tem como objetivo ser um evento 
Premium em constante crescimento. E um evento jh reconhecido do sector vitivinicola. Alem de 
vinhos este evento une a gastronomia e o turismo. 
Local: Praqa do Giraldo 
Datas: 27 e 28 de maio 
Hortirio: das 17:OO b 23:OO 
Montagem: 26 de maio 
Desmontagem: 29 de maio 
Este evento conta com o apoio: 

CCDR; 
CVRA; 
Entidade Regional de Turismo; 
HARESP; 
Universidade de ~ v o r a ~ ~ e n t r o  de Ciencia Viva de Estremoz; 
Ditirio do SulRtidio Telefonia; 
Dourado Distribuiqb. 

Intervenq6es: 
0 senhor Presidente salientou a importhcia do ~ v o r a  Wine que tal como as outras edifies, h 
excepqb da primeira que ocorreu no Palhcio D. Manuel, vai acontecer na Praqa do Giraldo. Este 
evento resultou de uma parceria proposta por um produtor, o senhor Reto e por um outro 
empreshrio, a C h a r a  Municipal. Esta parceria conta agora com o apoio da Turismo do Alentejo, 
da Comisstio Vitivinicola Regional Alentejana, da Confkaria dos En6filos do Alentejo. Este 
evento tem vindo a crescer de ediqb para ediqb, infelizmente durante o period0 da pandemia 
ngo se pode realizar, e este ano vai ser retomado com a presenqa de quarenta produtores de vinho 
e mais de 200 vinhos da Regitio para promover. 

0 senhor Presidente salientou que o ~ v o r a  Wine 6 um 6ptimo exemplo de uma parceria entre 
os promotores ligados ao setor do vinho e o Municipio para promover urn produto local e 
regional de enorme importiincia econ6mica bem como a marca ~ v o r a  e o Alentejo. Salientou que 
entende que o ~ v o r a  Wine tem um enorme potencial de crescimento para se afirmar como urn 
dos grandes eventos e atrativos a ~ v o r a  e ao Alentejo. Saudou a vistio e empenhamento dos 
promotores. 

0 senhor Vereador Henrique Sim-Sim felicitou os promotores por esta iniciativa, bem como o 
Municipio pel0 apoio prestado. 
Relembrou a necessidade de se reforgar as instalaq6es sanitluias para o phblico, porque as hicas 
que existem stio as da Rua Romtio Ramalho que habitualmente ntio stio suficientes. 
Assim, sugeriu no h b i t o  do apoio que esth express0 e em articulaqtio com a organizaqtio, que se 
reforce o nlimao de instalaq6es sanitluias. 

/. 
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0 senhor Presidente recordou que estiio requalificadas instalagdes sanitarias muito perto da 
Praqa do Giraldo. 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

7.2. - Suspensiio do pagamento da renda da loja 13 FT no Mercado Municipal, 
requerente Gertrudes Patuleia Matos. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se a suspensiio do pagamento da renda da loja 13 FT a operadora Gertrudes Patuleia 
Matos. 
Devido a doenga subita do marido da operada e por a atividade requerer a sua presenqa e 
acompanhamento a tempo inteiro, vem a D. Gertrudes Patuleia Matos solicitar a suspensiio da 
faturagiio da renda devida pela concegiio da loja 13 FT no Mercado Municipal. A semelhanga de 
decisiio da Cimara em outro momento, pel0 mesmo motivo de saude, foi autorizado a titulo 
excecional a suspensiio da faturaqiio da renda, pel0 que se propde autorizar tambCm a D. 
Gertrudes Matos, a titulo excecional, a suspensiio do pagamento da renda devida pelo seu espago 
pel0 tempo necessario a total recuperagiio do esposo. 
Deliberagiio: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

7.3. - 2" Alteragiio ao Termo de Aceitaqiio - Operaqiio ALT20-06-4842-FEDER-000171- 
Construqiio Centro de Convivio de Horta das Figueiras. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se a ratificaqiio da alteragiio identificada em titulo que corresponde a reprogramaqiio da 
operagiio financiada Alentejo 2020 de construqiio do Centro de Convivio de Horta das Figueiras. 
A alteragiio descrita encontra-se anexado ao processo. 
Deliberagiio: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

8. - AMBIENTE E MOBILIDADE 

8.1. - Isenqiio de pagamento de taxas a Igreja do ColCgio do Espirito Santo - Proibiqiio de 
estacionamento no Largo Alexandre Herculano durante a Quaresma para a realizaqiio da 
Procissiio do Senhor Jesus dos Passos. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropGs a ratificagiio do seu despacho, datado de 28/03/2022, 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. 
Solicitou a Erecta na Igreja do Colegio do Espirito Santo apoio para, no periodo da Quaresma, 
assegurar condigdes para a realizaqiio da Procissiio do Senhor Jesus dos Passos. 
Da avaliagiio tkcnica efetuada, concluiu-se que pelos trabalhos operacionais realizados pel0 
municipio, aplicam-se as taxas previstas no RTTORME no valor de 3 15,00€, referentes a: 
1. Proibiqiio de estacionamento no Largo Alexandre Herculano frente a porta do Senhor do 
Passo na Igreja de Siio Tiago (tres lugares Tarifados), todas as sextas-feiras da Quaresma 
(periodo da quaresma de 02 de marqo a 14 de abril de 2022); 
2. Proibigiio de estacionamento no Largo Alexandre Herculano frente a porta do Senhor do 
Passo na Igreja de Siio Tiago (tres lugares Tarifados), dias 17,18,19 e 20 de margo de 2022. 
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Prop6e-se que, ao abrigo do Art." 7O, no 5 alinea d) do RTTORME, o qua1 estipula que "As taxas 
devidas por associagc5es ou firndagBes culturais, sociais, religiosas, desportivas ou recreativas 
legalmente constituidas, e por pessoas coletivas de direito ptiblico, imtituiqljes particulares de 
solidariedade social ou outras entidades detentoras de equipamentos cuja utilidade social seja 
reconhecida pelas autoridades competentes, relativamente aos atos e factos que visem a 
prossecugo dos respetivos fins estatutcirios ou se destinem h prossecugi70 de atividades de 
interesse ptiblico municipal", seja a aprovada a apl icqh de isenqiio de taxas pelos trabalhos 
realizados. 
Deliberaqao: 
A Cha ra  deliberou, por unanirnida.de, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

9. - SERVICOS OPERACIONAIS 

9.1. - Degradaqiio das vias rodoviairias / Oficio enviado pela Infraestruturas de Portugal. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela deu conhecimento ao executivo do seguinte: 
0 oficio da IP procura dar resposta aos problemas que siio causados pelas obras da nova linha de 
caminho de ferro (Linha de ~ v o r a  do Corredor International Sul). 
No concelho de ~ v o r a  originam danos nas vias existentes e causarn problemas de circulaqb na 
cidade de fivora (Bairn Chafariz D'El Rei, Bairro da CaeiraIQuinta do Evaristo, Bairro de Santo 
Antbnio), na E.N.254 ao Alto da Boa Morte e nas proximidades de S. Miguel de Machede e 
tambCm no interior desta Freguesia (acessos As Courelas das Mascarenhas e Foros das Pombas). 
A resposta C muito genCrica, inf'ormando apenas que e d o  devidarnente atentos aos problemas 
causados As populaqbes. 
A Ciimara tomou conhecimento. 

lo. - ORDENAMENTO E REABILITACAO URBANA 

10.1. - Requalificaqiio de Espaqo Publico entre a Rua de Santa Maria e a Rua do Rochedo - 
Proc." 271lDORU. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propbe-se a aprovaqh do projeto de requalificqiio de espaqo publico entre a Rua de Santa 
Maria e a Rua do Rochedo, conforme as seguintes especificaqbes. 
0 presente projeto contempla a requalificqiio de tirea pliblica localizada na zona sudoeste do 
Bairro da Malagueira, consolidando a soluqiio organizational prevista no plano do bairro atravCs 
de: 

Recuperaqiio dos armamentos existentes em calqada de cubos; 
Criaqh de lugares de estacionamento publico de apoio A tirea residencial; 
Criqiio de zona verde adaptada A topograiia do terreno e manutenqilo dos maciqos rochosos, 

atravCs cia plantaqgo de bores ,  de prado e instalaqiio de bancos; 
Organimqh dos sentidos de trhsito. 

0 custo estirnado da obra C de 87.488,80€ excluindo a taxa de IVA e excluindo os trabalhos de 
ilurninaqiio publica a cargo da E Redes. 
Deliberagilo: 
A Cha ra  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

10.2. - Estudo de Ocupaqilo Urbana e respetivo traqado vihrio na Quinta da Vista Alegre - 
Ark's 246,247,248 e 250 da secqiio K. Proc." 759/DORU. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
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Propde-se o indeferimento do Estudo de Ocupaqiio Urbana e respetivo traqado viario na Quinta 
da Vista Alegre - Art."s 246,247,248 e 250 da secqiio K, conforme as seguintes especificaqdes. 
Propde-se o indeferimento do Estudo de Ocupaqiio Urbana e respetivo traqado viario na Quinta 
da Vista Alegre - Art."s 246,247,248 e 250 da secqiio K, pelos seguintes motivos: 

Niio ser demonstrada a necessidade da presente operag20 "em raziio das necessidades e do 
desenvolvimento da cidade" nos termos do disposto no ponto 1 do art." 42OA do Regulamento do 
Plano de Urbanizaqiio de ~ v o r a  (PUE); 

Niio ser cumprido o disposto na alinea b), no ponto 3 do art." 42OA do Regulamento do Plano 
de Urbanizaqiio de ~ v o r a  (PUE), visto niio ser contemplada qualquer area de equipamento de 
utilizaqiio coletiva; 

Tratar-se de zona onde existem situaqdes de inundaqdes em alturas de picos de precipitaqiio 
anormalmente elevados, niio existindo infraestruturas na zona que garantam o niio alagamento 
duma eventual urbanizaqiio; 

0 estudo urbanistico niio englobar toda a zona E62 nem as 2 linhas de agua a nascente e a 
poente, as zonas EE5, criando areas intersticiais contiguas a quinta localizada a norte, soluqiio 
indesejavel do ponto de vista urbanistico. 
Informa-se que esta a decorrer a alteraqiio do Plano Diretor Municipal, PDME, e a revisiio do 
Plano de Urbanizaqiio, PUE, com vista ao cumprimento dos requisitos legais impostos pelo 
Regime Juridico dos Instrumentos de Gestiio Territorial (Decreto Lei n." 8012015, de 14 de maio, 
na sua redaqiio atual e pel0 Decreto Regulamentar n." 15120 15 de 19 de agosto), entre outros, a 
aplicaqiio dos criterios de delimitaqiio do solo urbano. 
As propriedades em causa localizam-se em zona de equipamento, E62, e zona de proteqiio as 
linhas de agua), EE5, segundo o PUE em vigor, sujeitas a ponderaqiio da aplicaqiio requisitos 
legais acima referidos, bem como a ponderaqiio relativamente a programaqiio de equipamentos, 
no iimbito da revisiio do respetivo instrumento de ordenamento do territorio, PUE. 
Deliberaggo: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, baixar ao serviqo para melhor analise. 

11. - SOCIO-CULTURAL 

11.1. - Feira do Livro 2022 a realizar no Largo Conde de Vila Flor, 16 a 25 de abril. 

0 senhor Presidente deu conhecimento ao executivo da Realizaqiio da Feira do Livro 2022, 
entre os dias 16 a 25 de abril de 2022, no Largo Conde de Vila Flor. 
Numa organizaqiio conjunta da Ciimara Municipal de ~ v o r a  e da Biblioteca Pcblica de ~ v o r a ,  
decorrera de 16 a 25 de Abril mais uma ediqiio da Feira do Livro de ~ v o r a  que se realizara este 
ano no Largo Conde de Vila Flor (frente ao Templo Romano). 
0 evento deste ano conta com as seguintes parcerias: 
Parceiros Institucionais: 
Direqiio Regional de Cultura do Alentejo 
Museu Nacional Frei Manuel do Cenaculo 
Fundaqiio Eugenio de Almeida 
Parceiros: 
Arquivo Distrital de ~ v o r a  
ARTERIA-LAB, Centro Magallanes Industrias Culturais e Criativas 
Associaqiio E Neste Pais 
Associaqiio P6 de Vir a Ser 
Bedeteca de Beja 
CENDREV 
REBEV 
Uniiio de Freguesias de ~ v o r a  
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Uni3o de Freguesias do Bacelo e Sr.a da Sahde 
Universidade de kvora 
Parceiros - ComunicaqSLo social: 
Diana FM 
DiArio do Sul 
Rhdio Telefonia 
ColaboragHo: 
AssociaqHo de Exilados Politicos Portugueses 
C h a r a  Municipal de Montemor-o-Novo 
FundaqHo JosC Saramago 
Gabinete de Iniciativas Transfronteiriqas da Junta da Extremadura (Espanha) 
Juntas e Uni8es de Freguesia do Concelho de ~ v o r a  
Livrarias e outras entidades: 
Alfarrabista Oliveira (~vora)  
AssociaqHo Acadknica da Universidade de ~ v o r a  
B de Brincar 
Bedeteca de Beja 
Bertrand 
Cabequdos (Castelo de Vide) 
FNAC 
Gatafimho (Lisboa) 
Ler com Prazer (~vora)  
LicorneICasa do Sul (~vora)  
Livraria Municipal da CME 
Livros da Ria Formosa (Tavira) 
Fonte de Letras @vora) 
Nazareth (~vora)  
Traga-Mundos (Vila Real, Trb-os-Montes) 
Programa Cultural encontra-se anexado ao processo. 

Intervengiies: 
A senhora Vereadora Florbela Fernandes felicitou a C h a r a  Municipal e todos os parceiros 
por mais uma ediqb. 0 programa pareceu-lhe excelente e bem conseguido. Questionou qua1 o 
orqamento da Feira e se as parcerias sHo s6 no h b i t o  da consultadoria ou tambCm de apoio 
financeiro. 

0 senhor Presidente referiu que, de facto, deram um salto qualitativo ao nivel da participaq30, 
diversificaram os parceiros bem como do ponto de vista do programa cultural. 
0 orqamento da Feira do Livro foi estabelecido em 40 mil euros, nomeadamente para dar o apoio 
aos parceiros em termos dos pavilh8es que sHo necesshrios. 

A senhora Vereadora Patricia Raposinho saudou o regress0 da Feira do Livro que apesar do 
programs estar bem conseguido e terem uma sCrie de atelies, que estiio sempre presentes, parece- 
h e  que no fbturo tCm que ampliar aquilo que jB esth bom porque ainda continua uma Feira do 
Livro muito local. 
Assim, deixou o desafio para novas editoras e editoras transfronteiriqas, nomeadamente em 
Espanha onde existe das melhores editoras e podia conseguir-se um trabalho interessante ao 
nivel da literatura. Apesar de termos algurnas sess8es de contos de hist6rias podiam nacionalizar 
a Feira com grandes nomes do Alentejo. Deixou a nota no sentido de para a prbxima ediq3o 
terem novamente um Serafim, e at6 poderem ter um Assistant Comedy ligado a Feira do Livro, 

Cdmara Municipal de Evora - Ata da reuniao no W2022 de 06/04/2022 - Pcigina 63 de 68 



deixou um desafio de livros e comedia e ver como e que as duas coisas se conjugam e espera que 
para o ano esteja mais ativa e mais ampla. 
Salientou que as livrarias siio as locais, pel0 que deixou a sugestiio de se trazer livrarias 
diferenciadas, mais nacionais, e um programa que se alargue no seu horizonte. 
A CPmara tomou conhecimento. 

11.2. - V Estaigio da Orquestra Juvenil de Sopros de ~ v o r a ,  de 11 e 16 de abril. 

0 senhor Presidente deu conhecimento ao Executivo da realizaqiio do V Estagio da OJSE entre 
os dias 1 1 e 16 de abril de 2022. 
V Estagio OJSE - 2022 1 Datas: 1 1 a 16 de abril de 2022 
Locais: Escola Basica de Sta. Clara e Teatro Municipal Garcia de Resende 
Objetivos: 
- ~iomover  a ocupaqiio de tempos livres de jovens musicos das bandas do concelho de ~ v o r a .  
- Potenciar as qualidades musicais destes jovens. 
- Fomentar o gosto pela rnusica. 
- Apoiar as bandas filarmonicas do concelho atraves do pagamento de formagiio especializada 
por naipes. 
Parceiros: 
CENDREV 
Uniiio de Freguesias de ~ v o r a  (S. Mamede, Se, S. Pedro e Santo Antiio) 
Uniiio das ~ r e ~ u e s i a s  da Malagueira e Horta das Figueiras 
Uniiio das Freguesias do Bacelo e Senhora da Saude 
Freguesia de Canaviais 
Freguesia de N." Senhora de Machede 
Freguesia de S. Miguel de Machede 
Freguesia de S. Bento do Mato 
Universidade de ~ v o r a  (Escola de Artes) 
Eborae Mvsica 
Banda Filarrnbnica Liberalitas Julia 
Banda do Grupo Uniiio e Recreio Azarujense 
Banda Filarmonica 24 de Junho de S. Miguel de Machede 
Banda da Casa do Povo de N." Senhora de Machede 
A CME organiza o V Estagio OJSE convidando o Maestro da Banda de Musica da Forqa Aerea 
para diretor artistico, trazendo assim um valor acrescentado para o trabalho regular da OJSE. 
Este projeto tem significado um importante crescimento musical dos seus jovens participantes, 
assim como uma ocupaqiio de tempos livres destes jovens que assim diio continuidade a sua 
formaqiio usando o seu tempo livre de uma forma saudavel e maximizadora das suas capacidades 
e gosto pelas artes, e pela musica em particular. 
0 sucesso do projeto pode tambem ser evidenciado pela continuidade de adesiio dos seus 
parceiros desde o inicio, o que transmite um grau de confianqa no mesmo. 
Compete a CME organizar e dinamizar o estagio, garantindo toda a logistica necessaria ao 
mesmo, assim como o papel de facilitador das relaqaes entre todos os parceiros, nomeadamente: 
- Cedencia de transporte para os jovens musicos (DSO); 
- Montagem de palco para espetaculo final na Feira do Livro (DCP-BMM); 
- Seguro para os participantes e para os instrumentos cedidos pela Universidade de ~ v o r a  no dia 
do concerto; 
- Custos com trabalho extraordinirio (transportes, limpeza do espaqo de aulas, acompanhamento 
de tecnicos DSC, DJD e DEIS, cozinheiras, apoio de funcionarios das Piscinas); 
- Voluntarios inscritos o Programa VJovem. 
Compete ao CENDREV: 
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- Refeigbes para formandos e formadores (cantina da EB Santa Clara); 
- Custos com 0s formadores; 
- Imagem grgica; 
- Licenciamentos. 
Compete Bs Freguesias e Unities de Freguesias o pagamento de uma verba de 30W para a 
aquisiqk de p61os alusivos a esta atividade e que serilo utilizados pelos jovens mhicos nas suas 
apresentagties publicas. 
Compete a Universidade de kvora a cedencia de instrurnentos necessiuios ao concerto find 
(percussiio) e a possivel indicagiio de monitores para as oficinas especializadas. 
Compete Bs Bandas e ao Eborae Musica a mobiliza@o e inscrigk dos seus jovens musicos, 
assim como o envolvimento dos seus maestros no programs. 
Recursos Humanos envolvidos: 
1 Diretor Artistico; 
1 Coordenador Tkcnico e os restantes 3 maestros das bandas filarrn6nicas parceiras; 
1 3 formadores de musica; 
1 monitor de Atividade Fisica e Desportiva; 
1 monitor de Express80 pliistica; 
3 TCcnicos CME (DSC 1 DJD 1 DEIS). 
Orgamento Global estimado: 8457,62€ 
Formadores: 3857,62€ 
Refeigbes: 180W 
Carnisolas: 2 1 OW 
Seguros: 30W 
Licenciamento 
Outras despesas corn voluntariado e materiais de desgaste: 40M 
Custos com trabalho extraordiiiuio DSC, DJD, DEIS e DSO. 
A CImara tomou conhecimento. 

12.1. - Apoio Pontual 1 Associaqiio Humanitiria dos Bombeiros Volunthrios de ~ v o r a  
(AHBVE). 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Apoio Pontual de acordo com a clausula primeira no 2 do protocolo de colaborag50 com 
atribuiqiio de apoio financeiro pontual a AHBVE no k b i t o  do Sistema de Protegiio Civil 
Municipal. 
0 referido apoio tem como assento o seguinte e considerando que: 
A Lei n." 2712006, de 3 de julho, alterada pela Lei Orghica n." 11201 1, de 30 de novembro e 
pela Lei n." 8012015, de 3 de agosto que republica o diploma, define no seu artigo 1 .O protee30 
civil como a atividade desenvolvida pel0 Estado, regibes autbnomas e autarquias locais, pelos 
cidadiios e por todas as entidades publicas e privadas com a finalidade de prevenir riscos 
coletivos inerentes a situagbes de acidente grave ou catbtrofe, de atenw os seus efeitos e 
proteger e socorrer as pessoas e bens em perigo quando aquelas situaqbes ocorrarn. No seu artigo 
2.' refere que a atividade de protegk civil tem cartiter permanente, multidisciplinar e 
plurissectorial, cabendo a todos os 6rg3os e departamentos da Administrag30 Publica promover 
as condiqbes indispensaveis sua execugiio, de forma descentralizada, sem prejuizo do apoio 
mutuo entre organismos e entidades do mesmo nivel ou proveniente de niveis superiores; 

1. A AHBVE, conforme a Lei n." 3212007, de 13 de agosto tem como escopo principal a 
protegiio de pessoas e bens, designadarnente o socorro de feridos, doentes ou naufiirgios e a 
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extinqiio de incendios, detendo e mantendo em atividade, para o efeito, o corpo de bombeiros 
voluntarios, com a sua missiio definida; 

2. A AHBVE tem assumido um papel fundamental dentro do concelho, niio so no que 
respeita ao referido em 1 e 2 mas tambem na prestaqiio de atividades de cariz social as 
populaqaes e diversas instituiqaes, constituindo-se fundamental para o socorro as populaqaes; 

3. A AHBVE tem exercido e desenvolvido todas as aqaes enquadraveis e previstas no artigo 
4." da Lei n." 2712006, de 3 de julho, alterada pela Lei Orgiinica n." 11201 1, de 30 de novembro e 
pela Lei n." 8012015, de 3 de agosto que republica o diploma, e tem colocado ao dispor do 
Serviqo Municipal de Proteqiio Civil do Municipio de ~ v o r a ,  representado pel0 Presidente da 
Ciimara Municipal como Autoridade Municipal de Proteqgo Civil, todos os meios operacionais, 
humanos e logisticos necesstirios em qualquer situaqgo de emergencia ou calamidade publica; 

4. Considerando a situaqiio resultante do fim do PAEL e dos condicionamentos associados 
em matdria de apoios financeiros, prevista com a aprovaqiio do Plano de Saneamento Financeiro 
executado a partir de 2016, a qual permite repor a mais elementar justiqa no que respeita a 
compensaqiio pelas multiplas colaboraqaes e serviqo essencial prestado pel0 Corpo de 
Bombeiros a populaq8o e ao Concelho; 

5. Considerando as crescentes dificuldades operacionais provocadas pela vetustez e 
inoperacionalidade potencial da viatura pesada de combate a incendios destacada no Aerodromo 
Municipal, sem a qual este equipamento niio pode funcionar; 

6.  E neste momento imprescindivel o apoio e colaboraqiio dos Bombeiros Voluntarios de 
~ v o r a ,  com a presenqa de uma viatura pesada de combate a incendios no Aerodromo Municipal 
(incluindo motorista), no iimbito dos serviqos de salvamento e luta contra incendios em 
aeronaves, com o nivel designado para o aerodromo de ~ v o r a  por Serviqo de Brigada de 
Aerodromo. 

7. Assim e no h b i t o  o apoio pontual referido em 6 e no iimbito da clausula primeira no no 2 
do protocolo de colaboraqiio e de apoio financeiro pontual a AHBVE, no valor de 95.975,00€ 
(noventa e cinco mil novecentos e setenta e cinco euros), a pagar em prestaqaes mensais ate final 
do presente ano, ou ate que a condiqiio se mantenha nas presentes condiqaes durante o ano de 
2022. 

IntervenqGes: 
0 senhor Vereador Alexandre Varela disse que se trata de um apoio pontual aos Bombeiros 
Voluntarios de ~ v o r a ,  no h b i t o  do protocolo que foi celebrado com esta Instituiqiio, que 
decorre de uma necessidade urgente do Municipio de ~ v o r a  uma vez que para manter o 
aerodromo a funcionar, e necessario contar com um equipamento de socorro de incendios 
sempre operacional. Informou ainda que a viatura municipal esta inoperacional, estando a 
ponderar-se a aquisiqiio de uma nova. 

A senhora Vereadora Florbela Fernandes referiu que este acordo e bom para as duas partes, 
tem menos custos pel0 facto de ser os bombeiros a prestar o serviqo para alem da seguranga que 
tem de uma organizaqiio especializada nestas areas. 
Contudo, viu o protocolo que e de 2020 e, na sua opinigo, em sede de alteraqiio ou de atualizagiio 
deste protocolo, devem olhar com mais atenqiio para os bombeiros, porque esta na altura de 
~ v o r a  dar um salto qualitativo em termos de apoios a organizaqiio. 

0 senhor Presidente referiu que sempre foi dito que logo que pudessem dar apoios financeiros 
os Bombeiros seriam dos primeiros a recebe-lo, e assim foi. 
0 Protocolo foi assinado e nos dois ultimos anos deram apoios acima dos 100 mil euros por ano, 
bem como um conjunto de outros apoios extraordinarios nomeadamente o pagamento de 
seguros, ou seja, apesar da Ciimara niio puder dar apoios para despesas correntes, no caso dos 
bombeiros ha uma exceqiio, no sentido em que existe um seguro que e feito atraves da 
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Associaflo Nacional de Municipios, e que a legislaqiio permite ser as Charas  a suportar que no 
caso Bombeiros de fivora C na ordem dos 6 mil euros. 
Este ano ja tiveram uma reuniiio com os Bombeiros e a ideia C sem duvida melhorar o protocolo, 
porque de facto C um apoio fundamental para os Bombeiros. 
Uma das quest6es que, tamwm, estiveram a analisar tem a ver com as equipas operacionais, 
sendo que uma esta a ser formada e jh existe o acordo para se avanqar com outra, exatamente por 
saberem que estas equipas siio imprescindiveis para que os Bombeiros consigam dar resposta 2is 
dificuldades operacionais que existem. 

0 senhor Vereador JosC Calixto disse que ficou agradado com estes desenvolvimentos, pois os 
bombeiros, de facto vivem uma sitwyiio d r d t i c a  de desequilibrio estrutural grave, corn mais 
de 600 mil euros de divida. 
Discorda frontalmente que nos ultimos 10 anos os Bombeiros tenham sido esquecidos em termos 
de apoio municipal, porque as dificuldades financeiras da C h a r a  Municipal d o  podem de 
forma alguma justificar que a Autarquia n5o cumpra com a sua responsabilidade em termos de 
apoio indispensavel a este pilar do sistema de proteqiio civil municipal. Enfatizou ainda que o 
Concelho apenas tem um Associaqiio Humanittiria e que o voluntariado humanittirio sempre terh 
que ser uma prioridade em todo o poder local. 
Nesse sentido, sugeriu que todo o apoio St Associaqiio Humanittiria passe a ser devidamente 
planeado de forma a que os Bombeiros Volunthrios possam ter a adequada noqiio dos apoios que 
lhe silo devidos e com os quais podem contar em cada momento. 
TambC esclareceu que, em seu entender, nunca se pode confundir apoio com o normal 
pagamento de serviqos que os Bombeiros Volunttirios esttio a prestar St C h a r a  Municipal. 
Um exemplo de apoio que deve ser incrementado de imediato C o que esth relacionado com as 
Equipas de Intervenqiio Permanentes que s b  absolutamente fundamentais e que ~ v o r a  C um dos 
concelhos mais atrasados de toda a regiiio Alentejo com os elevadissimos riscos por exemplo 
num centro histbrico b i c o  em Portugal. 
Salientou que C muito importante que a C&nax-a Municipal, os seus eleitos, e os seus quadros 
tdcnicos, se possam reunir com os Bombeiros Volunttirios, porque de facto C uma corporaqiio 
que esta a passar momentos muito dificeis e reiterados ao longo da ultima dCcada. 

0 senhor Vereador Henrique Sim-Sim referiu que tambCm tern vindo a acompanhar a 
Associaqiio Humanittiria dos Bombeiros Volunthios de ~vora ,  que tem um problem estrutural 
de vivios anos sem qualquer tip0 de apoio. Bem como tambCm o preocupa a necessidade que tem 
de investir nomeadamente numa viatura ligeira para socorro no Centro Histbrico, que C bastante 
urgente e que deve estar nas prioridades deste Municipio. 
Na sua opiniiio, este protocolo previsto at6 2022, deveria ser alvo de uma prorrogaqio no sentido 
de dar uma estabilidade diferente, a necessidade que existe para se constituir as Equipas de 
Intervenqiio Permanentes. E tambCm necesshrio que aquilo que esth protocolado seja, em caso de 
necessidade, reforqado tendo em conta aquilo que vai ser a subida dos combustiveis. 
Para terminar, referiu que este ano as Juntas de Freguesia da Cidade cofinanciaram um conjunto 
de equipamentos de proteqiio individual, e, portanto, C de saudar que haja esta atenqiio com os 
Bombeiros, que prestam um serviqo tiio importante e fhdamental a todos. 

A senhora Vereadora Florbela Fernandes concordou plenamente com o que foi referido, 
salientou o consenso de todas as forqas politicas presentes, para puderem analisar urn reforqo e 
um acompanhamento de melhoria deste protocolo com os Bombeiros. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela disse que apesar de todas as restriqties houve, ainda 
assim, um esforqo do Municipio no sentido, precisamente, de ter em conta a excecionalidade dos 
bombeiros e o facto de serem uma peqa importante no sistema de Proteqiio Civil no Concelho. 
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Salientou ainda que a C h a r a  Municipal tem prestado v6rios apoios em diversas ocasiaes, 
mesmo antes da saida do PAEL. Portanto, a parceria e o trabalho com os bombeiros ti2m sido 
permanentes. 
Informou que existe uma equipa da Protegiio Civil no aerddromo, e existem possibilidades em 
aberto de trabalhar com os bombeiros, sendo certo que existe uma guarnigiio afeta 21 viatura dos 
bombeiros que C tripulada pela equipa da Protegiio Civil. 

0 senhor Presidente referiu que o problema de ordem legal foi mais complicado, pois em 2009 
uma fiscalizag50 do Tribunal de Contas contestou o tip0 de apoio que na altura a C h a r a  
Municipal estava a dar aos Bombeiros. SituagZio que levou, exatamente, a que o apoio fosse 
suspenso e foi sem dtivida urna situag5o muito complexa. Ainda assim, deixou claro que todos 
estes anos foi sempre dado apoio aos bombeiros, mas infelizmente n5o aqueles que gostariam. 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

I11 - PERIODO DE INTERVENCAO E ESCLARECIMENTO A 0  P ~ L I C O .  

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

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

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

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

Terrninada a reuniiio pelas dezoito horas, o senhor Presidente d por findos os 
trabalhos dos quais, para constar, se redigiu a presente ata que e Coordenadora 
de Unidade de Administrag50 Geral redigi e subscrevo. 

0 PRESDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE EVORA 
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