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Aos vinte dias do m2s de abril de dois mil e vinte e dois pelas quinze horas, no Saliio Nobre ~ O S  

Pqos do Municipio, reuniu a C h a r a  Municipal de ~vora .  

Estiveram presentes: 
Presidente: Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sh 

- Vereadores: JosC Gabriel Paixiio Calixto 
Henrique Eva Ferreira Carvalho Sim-Sim 
Alexandre Manuel Rosa Varela 
Bhrbara Cristina Lopes Morais da Cruz Tita 
Florbela da Luz Descalqo Fernandes 
Patricia Jost Correia Raposinho. 

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

I - P'ER~ODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Ao iniciar a reuniiio o senhor Presidente cumprimentou os senhores Vereadores, funcionhrios e 
public0 presente e informou que a senhora Vereadora Lurdes Nico niio iria estar presente na 
reuniiio, por raz6es de ordem pessoal, mas fazia-se substituir pela Vereadora Bhbara Tita. Neste 
sentido, solicitou a justificaqiio da respetiva falta a qua1 por consenso de todos os Eleitos foi 
devidamente justificada. 
De seguida, perguntou se havia alguma questiio sobre a Ordem do Dia, n5o havendo sugest5es 
deu continuidade h reuniiio, referindo que de imediato iria ser feita a apresentaqiio do Logotipo 
da Feira de Sgo JoHo 2022, pela Dra. Beatriz Correia. 

Neste sentido, o senhor Presidente comeqou por referir que a Dra. Beatriz ja trabalha com a 
C h a r a  desde o mandato anterior, e fez a sua tese de mestrado sobre a imagem do Municipio de 
~vora ,  que foi apresentado em reuniiio pcblica de C b a r a  e constataram desde logo a qualidade 
do seu trabalho. Na altura, a Chara ,  por unanirnidade, considerou um trabalho muito positivo e 
coerente pel0 que a convidaram a desenvolver, a partir da sua tese de Mestrado, a imagem da 
Cbara .  

A Dra. Beatriz cumprimentou todos os presentes, e comeqou por referir que o que se pretende 6 
comeqar a uniformizar a imagem da Feira de S. Joiio para ter mais renome, mais coeri2ncia &- 
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grafica e ser facilmente identificavel, apresentando urna linguagem que possa durar algum tempo 
e ser reconhecida. 
Disse ainda que na Divisiio de Comunicaqiio constituiu-se urna equipa de trabalho para 
desenvolver a ideia, sem tirar identidade a Feira porque esta vive muito da mistura de pessoas, 
costumes, estilos, atividades e eventos da propria entidade da cidade e da uniiio do ponto de vista 
territorial. Nesta basem, fizerarn um levantamento daquilo que eram os cartazes da Feira de Siio 
Joiio ja muito antigos para terem um context0 historico, que certamente esta tambem muito 
ligado a identidade do proprio concelho. 
Explicou que o logotipo tem urna linguagem que e o intermedio entre aquilo que e o tradicional e 
o contemporiheo porque tambem existem as tasquinhas, as barraquinhas no proprio espaqo da 
feira que tem as suas cores e linguagens graficas, e o objetivo e que no espaqo da Feira fique 
tudo mais ou menos orgiinico e funcional. 
Neste momento, ainda estiio a pensar como 6 que viio fazer a aplicaqiio das varias cores, a nivel 
daquilo que e a imagem tipografica e de identidade visual, embora ja tenham feito urna 
sobreposiqiio de texturas, nomeadamente relvados, redes e papel porque esta muito ligado a 
Feira, para perceberem se resulta ou nilo. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela felicitou a Dra. Beatriz, porque e com muito gosto que 
ve o seu trabalho a evoluir e, tambem, como tem conseguido levar a que as pessoas adiram as 
ideias e conceitos desenvolvidos. E em duvida um trabalho muito bom, que foi pensado e 
desenvolvido numa base de sustentabilidade do ponto de vista grafico e conceptual. 

0 senhor Vereador JosC Calixto salientou que urna jovem que desenvolve um trabalho e que o 
apresenta a urna instituiqiio esta a criar o seu proprio espaqo profissional, criando valor para o 
territorio. Este trabalho, que surge na sequencia daquele que fez em relaqiio a Comunicaqiio 
Institucional da Autarquia, e, obviamente, um caminho que deve ser apresentado a todos os 
jovens como urna boa pratica, um exemplo que os ajude a desenvolver compet2ncias e a lutar 
pel0 seu posto de trabalho. Reforgou as felicitaqaes a Dra. Beatriz e a todos os colegas que 
colaboraram neste processo. 

A senhora Vereadora Florbela Fernandes comeqou por felicitar a Dra. Beatriz pel0 seu 
trabalho na imagem grafica do municipio, concordando que deve continuar a ser trabalhada no 
sentido de ser urna imagem coerente e estruturada e que, no fundo, desenvolva urna marca de 
~ v o r a  e, se consiga fazer esse reconhecimento quando se olha para as imagens. 
Louvou a Ciimara Municipal por ter tido o discernimento, a vontade e a motivaqilo de ter dado a 
oportunidade a uma jovem, que se formou em ~ v o r a ,  de ficar e mostrar o seu trabalho que tem 
muita qualidade. Gostou muito das letras e achou espetacular, pois acha que traduzem muito 
aquilo que e a Feira de Siio Joiio que e urna feira popular, deixando tambem os parabens a toda a 
equipa da Divisiio de Comunicaqiio. Para terminar, aproveitou tambem para dizer que gostou 
muito da imagem da Feira do Livro e desejou-lhe votos de bom trabalho. 

A senhora Vereadora Patricia Raposinho parabenizou a Dra Beatriz, sabe que e um dos 
grandes pilares nesta situaqiio, mas tambem toda a equipa porque ninguem faz nada sozinho. 
Sobre a questgo do logotipo percebeu, bastante bem, o que quis dizer, foi buscar aquilo que siio 
as imagens, porque e urna Feira com traqos medievais e pode coabitar corn o patrimonio, mas 
acha que niio devem desistir de par um cunho de novidade na Feira, e para isso terilo sempre o 
seu apoio, porque e possivel juntar aquilo que e a tradiqgo com a inovaqiio. 

0 senhor Vereador Henrique Sim-Sim felicitou o trabalho, mas acha que o logotipo deve estar 
inserido numa estrategia de comunicaqiio e quem e o alvo dessa comunicaqiio. 
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Relativamente ao percurso da Dra. Beatriz congratulou-se com o facto de ~ v o r a  estar a 
aproveitar o potencial jovem. 

0 senhor Presidente referiu que a estratCgia de comunicaqito tem vindo a ser concretizada 
conforme os recursos disponiveis e 6 nesse h b i t o  que se elaborou este trabalho que vai no 
sentido de conseguirem evoluir para estabilizar um logbtipo da Feira de S. Joito, que evolua para 
uma estrategia de comunicaqito da Feira no futuro, visando tambCm uma estratkgia nacional, mas 
que, naturalmente, incida na regiito. Ambicionam pouco a pouco levar a imagem de ~ v o r a  e da 
Feira de S. Joiio o mais longe possivel. 

0 Dr. JoHo Simas referiu que esta C a fase inicial que quiseram trazer a reuniQ de C h a r a  para 
reunir um consenso a volta desta imagem exclusivamente para a Feira de Siio Joito. 
Obviamente a imagem sera acompanhada de um plano de comunicqito estratkgico que ted  um 
enfoque em diversos niveis, nomeadamente, no plano local, regional, nacional e transfronteiriqo. 
Salientou que vito tentar fazer aquilo que se chama a comunicaqiio 360, utilizando canais de 
redes sociais, suportes de comunicaqito fisica nos vhrios territbrios, pois obviamente nito podem 
desligar a Feira de Siio Joito do process0 de Candidatura de ~ v o r a  a Capital Europeia da Cultura. 
Naturalmente que esta imagem 6, apenas e so, o principio de tudo o que ira acontecer. 

ApresentagHo do Projeto da LUDOTECA 

0 senhor Presidente recordou que a Ludoteca tem umas dezenas de anos, foi criada a partir de 
uma Associa@o que teve como principal figura a professora Josette Silva, que C uma figura 
incontornavel da pedagogia nito apenas em ~ v o r a ,  mas tambCm em Portugal. 
No mandato anterior, a Associaqiio entendeu que niio tinha condiqdes para continuar, encerrou a 
atividade e entregou a C h a r a  o seu espolio, solicitando que de alguma maneira desse 
continuidade a esse trabalho notavel que foi feito ao longo desses anos. 

De seguida o senhor Presidente deu a palavra ao Arquiteto Pedro Fogaga, para fazer a 
apresentagIo do projeto da Ludoteca. 

0 Arquiteto Pedro Fogaga comeqou por referir que a Ludoteca de ~ v o r a  foi a primeira 
Ludoteca Publica do pais, inaugurada em 1979. Havia uma h i c a  no pais inaugurada em 1975 
em Lisboa, mas estava associada ao Centro de Paralisia Cerebral e era privada. 
A Ludoteca sempre teve como principal objetivo os beneficios das familias, das crian~as 
incluindo as crianqas com necessidades especiais e idosos. 
Ao longo do tempo a Ludoteca, conforme desejo da hdadora a Dra. Josette Silva, foi mantendo 
essas premissas, at6 chegar a um ponto em que o espaqo, manifestamente, estava mal organizado 
e sobrelotado de brinquedos, deixando de ter as h q d e s  bhicas para as quais foi criado. 
Nesse sentido, a Divisito de Educaqiio e Intervenqito Social, deu uma sCrie de premissas no 
sentido de tentar reabilitar o edificio como um espaqo de brincar e, se possivel, complernenta-lo 
com um espaqo museol6gico de exposiqito de brinquedos, que existem na Ludoteca, alguns com 
valor historico. Propuseram tambdm oferecer um conjunto de atividades socioculturais e 
oportunidades de aprendizagens que contribuem, de alguma forma, para a resposta hs 
necessidades, que o concelho procura em termos de crianqas com necessidade especiais, 
abrangendo ainda, um pouco, uma vertente intergeracional. 

Neste momento, o que se profie para a Ludoteca C tentar dar um passo um pouco mais ti frente, 
ou seja, nib p6r a Ludoteca unicamente como um espaqo para crianqas, mas como um espaqo 
intergeracional, onde os av6s possam transmitir aos netos como brincavam no tempo deles. 
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Nesse sentido, propaem tambem urna serie de atividades ao ar livre que, no fundo, e um pouco 
recriar os jogos do antigamente corno, por exemplo, o jogo da macaca, do peiio, ou da malha, no 
espago exterior. 
Em primeiro lugar o que foi pensado para o edificio em si, tal como a lei obriga, foi que ficasse 
com acessos para pessoas com mobilidade reduzida inclusive no interior do edificio. 
Relativamente ao projeto em si o Arquiteto Fogaqa fez varias consideragaes relativamente ao 
pretendido para a requalificaqiio daquele espaqo, salientando urna maquete de um comboio, 
datada 1980, com alguma dimensiio que fascina tanto crianqas como adultos e por isso querem 
dar-lhe urn destaque especial para ficar o ex-libris da Ludoteca. 

0 senhor Presidente interveio para agradecer a apresentaqiio e recordou que existe urna colegiio 
de brinquedos de grande valia e por isso a preocupagiio de haver urna sala onde pudessem estar 
expostos. 

A senhora Vereadora Patricia Raposinho agradeceu a exposigiio feita, que no seu entender foi 
bastante assertiva. 
Ao nivel do espago exterior acha que esta muito bem conseguido, do ponto de vista da 
metodologia e um espago para trabalhar o saber a brincar. Do ponto de vista do interior, na sua 
opiniiio, podiam ter alterado a fachada e ficar apenas corn duas grandes janelas porque, ainda que 
tenha percebido que niio querem mudar a estetica, do ponto de vista pedagogic0 iriam permitir 
urna maior relagiio com o exterior que 6 o parque. 
A senhora Vereadora questionou quais os revestimentos que iam ser utilizados. 

0 senhor Arquiteto Pedro Fogaqa referiu que as paredes viio ser em reboco com tinta lavavel, 
os pavimentos viio ter urna componente acustica e aborrachada que em terrnos de visualizagiio 
fica com urna textura do genero da madeira. 

A senhora Vereadora Patricia Raposinho dando continuidade a sua intervenggo disse que a 
zona de exposiqiio podia ser construida por forma a ser um atelier formativo. 
Percebeu que vai haver urna grande zona de arrumagiio onde podiam fazer urna ligagiio com 
aquilo que silo os costumes mais tipicos da cidade e que ali pudessem ficar espelhados, 
utilizando um mobiliario mais especifico, ate aproveitando o que la existe que e mais alentejano. 
Para terminar, referiu que esta sempre disponivel para colaborar, porque de facto a Ludoteca 
pode ser um espaqo para a cidade, e enquanto Cidade Educadora podia tambem ficar como urna 
cidade que transformou um projeto arquitetonico fazendo um upgrade naquilo que e a 
metodologia mais trabalhada pela Europa, trabalhando-a em conexiio com a tradigiio Alentejana 
e com a tradigiio que aqueles brinquedos espelham. 

0 senhor Vereador Henrique Sim-Sim questionou se as instalagaes sanitarias se iriio manter 
com acesso ao exterior, ou se deixam de existir. 

0 senhor Arquiteto Pedro Fogaqa explicou que essas instalagaes foram remodeladas 
recentemente e v5o ficar para uso de quem se desloca a Ludoteca. 

0 senhor Vereador Henrique Sim-Sim deixou urna sugestiio, que lhe parece urna mais valia 
que e integrar no projeto, o Jogo da Bola do Aro de S. Miguel de Machede que e unico no pais. 

0 senhor Arquiteto Pedro Fogaqa em relaqiio a sugestgo do senhor Vereador Henrique Sim- 
Sim, solicitou que Ihe fizesse chegar o perimetro do campo e o conceit0 do Jogo porque lhe 
parece facilmente integravel. 

Cdmara Municipal de ~ v o r a  - Ata da reunigo no 9/2022 de 20/04/2022 - Pcigina 4 de 59 



A senhora Vereadora Florbela Fernandes agradeceu as explicaqbes feitas e questionou qual a 
previsiio da obra da Ludoteca estar concluida. 
Deixou os seus parabCns em relaqiio is principais intervenq6es, concorda com a manutenqiio do 
edificio na sua esstincia porque C uma construqiio muito identithria da cidade, embora tambCm 
concorde com as sugestbes da senhora Vereadora Patricia Raposinho do ponto de vista 
pedag6gico. A acessibilidade C fundamental tendo chamado a atenqiio para o percurso desde a 
entrada do jardim at6 a Ludoteca, que deveria ficar definido desde logo, e gostou da mudanqa do 
museu para a parte da entrada. 
Questionou se a gestiio do equipamento fica da responsabilidade municipal ou se vai ser 
atribuida a alguma associqiio. 

A senhora Vereadora Bhrbara deixou os parabdns por esta proposta de intervenqiio, no entanto 
gostava de saber, em terrnos de exterior, quais o tip0 de materiais que viio ser usados. 
Perguntou se vai existir uma hrea especifica para o jogo do peiio e qual o material, porque hoje 
em dia estiio novamente a ser usadas as areias para os parques infantis, que h e  parece muito 
importante haver ligaq2io com tudo o que C natural. 
Em relaqiio ao espaqo interior naturalmente que a questiio do conforto e a parte drmica C 
importante, tendo perguntado o que estava pensado para a parte virada a norte, e qual o projeto 
de iluminqiio que esth a ser pensado. 

0 senhor Arquiteto Fogaqa referiu que o piso vai ser feito em saibro compactado, e tanto as 
tintas como os pavimentos siio materiais ecol6gicos, que apesar de serem um pouco mais caros, 
sempre que possivel optarn por materiais com alguma sustentabilidade. 
Relativamente a iluminaqiio existe um projeto luminot6cnico que foi feito com a ajuda dos 
colegas de conservaqiio e restauro, porque existem brinquedos de 1920 que niio podem ter focos 
de luz a incidir diretamente e ai tem que haver uma luz mais fiia. 
A Ludoteca tem vbios tipos de tetos no edificio atual, uns em ogiva, com carater hist6rico que 
viio ser mantidos, em respeito ao que se fazia antigamente, outros t6m que ser demolidos porque 
estiio degradados e niio t8m valor arquitet6nico. 

0 senhor Vereador JosC Calixto disse que C uma vantagem podermos ter uma equipa tCcnica 
do pr6prio municipio a projetar pois sabe as tradiqbes, as culturas e conhece os espaqos, por isso 
nos podem transmitir este sentimento de pertenqa ao projeto que estiio a desenvolver; esta 
circuns&cia valoriza os projetos, pela ligaqiio acrescida que passam a ter a histdria local e aos 
nossos costumes e tradiqbes. Enfatizou que esta falta de capacidade em recursos humanos para 
executarem projetos C uma enorrne dificuldade que a C h a r a  Municipal de ~ v o r a  tem, mas este 
foi um exemplo claro que o caminho deve ser este mesmo: valorizar a hist6ria e o context0 de 
lugares e terrnos recursos humanos tCcnicos que os conhecem e sentem e niio apenas consultores 
de uma "centena de quil6metros" de disthcia do concelho e da sua hist6ria. 
Salientou que este sentimento no projeto C de destacar e deve ser referido para incentivar mais as 
equipas tCcnicas a terem orgulhos nestes trabalhos pel0 que deixam de valor ao concelho. 
Apoiou ainda o facto da C h a r a  Municipal, nas suas reunibes publicas, poder contar mais vezes 
com a presenqa de tkcnicos a apresentarem os seus trabalhos e projetos, tambCm como forma de 
os valorizar e incentivar profissionalmente. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela comeqou por dizer que nZo ia fazer consideraqbes 
tCcnicas sobre o projeto, porque nestas circunstiincias a confianqa naquilo que os serviqos e os 
tkcnicos fazem e total. Reconhece o que C fazer arquitetura numa cidade como ~ v o r a  nos 50 
metros pr6ximos A muralha, portanto, ti?m a plena conscitincia do q a o  dificil C para todos os 
arquitetos e equipas de tCcnicos que trabalham neste projeto. 
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Referiu que esta requalificaqiio tal como outras que ti2m vindo a ter lugar, como por exemplo as 
piscinas ou os moinhos do Alto de S5o Bento integram-se numa estrategia do municipio de 
valorizaqiio dos equipamentos. 
Salientou que se trata de um excelente projeto que se vai iniciar, e conta que dentro de alguns 
meses a Ludoteca esteja aberta ao publico e a funcionar com todas as valencias. 

0 senhor Presidente recordou que este espaqo e fundamental tambem pela importiincia 
historica que tem, e agradeceu este trabalho de equipa notavel. 

A). - Proposta de aprovagiio da ata numero 25 de 22/12/2021. Retirada a pedido do senhor 
Presidente. 

B). - Divulgagiio Oficial do Dia da Europa. 

0 senhor Presidente informou que este ano o Dia da Europa sera cornemorado em ~ v o r a  no dia 
9 de maio, com um vasto conjunto de iniciativas concertadas com a Comissiio Europeia, das 
quais, atempadamente, dara conhecimento. 

C). - Reuniiio com a Comissiio de Coordenagiio e Desenvolvimento Regional do Alentejo. 

0 senhor Presidente informou que teve uma reuniiio com a CCDRA para abordar varios 
assuntos, entre os quais os financiamentos em curso e a necessidade de uma reprogramaqiio 
relativamente ao PEDU, e tambem para perspetivar a possibilidade de financiamento para o 
proximo quadro comunitario. Relativamente a este assunto, foi-lhe transmitido que ainda n5o ha 
orientaqaes para o novo quadro comunithrio, ainda assim deixaram algumas questaes essenciais 
entre as quais a necessidade de ponderarem a possibilidade de financiamento para o Pavilhiio 
Multiusos, que e fundamental para ~ v o r a  a para a regiiio e tambem do ponto de vista da 
candidatura de ~ v o r a  a Capital Europeia da Cultura. 

D). - Feira do Livro. 

0 senhor Presidente referiu-se a Feira do Livro para dizer que esta ediqiio tem um vasto 
programa e tern tido grande afluencia de publico. 

E). - Cooperaqiio Econbmica. 

0 senhor Presidente informou que municipio e o Cluster de Aeronautica Espaqo e Defesa 
promoveram uma reunigo com um conjunto de empresas e instituiqaes ligadas ao Cluster, no 
sentido de validar um primeiro programa e metodologia de trabalho para reforqar a diniimica do 
setor. Referiu que foi uma reuniiio muito produtiva, com uma presenqa muito ampla e 
diversificada. 
De igual mod0 esta em progress0 um programa de trabalho com o Nucleo Empresarial da Regiiio 
de ~ v o r a ,  para tratar das questaes economicas de reforqo de cooperaqiio e tambem de defini~iio 
de um plano de trabalho conjunto. 

F). - Informagaes Diversas. 

0 senhor Presidente relativamente ao pedido de informaqiio solicitado pela senhora Vereadora 
sobre a lista de trabalhadores com acumulag50 de funqaes autorizadas, informou que ia enviar 
por via digital. 
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0 senhor Presidente referiu-se a um atropelamento que aconteceu junto ao Complexo 
Desportivo, com fuga do condutor, com conseqdncias de alguma gravidade para a pessoa que 
foi atropelada. 
Esclareceu que a C b a r a  ja tinha contactado a IP sobre a necessidade de uma intervenqiio 
naquele local, mas niio obteve resposta. Voltaram a insistir nesta urgencia, embora estas 
sihaq6es decorram da falta de cumprimento das regras de trhsito pelos condutores, que 
habitualmente viio com velocidade excessiva, ainda assim a C b a r a  alertou para a situaqiio uma 
vez que s6 a IP pode tomar medidas por se tratar de uma estrada nacional apesar de estar numa 
zona urbana. 

A senhora Vereadora Florbela Fernandes salientou que tambCm ia referir esse assunto, e por 
sua vez ja fez queixa atravks do site da IP sobre esse acidente. Sabe que vh-ios pais tambCm o 
fizeram porque ha uns meses atras houve outro atropelamento. 
Antes de mais parece-lhe uma falta de respeito da parte da IP, porque nem respondem a C b a r a  
Municipal, nem h pessoas que fazem as suas queixas, o que t lamentAvel. E tambCm niio podem 
justificar esta situaqiio com o facto dos condutores andarem corn velocidade excessiva, porque 
existem medidas de mitigaqiio que se podem implementar, e C s6 isso que estiio a pedir para 
aquele local onde esta uma passadeira junto a um Complexo Desportivo, onde vh-ios jovens e 
crianqas estiio constantemente a atravessar, portanto era bom que se apressassem a tomar 
medidas antes que volte a acontecer outro acidente. 

0 senhor Vereador Jose Calixto referiu que quando existem problemas destes e se sabe qua1 C 
a entidade responsavel, obviamente que tem que chamar a entidade a essa responsabilidade. E 
nesta situaqiio existe um valor absoluto, como C o valor da vida humana. 
Do ponto de vista da gestiio da cidade, o facto de existirem vbrios troqos de estradas nacionais 
incrustados dentro da pr6pria cidade, niio C uma estratkgia correta, porque ha uma strie de 
questbes que ti3m a ver com a mobilidade e com a organizaqiio do espaqo p~blico que nunca vai 
dar certo e, na sua opiniiio, se niio for a C b a r a  Municipal a assumir estrategicamente esse 
gestiio. Reforqou que devem, assim, desenvo1ver:se diligencias no sentido de se fazerem acordos 
de desclassificaqiio desses espaqos e de entrega dos mesmos a Autarquia para acabar com estas 
situaqbes. 
Portanto, que seja ponderado em ~ v o r a  o que ja se fez em outros locais, que t receber em 
perfeito estado de conservaqiio, dentro dos perimetros urbanos de ~ v o r a  e de outras localidades 
do concelho, os troqos rodovibrios que d m  que ter uma estratkgia que sirva as pessoas destas 
localidades e anule estas situaqbes indescritiveis de termos em ~ v o r a  um Hospital Central 
dividido a meio por uma estrada nacional ou em zonas onde as pessoas praticam desporto e 
circulam abundantemente. 

0 senhor Presidente referiu que essa C a proposta da C h a r a  Municipal ha anos, para este local 
em concreto, mas tmbkm para outros. No entanto, o problema coloca-se no facto da IP niio 
querer ceder apenas os troqos urbanos, mas sim a estrada toda. 

0 senhor Vereador Josh Calixto referiu que podera fazer chegar ao Presidente um exemplo de 
protocolo que ja formalizou com o IP, noutro context0 em que foi responsavel au~qu ico ,  corn o 
mesmo objetivo, partindo do principio que a IP se rege pelas mesmas regras em todo o pais. 

A senhora Vereadora BArbara Tita salientou que apesar de haver um afastamento entre as 
duas entidades, deviam convocar uma reuniiio, entre a C h a r a  Municipal e a IP e explicar que 
existiu um acidente grave e que niio se podem descartar responsabilidades. 
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0 senhor Vereador Alexandre Varela inforrnou que a reunides com a IP tem acontecido. 0 
problema e que niio existe capacidade de decisb da IP de ~ v o r a ,  e por muito que cheguem a 
acordo sobre o que parece adequado e justo, a verdade e que depois niio existe decisiio em 
rela~iio as situaqbes. 
Neste momento, a Ciimara aguarda um conjunto de respostas relacionadas precisamente corn a 
possibilidade de alguns troqos urbanos poderem transitar para o municipio, devidamente 
arranjados e conservados. Mas esbarram sempre na mesma orientaqiio de natureza geral que 
ultrapassa a esfera de decisiio local, e que vai no sentido de transferir integralmente as estradas 
desclassificadas. Na verdade, e algo que dificilmente 6 possivel aceitar sob pena de o onus para o 
Municipio ser bastante pesado. 
Relativamente ao atropelamento, independentemente das causas e das condiqdes reais no local, a 
verdade e que tem havido alguns acidentes junto ao Complexo Desportivo, tendo acionado os 
protestos do municipio, da escola e de clubes desportivos ali instalados. 

G). - Vereador JosC Calixtol Varios Assuntos. 

0 senhor Vereador JosC Calixto questionou o Senhor Presidente da Ciimara se ja tinha dado 
instru~des a Divisiio de Desporto para elaborar o Regulamento de Apoio aos Investimentos 
Desportivos, na sequencia da deliberaqiio do final de 202 1. 
Deixou ainda urn alerta para a grave situaq5o da AMINATA com investimentos urgentes ja 
realizados em 2022 que ja ascendem a cerca de 60 mil euros, que siio absolutamente necessarios 
e urgentes para o bom funcionamento da piscina e cumprimento da legislaqiio, bem como 
necessidades de investimento ja identificadas para os proximos dois anos de 105 mil euros, que 
identificou em detalhe: 
Investimento realizado, em curso e pago: 
- Reparaqiio de desumidificadora 1 ventiladora em janeiro - 10.000 euros (pago); 
- Reparaqiio e manutenqilo das 3 caldeiras - 4.000 euros (pago); 
- Existe a necessidade de uma grande reparag50 numa delas, que n5o pode ocorrer enquanto niio 
tivermos capacidade financeira - 5.000 euros; 
- Instalaqiio de UPS para control0 dos picos de tensiio nas caldeiras, de forma a prevenir avarias 
eletronicas - 3.600 euros (paga metade da fatura); 
- Instalaqiio de sistema de deteqiio de fumos e incGndio com ligaqiio a central de alarmes - 3.500 
euros (ainda em curso); 
- Remodelaqiio de toda a rede informatica interna, bem como revisiio de toda a instalaqiio eletrica 
- 6.500 euros (ainda em curso); 
- Necessidade de instalaqiio de novos paineis solares para aquecimento de agua, que permitira 
ajudar a aquecer a piscina e ira ajudar na reduqiio do consumo de gas - 23.000 euros (ainda niio 
foi realizado porque niio nos foi concedido emprestimo nem leasing); 
- Reparagio, no veriio de 2022, dos telhados da piscina, com colocaqiio de isolamento termico, 
uma vez que quando chove, existe muita infiltraqilo de agua nas instalaqdes - 5.000 euros; 
Investimento a realizar no medio prazo (2 anos): 
- Aquisiq5o de 3 novas carrinhas de transporte de atletas e crian~as. As atuais viio perder a 
licenqa para o transporte de crianqas com menos de 16 anos, o que nos ira inviabilizar o 
transporte das crianqas dos colegios, que frequentam as nossas atividades - 105.000 euros, 
considerando urn valor de 35 mil euros por carrinha, ja com IVA. 
Acresce o exponencial aumento do Gas que nos primeiros 4 meses de 2022 ira ultrapassar o 
custo desta fonte de energia que o AMINATA pagou em todo o ano de 202 1 ! 
Assim, a niio aprovaqiio do apoio ao investimento esta a ter como consequGncias uma tesouraria 
deste clube bastante deficitaria que implicara medidas urgentes para os proximos 15 dias, como 
ja foi transmitido ao Vereador Alexandre Varela na visita ao Aminata em 4 de marqo de 2022: 
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- Adiantamento de, pel0 menos, 25 mil euros do contrato programa para fazer face aos encargos 
crescentes decorrentes do aurnento dos custos de produqgo (nomeadamente, giis natural); 
- Limitaqiio da concorrCncia na piscina municipal, onde 0s preqos siio mais reduzidos; ha clubes 
apoiados pela CME em sede de contrato programa - cedCncia da piscina, que podem promover 
aulas de nataqiio na piscina municipal a preqos 40 a 50% inferiores aos do Aminata. 

0 senhor Vereador Jose Calixto, referiu que ap6s terem passado quase 6 meses sobre o pedido 
da UNITATE para, a custas pr6prias, realizar obras de impermeabilizaqiio de cobernas de um 
centro de convivio na Travessa do Cordovil de um edificio municipal do qual C comodatiiria, 
ainda niio obteve qualquer resposta, apesar deste assunto jh ter sido levantado por si prbprio, em 
duas anteriores reuniiies de Chara .  

Para terminar, o senhor Vereador referiu-se a recolha de residuos S6lidos Urbanos no largo lo 
de Maio no sabado de PStscoa entre as 17h e as 18h com esplanadas repletas de eborenses e 
turistas. E imprescindivel e urgente que sejam dadas orientaqiies i s  equipas, que fazem este 
trabalho, porque em determinadas alturas t insustenttivel este tip0 de situaqiies em que o carro do 
lixo passa em cima das esplanadas. Niio ha outra forma de descrever a situaqiio. 

0 senhor Presidente relativamente ao Regulamento do Associativismo Desportivo referiu que 
esta elaborada a primeira versiio, que posteriormente permitira definir as regras ao Movimento 
Associativo, em geral, e brevemente estariio em condiqiies de poder avanqar para a discussi30 
publica, para no mais curto espaqo de tempo terem um regulamento com critdrios, rninimamente 
definidos. Contudo, recordou que ha um Regulamento em vigor. 
Em relaqiio As questiies das instalaqiies desportivas referiu que nos Contratos Prograrna existe a 
medida 3, e podem por essa via apoiar o investimento desportivo. Por outro lado, pediram 
tambem a Divisiio de Desporto que identificasse os critdrios que podem ser usados para, ti30 
rhpido quanto possivel, avanqarem com o apoio As instalaqiies desportivas. 

Em relaqib a recolha do lixo, o senhor Presidente disse que tCm procurado ter algum cuidado 
com esta questiio, foram mesmo dadas instruqaes nesse sentido e os horiirios ja foram tambCm 
refeitos para evitar as situaqiies relatadas pel0 senhor Vereador, a exceqiio de situaqiies 
extraordiniirias que podem ocorrer pontualmente. Assim, vai procurar saber o porque daquela 
situaqiio ter acontecido, porque efetivamente estava convict0 que tal ja niio se verificava. 

H). - Vereador Henrique Sim-Sim / Vairios Assuntos. 

0 senhor Vereador Henrique Sim Sim, em nome dos eleitos pel0 PSD, apresentou o seguinte 
Voto de Louvor e Recomendaqiio: 

"Atribuiqiio de Voto de Louvor ii Associaqiio Triana por ocasiiio do seu 25" Aniversairio: 
A empresa Associaqiio de Danqa e Artes Companhia de Triana foi constituida em 1997, tem a 
sua sede no concelho de ~vora ,  e exerce a atividade de atividades das artes do espetticulo 
ininterruptamente ha 25 anos. 
Esta Organizaqtio tem formado v6rias centenas de jovens no nosso concelho, e em concelho 
contiguos, designadamente na expressiio de Sevilhanas e Flamenco, Danqa ClStssica e Daqa  
Contemporhea, entre outras. 
A danqa para alCm da sua forma expressiva, tarnbCm pode ser vista como um meio para adquirir 
conhecimentos, como opqiio a nivel social, desenvolvirnento da criatividade e forma de 
comunicaqiio. 
0 25" aniverstirio de qualquer entidade C urn marco relevante, ainda mais quando esta entidade C 
uma associaqtio sem fins lucrativos na hrea da cultura e da arte e opera nos territ6rios do interior 
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e de baixa densidade, nos quais todos os projetos associativos assumem maior releviincia e se 
desenvolvem com necessidade de um maior esforgo e resiliencia. 
Pelo seu 25" aniversario, reconhecendo contributo para a oferta, diversidade e desenvolvimento 
cultural no nosso concelho, os Vereadores do PSD eleitos pela Coligagilo Mudar com Confianga 
propiiem que a CAmara Municipal delibere atribuir um Voto de Louvor a Associag50 Triana, 
valorizando assim o sew contributo cultural para a nossa comunidade". 
0 Voto de Louvor foi aprovado por unanimidade. 

"Recomendaqiio sobre Celebraqiio do Dia Mundial da Fibromialgia: 
Em 2019 o Municipio de ~ v o r a  associou-se a celebrag50 do Dia Mundial da Fibromialgia 
iluminando o Templo Romano de roxo. tendo sido, segundo a propria Associagiio Portuguesa de 
Fibromialgia (APF) "a primeira Cirnara Municipal do nosso pais a corresponder a esta 
iniciativa". 
A Fibromialgia e uma doenga reumatica cronica que afeta cerca de 1% da populag50 portuguesa, 
sendo a 2" doenga reumatica que causa mais incapacidade (EpiReumaPt). 
Apesar da Fibromialgia ter sido reconhecida em 1992 pela Organizagiio Mundial de Saude, de 
existirem Circulares Normativas da Direcggo-Geral de Saude, estudos, artigos, etc, ainda ha 
muitos profissionais de saude (e n5o so) que n5o acreditam nesta patologia e n5o conseguem 
reconhecer como seria importante ajudar estes doentes. 
Segundo dados da APF, o distrito de ~ v o r a  contara corn 70 pessoas com diagnostic0 de 
Fibromialgia, sendo que muitos destes doentes residem no nosso concelho 
Assim, e considerando que no dia 12 de Maio se celebra esta data, os Vereadores do PSD eleitos 
pela Coligag5o Mudar com Confianga prop8em que a Ciimara Municipal delibere iluminar o 
Templo Romano com a cor roxa, de acordo com a sugestzo da propria APF, sensibilizando a 
populag50 em geral para esta doenga altamente incapacitante". 
A recomendaqiio apresentada foi aprovada por unanimidade. 

Dando continuidade, o senhor Vereador Henrique Sim-Sim solicitou copia da comunicag50 
entre o Municipio de ~ v o r a  e o Municipio de Suzdal, relativamente a suspens5o do acordo de 
geminaggo, de acordo com a deliberag50 da Ciimara. 

Referiu-se ainda ao 25 de abril para dizer que niio receberam qualquer convite para a iniciativa. 

Noutro contexto, disse que teve conhecimento que foi feita uma visita pela Ordem dos 
Arquitetos ao Sal5o Central, e tinha sido acordado essa visita ser feita com os Vereadores, mas 
tambem ate ao momento ainda n5o houve esse agendamento. 

0 senhor Vereador Henrique Sim-Sim questionou para quando esta agendada a discuss50 
publica do PUE e do PDM. 

0 senhor Presidente relativamente ao dia da Fibromialgia disse que, como e habitual, sera 
assinalado atraves da iluminag50 do Templo Romano. 

Quanto ao acordo de geminag5o com Sudzal, disse que ainda n5o enviou nenhuma comunicag50 
a Cidade Russa de Sudzal sobre a suspensiio da geminaqzo, porque pediu para que a Divis5o 
Juridica verificasse quem tem poder para deliberar a suspens5o ja que lhe parece que sera a 
Assembleia Municipal. Dara conhecimento a sobre esta materia. 

Relativamente a celebrag50 do 25 de abril, o senhor Presidente salientou que ja falaram sobre 
esta situaq50, e apenas ira ser feita uma cerimonia simples com o hastear da Bandeira. 
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Quanto as sessaes publicas do PUE e do PDM, informou que estilo a ser preparadas para 
acontecerem a partir de maio e disso dad conhecirnento ti C b a r a  Municipal. 

I. - ASSUNTOS PROPOSTOS PELA PRESID&NCIA 

PRESIDENTE DA CAMARA 

1.1. - Documentos de Prestaqiio de Contas 2021. 

Por consenso, foi aprovado, a sua discussQo e deliberaqiio passar para reuniiio 
extraordinaria a realizar a 27 de abril. 

Proposta de Mopio e Saudapio apresentadas pelo Presidente da Cdmara e Vice-Presidente, 
Eleitos pela CDU 

1.2. - Moqiio / Propostas do Municipio de ~ v o r a  para inclus~o no Orqamento e Estado 1 
2022. 

0 senhor Presidente, em nome dos Eleitos da CDU, apresentou a seguinte proposta: 
Propostas do Municipio de fivora Dara inclusiio no Or~amento de Estadol2022 

Considerando que, 
a) A proposta de Orqamento de Estado para 2022 foi entregue pel0 Governo na Assembleia da 
Republica para discussiio e deliberaqiio; 
b) 0 Programa de Governo, recentemente aprovado, apontou corno prioridade a coesiio 
territorial e a valorizaqiio do interior, onde se inclui ~ v o r a  e o Alentejo, o que implica politicas, 
programas e medidas concretas, 
A C h a r a  Municipal de ~vora ,  reunida a 2014122, delibera propor que o Governo e a Assembleia 
da Republica considerem incluir no Orqamento de Estado para 2022: 
1. As verbas em falta para assegurar a construqiio do Hospital Central do Alentejo, em ~vora ,  
incluindo as acessibilidades e as infraestruturas de agua e saneamento ou, em alternativa, seja 
assegurada outra fonte de financiamento; 
2. A constnqiio do troqo em falta do IP2 junto a ~ v o r a  (caso niio seja assegurado no PRR) bem 
corno da Variante Norte ii cidade, investimentos urgentes para retirar do interior da cidade, o 
enorme fluxo de trhfego nacional incluindo transporte de . mercadorias perigosas; 
3. Compensaqiio ao Municipio pela isenqiio de IMI no Centro Histdrico bem corno apoio 
adicional aos Municipios para minimizar o enorme aumento de preqos; 
4. Programas e financiamento para garantia de acesso a habitaqiio, nomeadamente, residencias 
para estudantes, tkcnicos e trabalhadores; 
5. Reforqo do financiamento do PART, garantindo as reduqaes tarifhias no transporte 
rodovihrio bern corno a reduqiio de tarifas ao transporte ferrovihio em igualdade com as hreas 
metropolitanas; 
6. Garantia de financiamento de apoio a cultura e as artes a ~ v o r a  e ao Alentejo; 
7. Contrataqiio dos profissionais necesshrios ao Servipo Nacional de Saude em ~ v o r a  e no 
Alentej o; 
8. Aurnento de reformas, pensdes e prestaqaes sociais para, progressivamente, retirar da pobreza 
milhares de reformados, pensionistas, idosos e outros cidadiios; 
9. Aumento dos trabalhadores da h q g o  publica para que niio voltem a perder poder de compra, 
situaqiio que ocorre hil, mais de uma dkcada bem corno o alargamento do subsidio de penosidade 
e risco a outros trabalhadores sujeitos aqueles fatores @or exemplo, jardineiros, pintores, 
mec~icos,  carpinteiros, pedreiros); 
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10. Financiamento adequado para funcionamento normal ao Museu Nacional Frei Antonio do 
Cenaculo e a Biblioteca Publica de ~ v o r a .  

Intervenqties: 
0 senhor Presidente referiu que estava presente uma proposta de Moqiio, dos eleitos da CDU, 
com um conjunto de questaes para colocar a consideraqiio do Governo e da Assembleia da 
Republica, no sentido de serem refletidas em sede de Orgamento de Estado. 

0 s  senhores Vereadores, de todas as forqas politicas, fizeram as suas intervenqdes bem como 
pequenas propostas de alteraqiio ao conteudo do documento, que depois de discutidas e 
analisadas foram consensualizadas por todos os Eleitos com exceqiio dos senhores Vereadores do 
Jose Calixto e Barbara Tita, do PS, que, niio concordando votam contra a referida moqgo. 
Deliberaqiio: 
Aprovada, por maioria, com as alteraqdes propostas e consensualizadas, com os votos contra dos 
senhores Vereadores Jose Calixto e Barbara Tita. 

Declaraqiio de Voto dos Eleitos Jose Calixto e Barbara Tita, do PS: 
"0s eleitos pel0 Partido Socialista na Cimara Municipal de ~ v o r a  votam contra a Moqiio 
apresentada pela CDU e intitulada por "Propostas do Municipio de ~ v o r a  para inclusiio no 
Orqamento de Estado para 2022" por considerarem este um documento de ataque politico ao 
Governo, sem uma relevante intenqgo construtiva e sem respeito pela clara vontade dos 
Eborenses, expressa democraticamente nas recentes eleiqaes legislativas. Neste ato eleitoral 
foram sufragados o programa de Governo e a proposta de orqamento, apresentados pel0 Partido 
Socialista, este ultimo que sera agora discutido e votado na Assembleia da Republica, orgiio 
competente nesta materia. 
Entendemos que os Eborenses, ao votar maioritariamente no PS transmitiram inequivocamente 
algumas ideias politicas que niio podem ser branqueadas atraves duma linguagem pouco objetiva 
que consideramos assumir um estilo "panfletario" e com pouca adergncia a realidade, que o 
proprio orqamento municipal de ~ v o r a  bem conhece. 
Depois de uma pandemia, em plena invasiio da Ucrinia pela Russia e com o risco de 
hiperinflaqiio nos principais recursos energeticos mundiais, devemos ser realistas e definir 
prioridades claras. 
Em todo o caso, foi o Partido Socialista e os seus Governos que avangaram definitivamente com 
a obra do Hospital Central do Alentejo e que ira, certamente, garantir o seu financiamento. 
E o PS que ira, certamente, reverter uma decisiio politica anterior que suspendeu a construqiio da 
Variante a ~ v o r a  da IP. Devera igualmente ser esta Autarquia a priorizar claramente este 
investimento relativamente a outros que poderiio ter uma menor urgencia na sua concretizaqiio. 
Foi o Governo do PS que criou o Programa de Apoio a Reduqiio Tarifaria nos transportes 
publicos (PART) e que o mantera e reforqara na medida da disponibilidade de recursos publicos. 
Foi o Governo do PS que criou o mais ambicioso programa do acesso ao I." Direito desde a 
decada de 70 do seculo passado e de um forte apoio a habitaqiio atraves de uma dotagiio no PRR. 
E o Governo do PS que esta a avanqar com o maior programa de investimento no Transporte 
Ferroviario do ultimo skculo e o concelho de ~ v o r a  niio foi esquecido. Cabe, agora, a 
responsabilidade a CME para criar dinimicas economicas, sociais, culturais e turisticas que 
permitam um adequado aproveitamento por ~ v o r a  deste enorme investimento publico, que nos 
podera ligar a Europa e ao mundo atraves do porto de aguas profundas de Sines. 
Foi o Governo do PS que voltou a cumprir a Lei das Finanqas Locais em toda a sua extensiio e 
nomeadamente em materia de transferencias financeiras para as Autarquias. Temos igualmente a 
expectativa politica de que sera o Governo do PS que ultrapassara as dificuldades em materias de 
recursos compensatorios, para que seja finalmente implementada integralmente a isenqiio de IMI 
no centro historic0 de ~ v o r a .  
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0 s  eleitos pelo PS na CME garantem ainda aos Eborenses que continuarilo a trabalhar 
politicamente junto do Governo, para aumentar o investimento na cultura, nas artes, no parque 
escolar e em infraestruturas como o Museu Nacional Frei Manuel do Cenhculo ou a Biblioteca 
Publica de ~vora ;  continuaremos igualmente a bater-nos por urna correta politica salarial que 
lute contra a perda de poder de compra dos mais desfavorecidos, quer estejam a desempenhar 
atividades na fungilo publica, na economia privada ou no terceiro setor da economia social. 
Em politica o protest0 B uma m a  para lutarmos por tudo o que acharnos justo para quem nos 
elegeu, mas nunca podemos esquecer que a negociqilo politica, nas sedes prbprias, sempre foi a 
melhor forma de atingirmos os nossos objetivos. 
E esse o caminho que os Eleitos pel0 Partido Socialists na C h a r a  Municipal de ~ v o r a  e, 
certamente, na Assembleia Municipal de ~vora ,  seguirilo em nome dos superiores interesses do 
Concelho de Bvora e de todos os Eborenses". 

Declaraqiio de Voto do Presidente da Ciimara, Carlos Pinto de Sh e do Vereador Alexandre 
Varela, eleitos pela CDU: 
"0s Eleitos pela CDU apresentaram aquela Mogiio porque, na defesa dos interesses coletivos dos 
Eborenses e como contribute para o necesshrio desenvolvimento e bem-estar da populqilo de 
~vora ,  entendem que o Orpunento de Estado C urn instrumento essencial para dar respostas aos 
anseios e potencialidades de quem vive e trabalha no concelho de ~ v o r a  e no Alentejo. 
0 s  Eleitos pela CDU rejeitam as infundadas acusagaes dos eleitos pel0 PS e como se *a na 
propria mogilo, a C b a r a  Municipal "... delibera propor que o Governo e a Assembleia da 
Repziblica considerem incluir no Orqamento de Estado para 2022" pelo que fica clara a posigio 
construtiva e responsavel da proposta que pressufle, como tem sido priitica da C h a r a  
Municipal, abertura para a negociagiio politica. 
Contudo, aquela abertura nio significa aceitar qualquer atitude de subserviCncia a qualquer 
Poder Central nem abdicar de discutir e apresentar propostas construtivas para o 
desenvolvimento e o bem-estar da populagiio de ~ v o r a  como B o caso da presente Moqilo". 

1.3. - SaudaqQo ao 25 de Abril e lo de Maio. 

0 senhor Presidente, em nome dos eleitos pela CDU, apresentou a seguinte saudqilo: 
"Comemorar o 25 de Abril e 1 " de Maio pela Democracia e vela Justica Social 

A Revoluqdo de Abril, a Revoluqdo dos Cravos, a Revoluqdo da Democracia, ndo envelhece. 
Passados 48 anos daquele dia 25 de abril de 1974, os valores da Revoluqb permanecem atuais, 
prementes e cada vez mais necessdrios. 
A Revoluqdo de Abril, logo nas suas primeiras horas, libertou o pensamento, a expressdo e a 
a q o  popular. Na madrugada do dia 27, a Revoluqdo libertou os presos politicos. No dia I de 
maio, a Revoluqdo libertou o "Dia International do Trabalhador", aprisionado que estava em 
Portugal durante de'cadas. Ndo satisfeita, a Revoluqdo acabou cum a Guerra e ofereceu aos 
Portugueses uma Constituiqdo e urn Poder Local Democrdtico, verdadeiras escolas da 
democracia e da participaqdo pziblica. 
25 de Abril e l o  de Maio sdo insepardveis, pois se o primeiro nos trouxe a democracia, a 
Constituiqh e o Poder Local Democrdtico, o segundo trouxe a organizaqo e a lutapor direitos 
e justiqa social. E ndo existe democracia, nem Constituiqdo, nem Poder Local Democrdtico, que 
sobreviva sem justiqa social, pois sdo as duas faces da mesma moeda. 
Nenhum avanqo foi oferecido, todos foram conquistados com a tenacidade e capacidade de 
resistgncia dos trabalhadores, pel0 que relembrar o 25 de Abril, celebrar esta festa da 
democracia, e' pois defende-lo e e' cumpri-lo. Celebrar o 1 Ode Maio e' tambe'm cumprir Abril. 

A Cdmara Municipal de ~ v o r a ,  reunida a 20/4/2022, delibera: 
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1. Apelar a todos, homens e mulheres, de todas as idades, credos e opqGes politicas, que se 
juntem, com grande energia e alegria, as inzimeras iniciativas que assinalariio estas datas, tanto 
no Concelho como pelo Pais; 

2. Saudar o 48. " aniversario do 25 de Abril e o 1 " de Maio e o seu inestimavel patrimdnio de 
transJbrmaq6es econdmicas, sociais, culturais e politicas; 

3. Reafirmar o espirito de serviqo publico que, ha 48 anos, animou aqueles que tomaram nus 
suas miios a conduqiio das politicas locais a benefcio das populaq6es e cuja aqiio deixou marca 
indele'vel no Poder Local; 

4. Defender o Poder Local Democratico, a sua autonomia e capacidade de realizaq60, 
reafirmando o 25 de Abril e o 1 Ode Maio em cada dia de trabalho e de luta. " 
Deliberagiio: 
A Saudagiio foi aprovada por unanimidade. 

1.4. - Situaqiio da Pandemia no Concelho. 

0 senhor Presidente em relagiio a situagiio da pandemia no Concelho disse que tem tido uma 
ligeira tendgncia de decrescimento. Ainda assim, continuam com uma incidencia alta no 
concelho, contudo abaixo da incidgncia nacional, e neste momento ha 2272 casos ativos por 100 
mil habitantes. 
Relativamente a vacinagiio ha um ligeiro acrescimo nos valores que foram fornecidos na ultima 
reuniiio, em utentes com mais de 12 anos com a primeira dose 88,2%, com a segunda dose 
83,07%, com a dose de reforgo 5 1,06%, dos 5 aos 11 anos com a primeira dose 56,86% e com a 
segunda dose 28,54%. 
A Clmara tomou conhecimento. 

1.5. - Clmara Municipal de Arraiolos / Felicitagiio a Candidatura de ~ v o r a  a Capital 
Europeia da Cultura 2027. 

0 senhor Presidente deu conhecimento ao executivo da seguinte felicitagiio: 
"Saudando e felicitando a candidatura de ~ v o r a  a Capital Europeia da Cultura 2027 
A Cbmara Municipal de Arraiolos congratulando-se com a decisiio do Juri internacional 
de incluir nu prd-seleqiio a candidatura de ~ v o r a  a Capital Europeia da Cultura 2027, de 
entre as 12 cidades portuguesas candidatas, felicita a Cbmara Municipal de ~ v o r a  e a 
restante Comissiio Executiva - Direqiio Regional de Cultura do Alentejo, Universidade de 
~ v o r a ,  Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, Comissiio de Coordenuqiio de 
Desenvolvimento Regional do Alentejo, Turismo do Alentejo - ERT, Fundaqiio Euge'nio 
de Almeida e AgCncia Regional de Promoqiio Turistica do Alentejo - ARPTA, 
A Cbmara Municipal de Arraiolos tem vindo a dar o seu contribute colaborando com a 
construqiio desta candidatura, que integra urn territdrio com identidade intrinseca e com 
""vagar': a qua1 queremos ver a continuar caminhando no sentido de dar mais ao 
Alentejo. 
Deixamos tambe'm uma palavra de apreqo a todas as cidades que estiio neste evento, 
independentemente do resultado, acreditando que a candidutura de h o r a  a Capital 
Europeia da Cultura 2027 sera um momento de exalta@o das nossas artes, transmitido 
conhecimento, veiculo maior da transformaqiio pela cultura, que sd pode enriquecer e 
engrandecer o nosso territdrio. Obrigado, pelo '"vagar ". " 
A CPmara tomou conhecimento. 

1.6. - Informagiio Econbmica e Financeira do Municipio. 
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0 senhor Presidente deu conhecimento ao executivo do seguinte: 
Paamentos: do dia 30 de marqo ao dia 13 de abril de 2022, foram efetuados pagamentos no 
valor iliquido de 1.555.035,lO € (liquid0 de 1.553.362,48€), conforme lista que se encontra 
anexada ao processo. 
A CBmara tomou conhecimento. 

2. - ADMINISTRACAO GERAL E FINANCEIRA 

2.1. - Pedido de autorizaqiio para abertura de Procedimento Concursal / Nadador 
Salvador. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propbe-se para deliberaqiio a abertura de urn Procedimento Concursal para recrutamento de 
trabalhador por tempo indeterrninado, cujo lugar esta vago no Mapa de Pessoal de 2021. 
Procedimento concursal: 
DSC - 1 Assistente Operacional (Nadador Salvador), por tempo indeterminado. 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanirnidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

2.2. - Concurso Publico para concessiio do direito de exploragBo do Snack-bar da 
Varanda das Piscinas Municipais de ~ v o r a .  

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Solicits-se autorizaqilo para inicio de procedimento, aprovaqiio das peqas processuais e 
nomeaqfio do jiui do procedimento. 
Nos termos do art." 36.O, do n." 2 do art." 40." e do art." 67.' do C6digo dos Contratos Publicos, 
solicits-se autorizaqiio para inicio de procedimento, aprovaqiio das peqas processuais e nomeaqiio 
do jh i  do procedimento infia e, nos termos de 69.", que seja delegado no mesmo a cornpetencia 
para a prestaqilo de esclarecimentos. 
Juri do procedimento: 
Efetivos: 
Presidente: Luis Pires (DAGF) 
1" Vogal: Teresa Engana (DJD) 
2" Vogal: Dina Campino (DJ) 
Suplentes: 
Vogal suplente: Hugo Matias (DJD) 
Vogal suplente: Sandra Sabino (DAGFISCA) 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

2.3. - Edital da Hasta Publica para Venda de Pastagens em 2 terrenos propriedade do 
Municipio. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se a aprovaqiio do Edital da hasta pcblica para venda de pastagens em 2 terrenos 
propriedade do Municipio de ~ v o r a  e da comissiio do procedimento. 
Para efeitos da hasta publica para venda de pastagens, propbe-se aprovar o Edital que se encontra 
anexado ao processo, assim como a cornissiio do procedimento composta pelos seguintes 
elementos: 

Luis Pires - Chefe da Divisiio de Administraqiio Geral e Financeira; 
Daniel Valente - Chefe da Divisiio de Arnbiente e Mobilidade; 
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Joaquim Piteira - Coordenador Municipal de Proteqiio Civil; 
Susana Valente - Tecnica Superior da Divisiio de Administraqiio Geral e Financeira; 
Joiio Modas - Tecnico Superior da Divisiio de Administra~iio Geral e Financeira. 

Deliberaggo: 
A CAmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

2.4. - Acumulaqzio de Funq8es Privadas / JosC Manuel Pardelha Cortes. 

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, foi autorizado ao trabalhador Jose Manuel Pardelha 
Cortes, por seu despacho datado de 12/04/2022, a acumulaqiio de funqdes privadas para 
"Trabalhos agricolas, cortiqa e poda de arvores", em que o horario sera das 11,30h as 14,30h, 
fora do horario de trabalho, com a remuneraqiio mensal variavel. A presente acumulaqiio foi 
deferida por um period0 de 12 meses, sendo depois sujeita a uma avalia~iio. Qualquer alteraqiio 
dos elementos constantes e subjacentes a autorizaqiio concedida, implicam novo pedido e nova 
avaliaqiio. 
A Cimara tomou conhecimento. 

3.1. - Direito de preferencia sobre o imdvel sito na Rua na Rua do Cano no 13,13-A e 13/B 
fragBo D, propriedade de Mattia Gaeta e outra. Processo 1.811/D. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o niio exercicio do direito de preferencia, nos termos do Decreto no 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informaqiio sobre a avaliaqiio que 
consta no processo. 0 imovel encontra-se, desocupado e ira ser vendido por 1.135.000,OO (um 
milhiio, cento e trinta e cinco mil euros). 
Deliberaqgo: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.2. - Direito de preferencia sobre o imdvel sito na Rua da Mouraria no 56 fraqgo E, 
propriedade de AssociagBo dadores Benholos de Sangue do Distrito de ~ v o r a .  Processo 
1.1060. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o 1150 exercicio do direito de preferencia, nos termos do Decreto no 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informag20 sobre a avaliaqiio que 
consta no processo. 
0 imovel encontra-se, desocupado e ira ser vendido por 80.000,OO (oitenta mil euros). 
Deliberaggo: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.3. - Direito de preferencia sobre o imdvel sito na Travessa do Soares no 5, propriedade 
de Maria Clara Pereira Pais. Processo 1.3531. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o niio exercicio do direito de preferencia, nos termos do Decreto no 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informaqiio sobre a avaliaqiio. 0 
imovel encontra-se, desocupado e ira ser vendido por 90.000,OO (noventa mil euros). 
Deliberaqgo: 
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A C b a r a  deliberou, por unanirnidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.4. - Direito de prefersncia sobre o imbvel sit0 na Rua da Moeda no 10 3' Esq. Fraqio F, 
propriedade de Factor Extraordinhrio Lda. Processo 1.732. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se o n%o exercicio do direito de preferencia, nos termos do Decreto no. 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informa~ilo sobre a avaliaqgo que 
consta no processo. 0 im6vel encontra-se, ocupado e irSl ser vendido por 275.000,OO (duzentos e 
setenta e cinco mil euros). 
DeliberaqBo: 
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 Jhcome Alves no 15 fraqilo A, 
propriedade de JosC Inhcio Gonqalves Lopes e outra. Processo 1.11706. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropTte-se o nil0 exercicio do direito de preferencia, nos termos do Decreto no 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informaqilo sobre a avaliaqgo que 
consta no processo. 0 im6vel encontra-se, desocupado e ira ser vendido por 150.000,OO (cento e 
cinquenta mil euros). 
DeliberaqBo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.6. - Direito de prefersncia sobre o imbvel sit0 na Rua das Alcaqarias, 18, lo., fraqBo D, 
em kvora, propriedade de Natacha Marinha de Campos Reis. Processo 1.1043. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropTte-se o ngo exercicio do direito de preferencia, nos termos do Decreto no. 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informagilo sobre a avaliaqilo que 
consta no processo. 0 im6vel encontra-se desocupado e ira ser vendido por 310.000,OM 
(trezentos e dez mil euros). 
DeliberaqBo: 
A C b a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.7. - Direito de prefergncia sobre o imbvel sit0 na Rua Dr. Joaquim Henrique da 
Fonseca, 3, Rua da Oliveira, 2, 4 e Travessa Sezinando Roiz, 1, fraqBo Z, em kvora, 
propriedade de Spark Capital. Processo 1.995. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se o ngo exercicio do direito de preferencia, nos termos do Decreto no. 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informaqgo sobre a avaliaqiio que 
consta no processo. 0 im6vel encontra-se desocupado e ira ser vendido por 250.000,OM 
(duzentos e cinquenta mil euros). 
DeliberaqQo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.8. - Direito de prefersncia sobre o imbvel sit0 na Rua da Mouraria, 37, fraqao A, em 
kvora, propriedade de Ma. Patricia Caeiro Lopes Queiroga. Processo 1.2297. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
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Prop6e-se o niio exercicio do direito de preferencia, nos termos do Decreto no. 4112003, de 19 de 
setembro, por inexistir interesse municipal e tendo em conta a informagiio sobre a avaliagiio que 
consta no processo. 0 imovel encontra-se desocupado e ira ser vendido por 125.000,00€ (cento e 
vinte cinco mil euros). 
Deliberaqiio: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.9. - Direito de preferiincia sobre o imdvel sito na Travessa Afonso Trigo no 12, 
propriedade de Francisco JosC Narciso Pinto e outra. Processo 1.969. 

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

3.10. - Isenqiio de Taxas referente a cediincia do Saliio Nobre do Teatro Garcia de Resende 
ao Departamento de Histdria da Universidade de ~ v o r a ,  dia 04 de junho. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
De acordo com o Regularnento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~ v o r a ,  
Artigo 7" Isenq6es e ReduqGes, e dado tratar-se de uma iniciativa de relevo enquanto espaqo de 
manifestagiio de cidadania, propde-se a cedencia do Saliio Nobre do Teatro Garcia de Resende, 
com a isen~iio do pagamento da Taxa de Utilizaqiio, ao Departamento de Historia da 
Universidade de ~ v o r a ,  na pessoa do Dr. Fernando Branco Correia (Coordenador da iniciativa, 
em colaboragiio com ex-colegas e alunos), no proximo dia 04 de junho, - Homenagem a Prof. 
Filomena Barros (que foi docente da Universidade de ~ v o r a  e que colaborou com a CME em 
diversas atividades), cujo valor e de: 1.837,04/dia. 
Deliberaqiio: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.11. - Cediincia de estantes a CPmara Municipal do Redondo para a Feira do Livro. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
0 Municipio de Redondo no imbito da XXXIV Feira do Livro de Redondo, que se ira realizar 
de 6 a 15 de maio no recinto do Jardim Municipal, solicita a cedencia de estantes para colocagiio 
de livros, uma vez que as mesmas estiio disponiveis nas datas solicitadas, propde-se a sua 
cedencia, ficando os mesmos responsaveis pel0 seu transporte. 
Deliberaqiio: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.12. - Isenqiio de Taxas pela cedsncia do Teatro Garcia de Resende a ERTA I Entidade 
Regional Turismo do Alentejo e Ribatejo, dia 09 de novembro. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~ v o r a ,  
Artigo 7" Isenq6e.s e Reduqces, e dado tratar-se de uma iniciativa de relevo enquanto espago de 
manifestagiio de cidadania, propde-se a cedencia do Teatro Garcia de Resende, com a isengiio do 
pagamento da Taxa de Utilizaqiio, a ERTA-Entidade Regional Turismo do Alentejo e Ribatejo, 
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no dia 09 de novembro de 2022, para o acolhirnento do espetaculo previsto para a cerimcinia de 
abertura do Congresso da Organiza~Ho Internacional de Escolas de Hotelaria e Turismo, cujo 
valor C de: 3.660,06€/dia. 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, par unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.13. - Impresslo de materiais grhficos para: Associaqiio PCdexumbo. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se a impress50 de materiais grhficos, corn iseng5o de taxas. 
No h b i t o  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 ~vora ,  Artigo 
7" Isengaes e Reduqaes, ponto 5, alinea 4, prop6e-se, a impress50 de materiais graficos para: 

Associa950 PCdexumbo - 55 A3 x 1,57€= 86,35 € (Cartaz "Bairro Celeiros"). 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.14. - Pedido de Isenqiio de Taxa referente B licenqa especial de ruido para o Grupo 
Cultural e Desportivo dos Bairro de Santa Maria e Fontanas - Baile da Pinha, 30 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" IsengBes e Redu~aes, ponto 5, alinea 4, propde-se a isenqao do pagamento de 
Taxas referente a licenga especial de ruido, para o Baile da Pinha, a acontecer no dia 30 de abril. 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.15. - Pedido de Isenqiio de Taxa referente B licenqa especial de ruido para a SRDE I 
Sociedade Recreativa Dramhtica Eborense. 

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" IsenqBes e Reduges, ponto 5, alinea 4, propde-se a iseng5o do pagamento de 
Taxas referente ds licengas especiais de ruido, para a SRDE - Sociedade Recreativa Dramhtica 
Eborense, para as iniciativas a acontecer nos dias 30 de abril, 21 de maio e 18 de junho. 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

3.16. - Impresslo de materiais graificos para Coleqlo B - Associaqiio Cultural. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Profle-se a impress50 de materiais graficos, corn isen950 de taxas. 
No h b i t o  dos apoios logisticos aos Agentes Culhuais do Concelho, para o ano em curso, e de 
acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~vora ,  Artigo 
7" IsenqBes e RedugBes, ponto 5, alinea d), propde-se, a impressiio de materiais graficos para: 

Colegiio B - Associaqiio Cultura - 43 A3 x 1,57€ = 67,s l€  (Cartaz do "L' Appel du Vide). 
Deliberaqio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 
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3.17. - Direito de preferencia sobre o im6vel sito na Rua Mestre Resende no 20-A, 
propriedade de Luis Miguel Martins Pereira Salvo e outra. Processo 1.2759. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propas a ratificagiio do seu despacho datado de 11/04/2022, nos termos e para os efeitos do art0 
35", no 3 do Anexo I da Lei no 7512013 de 12 de setembro: "Deferido o n5o exercicio do direito 
de preferencia por inexistir interesse municipal e tendo em conta a avaliag50". 0 imovel 
encontra-se desocupado e ira ser vendido por 85.000,00€ (oitenta e cinco mil euros). 
Deliberaqlo: 
A Cdmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

3.18. - Direito de preferencia sobre o im6vel sito na Travessa Ana Vaz, 11, fraqlo A, em 
~ v o r a ,  propriedade de Rui Luis Correia. Processo 1.1841. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop8s a ratificag50 do seu despacho datado de 06/04/2022, nos termos e para os efeitos do art0. 
35"., no. 3 do Anexo I da Lei no. 751201 3 de 12 de setembro: "Deferido o niio exercicio do direito 
de preferencia por inexistir interesse municipal e tendo em conta a avaliag50.". 0 imovel 
encontra-se desocupado e ira ser vendido por 140.000,00€ (cento e quarenta mil euros). 
Deliberaqlo: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

3.19. - Impresslo de materiais graficos para o CENDREV. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propas a ratificag50 do seu despacho datado de 04 de abril de 2022, nos termos e para os efeitos 
do art." 35.", no 3 do Anexo I da Lei n." 7512013 de 22 de setembro. "Concordo". 
De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~ v o r a ,  
Artigo 7" Isenq6es e ReduqGes, ponto 5, alinea d), e no dmbito do apoio logistic0 aos Agentes 
Culturais do Concelho, para o ano em curso, foram impressos no Gabinete de Artes Graficas: 

CENDREV - 150 A3 x 1,57€ = 235,50 € (Impress50 Folhas de Sala "A Solta"). 
Deliberaglo: 
A Cdmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

3.20. - Isenqlo de Taxa referente a cedencia de transporte a Banda Filarmonica da Casa 
do Povo de Nossa Senhora de Machede. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propas a ratificagso do seu despacho datado de 01 de abril de 2022, nos termos e para os efeitos 
do art." 35.", no 3 do Anexo I da Lei n." 7512013 de 12 de setembro. 
No h b i t o  do Regulamento aos apoios logisticos anuais aos Agentes Culturais sedeados no 
Concelho e de acordo corn o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de 
~ v o r a ,  Artigo 7" Isenq6es e Reduqaes, foi cedido autocarro a Banda Filarmonica da Casa do 
Povo de Na Sf' de Machede, corn isenq5o do pagamento de Taxa, no passado dia 17 de abril, para 
deslocaq5o a ~ v o r a  e vice-versa, no dmbito da participagiio na corrida de toiros em S. Manqos, 
com os custos estimados de: 229,00€. 
Deliberaqlo: 
A Cdmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

3.21. - Isenqlo de Taxa referente a licenga especial de ruido para o Grupo Unilo e Recreio 
Azarujense. 
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0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propas a ratificWHo do seu despacho datado de 07 de abril de 2022, nos termos e para os efeitos 
do art." 35.", no 3 do Anexo I da Lei n." 7512013 de 12 de setembro. 
No h b i t o  do Regulamento aos apoios logisticos anuais aos Agentes Culturais corn sede no 
Concelho e de acordo corn o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de 
~vora ,  Artigo 7" IsenZes e Reduqees, foi o Grupo UniQ e Recreio Azamjense, isento do 
pagamento de Taxas referentes a licenga especial de ruido, para a realwiio do Baile da Pinha 
que aconteceu no dia 16 de abril. 
Deliberaqilo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

3.22. - Impressilo de materiais grhficos para a Sociedade Harmonia Eborense. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBs a ratificaqb do seu despacho datado de 01 de abril de 2022, nos termos e para os efeitos 
do art." 35.", no 3 do Anexo I da Lei n." 7512013 de 22 de setembro. "Concordo". 
De acordo corn o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~vora,  
Artigo 7" Isentp3es e Reduqces, ponto 5, alinea d), e no h b i t o  dos apoios logisticos aos Agentes 
Culturais do Concelho, para o ano em curso, foram impressos no Gabinete de Artes Griificas: 

Sociedade Hannonia Eborense - 80 A3 x 1,57€= 125,60 € (Divulgagiio da iniciativa "Cartas de 
Amor para Elas"). 
Deliberaqilo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

3.23. - Isenqilo de Taxa referente B licenqa especial de ruido para a AssociaqIo Cultural 
NaturAlentejo. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propas a ratificagiio do seu despacho datado de 07 de abril de 2022, nos termos e para os efeitos 
do art." 35.", no 3 do Anexo I da Lei n." 75/2013 de 12 de setembro. 
No h b i t o  do Regulamento aos apoios logisticos anuais aos Agentes Culturais corn sede no 
Concelho e ainda dado o cariz social da iniciativa (angariaqiio de fundos) e de acordo corn o 
Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~vora., Artigo 7" Isenq6es e 
Reduqces, foi a Associa@o Cultural NaturAlentejo, isenta do pagamento de Taxa referente a 
licenga especial de ruido, para a iniciativa "Pascoa em Festa" que aconteceu na Casa do Povo de 
Canaviais no dia 15 de abril de 2022. 
DeliberaqIo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

3.24. - IsenqSLo de Taxas referente B ceddncia da Sala de Conferdncias do Palhcio de D. 
Manuel, B DRCAL - DireqQo Regional de Cultura do Alentejo, dia 06 de abril. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6s a ratificqgo do seu despacho datado de 06 de abril 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". 
De acordo corn o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~vora,  
Artigo 7" Isenqaes e Reduqees, e dado tratar-se de uma iniciativa de relevo enquanto espago de 
manifestagiio de cidadania, foi cedida a sala de Confersncias do Palhcio de D. Manuel, corn a 
isengHo do pagamento da Taxa de Utilizagiio, a DRCAL - Direqiio Regional de Cdtura do 
Alentejo no dia 06 de abril, para a realizagao de um cocktail, no h b i t o  da reuniiio International 
ERIS, numa organizagiio/parceria corn a Universidade de ~vora ,  cujo valor 6 de: 32,97€ldia. 
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Deliberaqiio: 
A Chmara deliberou, por unanimidade ratificar o despacho do senhor Presidente. 

3.25. - Isenqiio de Taxa referente a licenqa especial de recinto improvisado para o Grupo 
Uniiio e Recreio Azarujense. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop8s a ratificagiio do seu despacho datado de 06 de abril de 2022, nos termos e para os efeitos 
do art." 35.", no 3 do Anexo I da Lei n." 751201 3 de 12 de setembro. 
No iimbito do Regularnento aos apoios logisticos anuais aos Agentes Culturais sedeados no 
Concelho e de acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de 
~ v o r a ,  Artigo 7" Isengdes e Redugdes, foi o Grupo Uniiio e Recreio Azarujense, isento do 
pagamento de Taxas referentes a licenga especial, de recinto improvisado para a realizagiio de 
uma garraiada que aconteceu entre os dias 16 e 18 de abril. 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

3.26. - Impressiio de materiais grhficos para a Sociedade Harmonia Eborense. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6s a ratificagiio do seu despacho datado de 07 de abril de 2022, nos termos e para os efeitos 
do art." 35.", no 3 do Anexo I da Lei n." 7512013 de 22 de setembro. "Concordo". 
De acordo com o Regularnento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~ v o r a ,  
Artigo 7" Isengdes e Redugdes, ponto 5, alinea d), e no h b i t o  dos apoios logisticos aos Agentes 
Culturais do Concelho, para o ano em curso, foram impressos no Gabinete de Artes Graficas: 

Sociedade Harmonia Eborense - custos estimados de: 75 A3 x 1,57€= 1 17,75€ (Divulgagiio de 
iniciativas de abril). 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

3.27. - Impress50 de materiais graficos para o Eborae Musica - Associaqiio Musical de 
~ v o r a .  

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop8s a ratificagiio do seu despacho datado de 01 de abril de 2022, nos termos e para os efeitos 
do art." 35.", no 3 do Anexo I da Lei n." 7512013 de 22 de setembro. "Concordo". 
De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~ v o r a ,  
Artigo 7" 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: 

Eborae MGsica - Associagiio Musical de ~ v o r a  - 420 A3 x 1,57€ = 659,40€ (Divulgagiio 
Masterclass de Guitarra 2022). 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

3.28. - Impressiio de materiais graficos para: CENDREV - Centro Dramiitico de ~ v o r a .  

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropGs a ratificagiio do seu despacho datado de 05 de abril de 2022, nos termos e para os efeitos 
do art." 35.", no 3 do Anexo I da Lei n." 7512013 de 22 de setembro. "Concordo". 
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De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~vora ,  
Artigo 7" Isenqdes e Reduqaes, ponto 5, alinea d), e no h b i t o  dos apoios logisticos aos Agentes 
Culturais do Concelho, para o ano em curso, foram impressos no Gabinete de Artes Graficas: 

CENDREV - Centro Dramatic0 de Cvora - 13 A3 x 1,57€ = 20,41 € (Divulgaqiio Oficina de 
Clown de Rui Paixiio). 
Deliberagfo: 
A C h a r a  deliberou, por unanirnidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

3.29. - ImpressHo de materiais gdfieos para: AssociaqHo de Moradores e Cidadfos- 
Malagueira Viva e Vivida. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBs a ratifica* do seu despacho datado de 01 de abril de 2022, nos termos e para os efeitos 
do art." 35.", no 3 do Anexo I da Lei n." 7512013 de 22 de setembro. 
De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~vora ,  
Artigo 7" Isen@es e Reduqdes, e no h b i t o  dos apoios logisticos aos Agentes Culturais do 
Concelho, para o ano em curso, foram impressos no Gabinete de Artes Grificas: 

Associaqiio de Moradores e Cidadilos - Malagueira Viva e Vivida - 60 A3 x 1,57€ = 94,20 € 
(Cartazes Projeto Ribeira da Torregela). 
Deliberagfo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

4. - EDUCACAO E INTERVENCAO SOCIAL 

4.1. - Cartf o Social do Municipe I Revalidaqbes para deferimento. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Ao abrigo do regulamento de atribuiqiio do cart50 social do municipe, publicado em Diiirio da 
Republica 2" sCrie no 138 de 20 de julho de 20 1 1, com entrada em vigor no dia 01 de outubro de 
201 1, silo presentes 7 processos de revalidwbes do cartilo social do municipe com proposta para 
deferirnento. 
Tendo em conta o regulamento de atribuiqiio do cart50 social do municipe e ap6s andise t h i c a ,  
o servi~o proptie a revalidaqiio de 7 processos que, curnulativamente, cumprem as seguintes 
condiqaes: 
0 rendimento per capita niio ultrapassa os 443,2042, de acordo corn a alinea a) no 4 do artigo 5" 

do regulamento; 
0 valor patrimonial dos bens a considerar C inferior a 443,20€, de acordo com a alinea b) n04 

do artigo 5" do regulamento; 
0 s  processos referem-se aos municipes abaixo identificados: 
Processos para deferimento: 
Unifo das Freguesias de ~ v o r a  

Unifo das Freguesias da Malagueira e Horta das Figueiras 

Rendimento per 
capita (€) 
382,lO € 

N." 

2578 
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Nome 

Maria Angelina Venbcio 

Rendimento per 
capita (€) 
432,OO € 

N." 

1508 

Nome 

Joana Josefa Rebocho Queijeira Baioa 



DeliberaqPo: 
A Chmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

2260 
2350 
245 1 
2492 
2493 

4.2. - Acordos de ColaboraqPo com os Agrupamentos de Escola em matkria de refeiq6es 
escolares. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
- Agrup. de Escolas Manuel Ferreira Patricio - margo de 2022 
- Agrup. de Escolas Gabriel Pereira - margo de 2022 
- Agrup. de Escolas Andrk de Gouveia - setembro 2021 a marqo de 2022 
Junto se envia, para aprova~iio, os valores a colocar a pagamento relativamente aos Acordos de 
Colaboraqiio com os Agrupamentos de Escolas em matkria de refeiqaes referentes ao ano letivo 
202 112022. 

Fernando Maria Martins Costa 
Julieta Adelina Ramos 
Adora de Lurdes Grilo Ramos 
Iskra Evtimova Rudarska 
Lena Petrova Stoycheva 

Ferreira Patricio 

395,70 € 
83,73 € 
47,20 € 
-1,40 € 
-1,40 € 

Agrupamento de Escolas Gabriel 
Pereira 

Cdmara Municipal de ~ v o r a  - Ata da reunizo no 9/2022 de 20/04/2022 - Pcigina 24 de 59 

Agrupamento de Escolas An& de Gouveia Registo de entrada ENT-EVORA/2022/ 1 0 1 94 

165,71 € 

56,94 € 

EB Chafariz del Rei 

J 1  St Antonio 
697,15 € 

1.629 

335 
Total 3.318 



**Valores jh trmsferidos para o Agrupamento de Escola 
Notr: 0 subsidio referente Bs refeigh escolares 6 calculado tendo como ref-cia o nhero efetivo de refeigb consumidas de 
acordo com os escal6es de social ewlar. 
Deliberaqito: 
A C$mara deliberou, por unanhidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

4.3. - Contratos Interadministrativos de 2022 com as Unities e Juntas de Freguesia. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Propbe-se, para aprovaqb os valores respeitantes a execuqiio dos Contratos Interadministrativos 
referente aos meses de janeiro, fevereiro e marqo de 2022. 
A Lei n." 7512013, de 12 de setembro, veio introduzir urn novo regime normativo de 
enquadramento da delegaqiio de competencias, atraves da sua contratualizaqiio, possibilitando 
que os 6rgiios dos municipios deleguem competCncias nos 6rgiios das freguesias, em dominios 
dos interesses pr6prios das populaqbes destas, em especial no h b i t o  dos serviqos e das 
atividades de proximidade e do apoio direto as comunidades locais. 
Neste hbi to ,  forarn celebrados com as Juntas e Unibes de Freguesias Contratos 
Interadrninistrativos atraves dos quais o Municipio de ~ v o r a  delegou as seguintes competencias 
no dominio da educaqiio: transportes escolares, gestfio de refeit6rios e refeiq8es escolares e 
atividades de animaqiio e apoio a ificia. 
Deste mod0 prop8e-se, ao abrigo dos Contratos Interadministrativos de 2022, a aprovaqiio dos 
valores a pagar no h b i t o  da delegaqiio de competencias no dominio da educaqiio hs Juntas e 
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Nota 1: Relativamente as transferencias de compet&ncias: 
* No caso das refei~des escolares, as unidades correspondem as refeiqBes fornecidas sem contabiliza@o dos adultos (pois nilo existem 

comparticipa$ilo dos adultos): 
** Em r e l a ~ b  aos transportes escolares, as unidades correspondem aos Km's realizados afetos aos circuitos autorizados em PTE: 
*** No caso das AAAF, as unidades correspondem ao no de crian~as em prolongamento de horario e a almoqar. 
Nota 2: **** Valores j a  transferidos. 
Nota 3: 0 subsidio referente as refeipBes escolares e calculado tendo como referencia o nlimero efetivo de refeiqdes consumidas de acordo 
com os escalBes de a ~ b  social escolar. 

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

4.4. - Programa Municipal "Conhecer Mais" - Cedcncia de transporte a EB AndrC de 
Resende, dia 2 de maio. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
No iimbito do Programa Municipal "Conhecer Mais", prop6e-se a aprova@o a cedsncia de - 

transporte para a seguinte atividade: 
- Escola Basica Andre de Resende - atividade pedagogica ao Cantinho dos Animais em ~ v o r a ,  
no dia 2 de maio de 2022, com um custo estimado de 60,11€. ENT_EVORA/2022/8967 
A estimativa do custo desta iniciativa tem por base o artigo 92" do RTTORME. 
O programa municipal "Conhecer Mais" esta enquadrado nas competencias da Ciimara 
Municipal, segundo a alinea u) do ponto 1 do artigo 33" da Lei n." 75, de 12 de setembro de 
2013. 
Deliberaqio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

4.5. - Isenqiio de taxas pela cedhcia do Monte alentejano, no 8mbito do apoio ao 
Associativisrno Social e Juvenil do Concelho de ~ v o r a ,  Real Irmandade de Nossa Senhora 
da Saude. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
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Proptie-se a aprovqiio da cedencia do Monte Alentejano no dia 3010412022, para a realizaqiio de 
uma noite de fados, promovida pela Real Irmandade de Na Sra. da Safide, conforme 
especificaqaes. 
A Real Irmandade de Nossa Senhora da Saude, entidade religiosa sem fins lucrativos, solicita a 
cedencia do Monte Alentejano para realizaqb de uma noite de fados, no dia 3010412022, para 
angariaqiio de fundos para apoio k obras sociais realizadas por esta entidade. 
Tendo a entidade a sua candidatura ao RAASJCE devidamente formalizada, prop8e-se a 
cedencia do Monte Alentejano com utilizaqiio da cozinha e loiqas, no valor de 11 9,lM (cento e 
dezanove euros e dez centimos), calculado conforme Art." 82.0 da Tabela de Taxas e Outras 
Receitas do Municipio de ~vora ,  e a respetiva isenqiio do seu pagamento, ao abrigo do Art.' 7.9 
n.' 5, alinea d) do Regularnento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio de ~vora .  
Deliberagilo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

5. - JUVENTUDE E DESPORTO 

5.1. - Servidiio Administrativa de Passagem na Herdade da Alfarrobeira. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Proptie-se estabelecimento de Servidb Administrativa de Passagem na Herdade da Alfarrobeira 
para viabilizar o percurso pedestre e ciclhvel entre Santo Antonico e Valverde com posterior 
constituiqao de escritura. 
No h b i t o  da Grande Rota do Montado (GRM), foram desenvolvidas diversas diliggncias para 
concretizar atravessamentos em terrenos privados. Com efeito, para viabilizar a Servidiio 
Administrativa de Passagem na Herdade da Alfarrobeira f o r m  realizadas reunities com os 
proprietiirios cuja concordincia se encontra anexada ao processo. 
Acordou-se que a Servidiio de Passagem sera constituida com urn comprimento de cerca de 
4230m e com largura de 2m e implantada em conformidade com planta encontra anexada ao 
processo. 

A Servidiio de Passagem e constituida por um prazo de 15 anos, niio renovavel, e destina-se a ser 
integrada no percurso da Grande Rota do Montado. No h b i t o  deste projeto da CIMAC, o 
Municipio de ~ v o r a  assegura a escritura e a implantaqb no terreno da Servidb, ficando a cargo 
da CIIMAC a construqiio de todas as vedaq8es, porteiras, marcaq8es que se mostrem necessiirias 
e os trabalhos de manutenqiio durante o periodo de vighcia. A constituiqiio da Servidgo C 
gratuita e n b  da lugar a nenhuma compensaqiio. 
Prop8e-se que a C h a r a  Municipal aceite, a favor do Municipio de ~vora ,  a constituiqb de uma 
Servidb Administrativa de Passagem, a titulo gratuito e pel0 prazo de 15 anos, com a hea total 
de 8460 m2 (comprirnento de 4230 m e com largura de 2m) e implantada em conformidade com 
a planta que se encontra anexada ao processo, sobre o prkdio designado como Herdade da 
Alfarrobeira, sito em ~vora ,  descrito na Conservatbria do Registo Predial de ~ v o r a  sob o n.O 
46119890925 descriqiio em livro n. 8623, limo no 22, da Uniiio das Freguesias de Na Sra da 
Tourega e Na Sra. De Guadalupe e inscrito na matriz predial h t i c a  sob o artigo 1, natureza 
~ s t i c a ,  da seqiio M, da Uniiio das Freguesias de Na Sra da Tourega e Na Sra. de Guadalupe. 
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Deliberaqiio: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

5.2. - Servidgo administrativa de Passagem na Herdade de Alcamises 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Proptie-se a ServidZio Administrativa na Herdade de Alcamises para viabilizar o percurso 
pedestre e ciclavel entre Santo Antonico e Valverde com posterior constituiqZio de escritura. 
No imbito da Grande Rota do Montado (GRM), foram desenvolvidas diversas diligencias para 
concretizar atravessamentos em terrenos privados. Com efeito, para viabilizar a ServidZio 
Administrativa de Passagem na Herdade da Alcamises foram realizadas reunities com os 
proprietarios cuja concordincia se encontra anexada ao processo. 
Acordou-se que a ServidZio de Passagem sera constituida corn um cornprimento de cerca de 35m 
e com largura de 2m e implantada em conformidade com planta que se encontra anexada ao 
processo. 
A ServidZio de Passagem e constituida por urn prazo de 15 anos, e destina-se a ser integrada no 
percurso da Grande Rota do Montado. No imbito deste projeto da CIMAC, o Municipio de 
~ v o r a  assegura a escritura e a implantaqBo no terreno da ServidZio, ficando a cargo da CIMACI 
GRM construir todas as vedaqaes, porteiras, passagem sobre ribeira, marcaqties que se mostrem 
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necessarias e os trabalhos de manutenqiio durante o period0 de vigencia. A constituiqiio da 
Servidgo 6 gratuita e ngo dh lugar a nenhuma compensaq50. 
Propbe-se que a C h a r a  Municipal aceite, a favor do Municipio de ~vora ,  a constituiqiio de m a  
Servidiio Administrativa de Passagem, a titulo gratuito e pel0 prazo de 15 anos, com a Brea total 
de 70 m2 (comprimento de 35m e com largura de 2m) e implantada em conformidade com a 
planta que se encontra anexada ao processo, sobre o predio designado como Herdade de 
Alcamises, sit0 em ~vora ,  descrito na Conservat6ria do Registo Predial de ~ v o r a  sob o nP 
413120030703 descriqiio em livro n. 348, livro no 3E, da Uniao das Freguesias de Na Sra da 
Tourega e Na Sra. De Guadalupe e inscrito na matriz predial nlstica sob o artigo 1 da seqao V, da 
Uniiio das Freguesias de Na Sra da Tourega e Na Sra. de Guadalupe. 
Percurso em mapa n 

A Cbara delibemu, p r  unanimidade, aprovar a propasta do senhor Vereador. 

5.3, - ServidQo Administrativa de Passagem na Herdade do Monte dm Flores. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Propbe-se estabelecimento de Servidiio Administrativa de Passagem na Herdade do Monte das 
Flores para viabilizar o percurso pedestre e ciclavel entre Santo Antonico e Valverde com 
posterior constituiqiio de escritura. 
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No dmbito da Grande Rota do Montado (GRM), foram desenvolvidas diversas diligencias para 
concretizar atravessamentos em terrenos privados. Corn efeito, para viabilizar a Servidiio 
Administrativa de Passagem na Herdade do Monte das Flores foram realizadas reuni6es corn os 
proprietarios cuja concorddncia que se encontra anexada ao processo. 
Acordou-se que a Servidgo de Passagem sera constituida corn urn comprimento de cerca de 
800m e corn largura de 2m e implantada em conformidade corn planta que se encontra anexada 
ao processo. 
A Servidiio de Passagem e constituida por um prazo de 15 anos e destina-se a ser integrada no 
percurso da Grande Rota do Montado. No h b i t o  deste projeto da CIMAC, o Municipio de 
~ v o r a  assegura a escritura de servidiio, ficando a cargo da CIMACI GRM construir todas as 
vedaqties, porteiras, marcaqties que se mostrem necessarias e os trabalhos de manutenqiio 
durante o period0 de vigcncia. A constitui@io da Servidiio e gratuita e niio da lugar a nenhuma 
compensac;iio. 
Prop6e-se que a Cdmara Municipal aceite, a favor do Municipio de ~ v o r a ,  a constitui@io de uma 
Servidiio Administrativa de Passagem, a titulo gratuito e pelo prazo de 15 anos, corn a area total 
de 1600 m2 (comprimento de 800m e corn largura de 2m) e implantada em conformidade com a 
planta que se encontra anexada ao processo, sobre o predio designado como Herdade do Monte 
das Flores, sito em ~ v o r a ,  descrito na Conservatoria do Registo Predial de ~ v o r a  sob o n." 
14884120181204, da Uniiio das Freguesias de Na Sra da Tourega e Na Sra. De Guadalupe e 
inscrito na matriz predial rustica sob o artigo 80 da seqfo BB1, da Uniiio das Freguesias de Na 
Sra da Tourega e Na Sra. de Guadalupe. 
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Deliberaqilo: 
A C h a r a  deliberou, por unanirnidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

5.4. - RevogaqPo da decisilo de reconhecimento do caminho entre Santo Antonico e 
Valverde como Pliblico. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se a revogaq30 da decis3o de reconhecimento do caminho entre St. Antonico e valverde 
como Publico deliberada em 27-02-20 19. 
0 caminho entre Santo Antonico e Valverde n3o consta do cadastro municipal, nem dos 
cadastros das freguesias. 
0 caminho entre Santo Antonico e Valverde decorria em tempos idos por tres propriedades, 
predios descritos nas respetivas cadernetas prediais como Herdade de Alcamises, Herdade do 
Monte das Flores, Herdade da Alfmobeira. 
Ap6s reuniaes cam os propriethios foi possivel chegar a acordo para servidb adrninistrativa de 
passagem, solu@o de agrado is partes. 
PropBe-se assim a revoga@h da decisb de reconhecimento de caminho p~blico deliberada em 
27-02-20 19 para que se possa vir a deliberar das servidBes administrativas de passagem. 
Deliberaqilo: 
A C h a r a  deliberou, por unanirnidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

5.5. - CedCncia de Transporte ao Grupo Desportivo e Recreativo Andrd de Resende, dia 
23 de abril. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se nos termos e para os efeitos da alinea u), do no 1, do art." 33", da lei no 751201 3, de 12 
de setembro, a cedtncia dos meios de transporte que a seguir se especificam. 
- Grupo Desportivo e Recreativo Andre de Resende: cedtncia de uma carrinha para deslocaq30 
de equipa a Lisboa no dia 23 de abril de 2022. 
Tem urn custo previsivel de 218.61€, de acordo com o RTTORME em vigor, que sera deduzido 
no plafond do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo. 
Deliberaqilo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

5.6. - CedCncia de Transporte ao Grupo Desportivo e Recreativo Andrd de Resende, dia 
30 de abril. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se nos termos e para os efeitos da alinea u), do no 1, do art." 33", da lei no 7512013, de 12 
de setembro, a cedencia dos meios de transporte que a seguir se especificam. 
- Grupo Desportivo e Recreativo Andre de Resende: cedencia de uma carrinha para deslocaq3o 
de equipa a Chamusca no dia 30 de abril de 2022. 
Tem um custo previsivel de 185.01€, de acordo com o RTTORME em vigor, que sera deduzido 
no plafond do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo. 
Deliberaqilo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

5.7. - CedCncia do Complero Desportivo ao Centro Humanithrio de kvora da Cruz 
Vermelha Portuguesa para Futebol de Rua, dia 8 de junho. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
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Proptie-se apoio em cedencia do complexo e isengiio das taxas de utilizagiio para realizagiio do 
Torneio Distrital de ~ v o r a  Futebol de Rua, organizagiio da Cruz Vermelha. 
0 Centro Humanitario de ~ v o r a  da Cruz Vermelha Portuguesa solicita a Ciimara Municipal de 
~ v o r a  a cedBncia do Complexo Desportivo de ~ v o r a  no dia 8 junho 2022 as 17h00 para 
realiza~iio do Torneio Distrital de ~ v o r a  no iimbito do Campeonato Nacional de Futebol de Rua. 
" (...) somos a solicitar as instalaq6es e parte do campo do complexo desportivo para que 

possamos instalar o campo insuflavel e realizar o torneio. Sendo que todos os preparatives ter6o 
que ser iniciados pelas 14h. " 
Esta iniciativa e uma competigiio de futebol inclusive, que promove a pratica desportiva como 
estrategia inovadora de intervengiio social promovendo a aquisigiio de competencias pessoais e 
sociais, indispensaveis a capacitagiio e integraqiio social. Pelos nos anteriores desta atividade 
que a CME tem vindo a apoiar, pela importiincia desta iniciativa para a comunidade proptie-se o 
apoio da CME em cedencia e isengiio de taxas do complexo desportivo referentes a 5h, utilizagiio 
do campo de grandes jogos, de acordo com a tabela taxas em vigor no valor de 250€ + iva. 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Vereador Alexandre 
Varela. 

5.8. - Apoio ao Associativismo Social e Juvenil do Concelho de ~ v o r a -  Candidatura da 
100010 ADN - Associaqiio de Desporto e Natureza (100%ADN). 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
A Associagiio 100% ADN solicita a cedencia temporaria por 12 meses do terreno localizado na 
mata de S. Sebastiiio, com dimensiio de 380m2, para execugiio de projeto bairros saudaveis. 
A 100% ADN - Associagiio de Desporto e Aventura, constituida em escritura em 17 de fevereiro 
de 201 1 e com alteragiio de estatutos e da localizaqiio da sede da Associagiio forrnalizada em 
escritura a I I de fevereiro de 2022, com sede em ~ v o r a ,  tem como fim: "I- Promover atividades 
nus varias modalidades do desporto de natureza com o designio que todas as atividades 
desportivas sejam praticadas em contacto direto com a natureza de forma n6o nociva, e 
organizar atividades fisicas e desportivas com finalidades, competitivas, ludicas, formativas ou 
sociais .. . ; 4- Promover atividades, serviqos e instalaq6es ou projetos que integrem a animaq6o 
ambiental contribuindo para a descoberta e fruiq60 dos valores naturais e culturais e para a 
revitalizaqco e divulgaq&o dos produtos artesanais tradicionais; . . . " 
Neste iimbito, subrneteu candidatura ao Programa "Bairros Saudaveis" - candidatura n." 179 - 
que mereceu aprovagiio pela entidade promotora. 
A referida candidatura visa o financiamento da obra de requalificagiio do terreno municipal 
localizado na Mata de S. Sebastiiio numa zona atualmente sem utilizaqiio publica, para 
implementagiio uma area recreativa para a pratica de Skate com modulos feitos in situ, corn uma 
pista de Skate de nivel basico com uma superficie de 277,67m2. 0 s  elementos a serem 
construidos siio: uma rampa; Funbox com grindbox; Quarter Pipe; Corrimiio Funbox com 
corrimiio; elevagiio "Maminha"; escadas; Funbox Piriimide. 
A intervengiio contempla ainda o increment0 da componente natural do espaqo atraves de 
integragiio paisagistica, com plantagiio de arvores, arbustos e herbaceas, assim como sistema de 
rega a instalar. 0 projeto preve a criagiio de acesso ao equipamento em saibro compactado, bem 
como a instalagiio de mobiliario urbano. 
0 terreno em questiio, localizado na mata de S. Sebastiiio, limitado pela Av. Tulio Espanca e 
corn ligagiio ao Parque de estacionamento da Rodoviaria Nacional, possui 380m2 e e pertence ao 
dominio privado Municipal, fazendo parte integrante do predio registado na Conservatoria do 
registo Predial com o n." 3.050, livro B-8, folha 135 - v, da freguesia da Se (extinta). 
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A execuqgio das referidas obras e prossecuqgio das atividades sergio da responsabilidade da 
100%ADN. 0 s  projetos da obra - arquitetura paisagista e especialidades foram entregues e sertio 
apresentados a devida aprovaqgio camartkia. 
A Associaqilo vem solicitar tl Camara municipal de ~vora ,  ao abrigo do Regulamento de Apoio 
ao Associativismo Social e juvenil do Concelho de ~vora ,  a ced6ncia temporAria, por 12 meses 
(no valor de 4.484,42€), do referido terreno, para concretizaqgio do projeto. 

A candidatura esth enquadrada no referido Regulamento, nos artigos 5.", da alinea b) e 7.", 
alinea b) - Medida 2, encontrando-se devidamente instruida, e a proposta garante uma melhor 
resposta ao desenvolvimento dos objetivos da associaqb, com potenciais beneficios para a 
populaqb da cidade, neste pressuposto prop6e-se que a CME delibere no sentido da sua 
aprovaqiio. Se a proposta for aprovada, de acordo com o artigo 12." do regulamento em causa, a 
concessgio do apoio devera ser titulada por protocolo a celebrar entre a Camara municipal de 
~ v o r a  e a entidade beneficihia. 
DeliberaqIo: 
A C h a r a  deliberou, por unanirnidade, aprovar a proposta do senhor Vereador. 

5.9. - CedCncia de Transporte ao Grupo Desportivo e Recreativo dos Canaviais, dia 02 de 
abril. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se a ratificaqh do despacho do senhor Presidente, datado de 01/04/2022, nos termos e 
para os efeitos do art." 35", no 3 do Anexo I, da Lei no 7512013 de 12 de setembro, que autorizou 
os apoios que a seguir se especificam. 
- Grupo Desportivo e Recreativo dos Canaviais: cedsncia de um autocarro para deslocaqgio de 
equipa a Lisboa, no dia 02 de abril de 2022. 
Teve um custo de 543.90€, de acordo com o RTTORME em vigor, que sera deduzido no plafond 
do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo. 
DeliberaqIo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

5.10. - CedCncia de cadeiras e transporte para a Aminata, dia 20 de marqo. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Prop& a ratificaqilo do despacho do senhor Presidente, datado de 18/3/2022, nos termos e para 
os efeitos do art." 35.", n." 3 do anexo I, da Lei n." 7512013 de 12 de setembro que autorizou os 
apoios que se especificam. 
AMINATA - ~ v o r a  Clube de Nataqilo: Cedencia de 60 cadeiras e transporte para a sede do 
Aminata, no dia 20 de marqo de 2022. 
Teve um custo de 112,69€, IVA incluido, de acordo com o RTTORME em vigor, que sera 
deduzido no Plafond do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo aprovado para 
2022. 
Deliberaqgo: 
A ~ h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

5.11. - IsenqIo de taxas e cedCncia de apoios Caminhada Solidaria, dia 3 abril. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se a ratificaqilo do despacho do senhor Presidente, datado de 1/4/2022 nos termos e para 
os efeitos do art." 35.", n." 3 do anexo I, da Lei n." 7512013 de 12 de setembro e do art." 7." do 
n."5 alinea d) do RTTORME que autorizou os apoios que se especificam. 
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0 Rotary Clube de ~ v o r a ,  e uma Associagiio sem fins lucrativos com sede em ~ v o r a ,  de acordo 
com estatutos "0 CLUBE tem por objeto a organizaqa"~ de homens e mulheres de negdcios e 
projissionais, unidos no mundo inteiro, que prestam serviqo humanitdrio, fomentam um elevado 
padrlio de e'tica em todas asprojiss6es e ajudam a estabelecer a boa vontade e apaz no mundo", 
em colaboragio com a Associa~iio Coragiio Delta, no iimbito do Projeto Tempo para Dar, 
realizou uma Caminhada Solidaria de apoio aos Refugiados da guerra da Ucriinia, para a compra 
de medicarnentos e produtos medicamentosos, que seriio encaminhados ate aos destinatarios, 
atraves dos canais, do Rotary Clube Internacional, tratando-se por isso de uma iniciativa de 
Emergencia, de Solidariedade e por uma Causa Unificadora. A iniciativa decorreu a 3 abril, com 
partida e chegada, na Praga do Giraldo, entre as 9:OOh e as 13:OO h pelas muralhas da cidade de 
~ v o r a ,  com cerca de 600 participantes. Apoios solicitados: isengiio das taxas de utilizagiio da via 
ptiblica, instalagiio de uma tenda de apoio dos Bombeiros Voluntarios de ~ v o r a  usada pelos 
alunos da Escola Superior de Enfermagem de ~ v o r a ,  o estacionamento de duas viaturas da Delta 
Cafes, para "Cafe Solidario" e entrega dos Kits; portico; Tecnico de desporto para 
acompanhamento; Estrado 2mx4m e duas mesas e duas cadeiras. Fornecimento de energia 
eletrica. 
DeliberaqIo: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

5.12. - Cedhcia de Transporte ao Internacional Sport Clube, dia 17 de abril. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se a ratificagiio do despacho do senhor Presidente, datado de 12/04/2022, nos termos e 
para os efeitos do art." 35O, no 3 do Anexo I, da Lei no 7512013 de 12 de setembro, que autorizou 
os apoios que a seguir se especificam. 
- Internacional sport Clube: cedencia de duas carrinhas para deslocagiio de equipa a Gafanha da 
Nazare, no dia 17 de abril de 2022. 
Tem um custo previsivel de 992.60€, de acordo com o RTTORME em vigor, que sera deduzido 
no plafond do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo. 
Deliberayiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

6.1. - Pedido de aprovaqgo do aditamento ao projeto de hguas e esgotos/Rua da 
Mostardeira, N." 36, em ~ v o r a .  Req: Insentimo, SA. Processo no 1.1150. 

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

6.2. - Pedido de aprovaqiio do projeto de arquitetura (legalizaqlo de alteraqces efetuadas 
em obra) I Rua de Aviz, N.O 75 A, lo Andar, em ~ v o r a .  Req: Lusanti - Unipessoal, Lda. 
Processo no 1.2394. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o deferimento. 
Deliberayiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 
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6.3. - Pedido de aprovaqiio do aditamento ao projeto de Bguas e esgotos1Rua Conde 
Monsaraz, N." 34, em ~ v o r a .  Req: Marco Costa Rossan Brandio. Processo no 1.3407. 

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

6.4. - Pedido de aprovaqilo do projeto de arquitetura (legalizaqilo - Armazdm Industrial) 
Estrada de Almeirim, Zona Industrial, NP 1, em ~ v o r a .  Req: Tyco Electronics - 
Componentes EletromecQnicos, Lda. Processo no 1.4240. 

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

6.5. - Pedido de aprovaqiio do projeto de arquitetura e respetivo plano de acessibilidades 
(Ampliaqio de refeitbrio) I Estrada de Almeirim, Zona Industrial, N." 1, em ~ v o r a .  Req: 
Tyco Electronics - Componentes EletromecBnicos, Lda. Processo no 1.4240. 

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

6.6. - Pedido de aprovaqiio das alteraqaes executadas no decurso da obra e apresentado 
em telas finaisl Estrada de Almeirim, Zona Industrial, NP 1, em ~ v o r a .  Req: Tyco 
Electronics - Componentes EletromecBnicos, Lda. Processo no 1.4240. 

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

6.7. - Licenciamento de obras de demoliqilo, ampliaqIo e de alteraqlo/Rua de Valdevinos, 
N.' 21A e 21B, em ~ v o r a .  Req: Praxisvirtuous, Lda. Processo 1.5468. 

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

6.8. - Pedido de aprovaqilo do projeto de arquitetura (1egalizaqio)lRua Dr. Carvalho 
Moniz, N." 19 Rlch, Dto., em Evora. Req: Joaquim Manuel Potes - Cab. Casal de Heranqa. 
Processo 1.5688. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o deferimento. 
Deliberaqilo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 
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6.9. - Pedido de aprovaqiio do projeto de arquitetura, do projeto de aguas e esgotos e a 
aceita~iio do termo de responsabilidade pela estabilidademua Catarina Eufkmia, N." 9, em 
Torre de Coelheiros. Req: Florinda Maria Vieira Venda Relvas. Processo 1.6108. 

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

6.10. - Pedido de licenqa especial para conclusiio da obra (06 meses) 1 Rua de Mouriio, N." 
6 e Patio do Galhardo, N." 1, em ~ v o r a .  Req: Manuel Lourenqo Oliveira Cravina. Processo 
1.6273. 

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

6.11. - Pedido de aprovaqiio das alteraqBes executadas em obra (arquitetura e agua e 
esgotos) / Rua Samora Machel, N." 5, em ~ v o r a .  Req: Isabel Maria Santos Coelho. Processo 
1.17244. 

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

6.12. - Pedido de aprovaqiio do aditamento ao projeto de aguas e esgotos (alteraqBes no 
decurso da obra) / Beco dos Aqucares, N." 8, em ~ v o r a .  Req: Alexandre Miguel Correia 
Martins. Processo no 1.17326. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o deferimento. 
" Prop6e-se: 
1. 0 deferimento do aditamento ao projeto da rede de dguas e esgotos para efeitos de 
comunicaqfio de alteraq6es no decurso da obra, anexando-se o respetivo certijicado de inspeqbo 
hs canalizaq6es emitido pela DOMAS- UAS; 
2. Aprovar as telas finais (req. n. " 231.2022); 
3. Dispensar a realizaqbo de vistoria para efiitos de emissbo de alvara de autorizaqiio de 
utilizaqbo, conforme previsto na alinea c) do n." 2 do Art." 64" do Regime Juridico de 
Urbanizaqfio e de Edijicaqbo (RJUE), na atual redaqfio dada pelo DL n." 136/2014 de 9 de 
setembro; 
4. Emitir o alvara de autorizaqbo de utilizaqbo para Habitaqfio Unfamiliar. " 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.13. - Pedido de aprovaqiio das alteraqees executadas em obra e apresentadas em telas 
finais1Quinta do Escriviio da CPmnra, art. 233", da secqiio K, em ~ v o r a .  Req: Herman Van 
Beuningen. Processo 1.17865. 
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0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prow-se o deferimento. 
Deliberaqio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.14. - Pedido de emparcelamento/Herdade Sousa, Moncoveiro, Bussalfilo, Eira da 
Mochoqueira, art. 331, 14551, 17-JJ1, 221-K, 2K1, em Nossa Senhora de Machede, em 
~ v o r a .  Req: Agricola Las Algaidas, Lda. Processo 1.18080. 

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

6.15. - Pedido de aprovaqiio do aditamento ao projeto de arquitetura e aceitaqio dos 
pedidos de isenqio do projeto de ghs, comportamento tkrmico, aclistico, arranjos exteriores 
e ficha eletromec8nicalRua do Marceneiro, n." 1, PITE - Parque Industrial e Tecnol6gico 
de ~ v o r a .  Req: Cetambio - Gestio Aguas e Ambiente Unipessoal, Lda. Processo no 
1.18747. 

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

6.16. - Pedido de revalidaqiio do despacho do Sr. Presidente de 23.12.201O/Loteamento 
Quinta da Boa Nova, Rua B, Lote 28, em ~ v o r a .  Req: Ponte de S. JosC - Prom. Imobiliairia, 
Lda. Processo no 1.19055. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Proptie-se a revalidagiio do despacho do Sr. Presidente de 23.12.2010, que se encontra anexado 
ao processo. 
Deliberaqio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.17. - Pedido de aprovaqiio de obras de legalizaqio/Rua CPndido dos Reis, N." 55, em 
~vora .  Req: Ricardo Ramos. Processo no 1.711. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Proptie-se declarar a caducidade do despacho de 23.01.2013, que se encontra anexado ao 
processo. Foi feita a audigilo prevista no CPA niio tendo havido resposta. 
DeliberaqBo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.18. - Pedido de aprovaqio dos projetos das especialidades entregues e pedido de 
isenqdo/Rua do Muro, Noo 50 (fraqio B), em kvora. Req: Ajay Kumar Gupta. Processo no 
1.885IB. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Proptie-se o deferimento. 
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"Prop6e-se o envio dos projetos, de kguas e Esgotos, Estabilidade, Te'rmica. Aczistica, ITED, 
Gas, Ficha de seguranqa contra incgndios, eletrote'cnica, e termo de isenqlio de Vulnerabilidade 
Sismica. 
Em obra devertio ser cumpridas as condiq6es dejinidas aquando aprovaqlio da Arquitetura em 
Reunilio de Cdmara de 26.01.2022 e em obra deverb ser preenchida ajicha de RCD a entregar 
aquando solicitada a Autorizaqlio de Utilizaqiio. " 
Deliberaqiio: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.19. - Pedido de aprovaqiio das especialidades entreguesmua da Moeda, N." 86 e Travessa 
da Bota, N." 2B e 4, em ~ v o r a .  Req: Proeza Consensual, Lda. Processo 1.1443. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se o deferimento nas condiqbes constantes no parecer da UAS - Unidade de bigua e 
Saneamento, que se encontra anexado ao processo. 
"Prop6e-se o deferimento dos projetos de estabilidade e respetivo relatorio de vulnerabilidade 
sismica, do projeto aczistico, do projeto da rede de aguas e esgotos, e do pedido de isenqlio de 
apresentaqiio do projeto de comportamento te'rmico, nus seguintes condiq6es: 
- As constantes do parecer da DOMAS-UAS, que se encontra anexado ao processo. 
Para continuidade do processo de licenciamento de obras de alteraqlio, de acordo com o 
Regime Juridico de Urbanizaqbo e de EdiJcaqlio (RJUE), devertio ser apresentados os seguintes 
projetos de especialidades em falta, que ja haviam sido solicitados aquando da deliberaqiio de 
Cdmara de 26/01/2022 e comunicado atrave's do nosso oficio n." SAI - EVORA/20221073 de 
31/01/2022: 

Projeto de infraestruturas de telecomunicaq6es; 
Projeto da rede de infraestrutura de gas; 
Ficha eletrote'cnica ou projeto, com termo de responsabilidade previsto no art. " 31 do DL n. " 

96/2017 de I0 de agosto, nu redaqiib atual. 
Os te'cnicos autores dos projetos de especialidades devertio fazer prova de inscriqlio nus 
respetivas ordens projissionais, bem como apresentar os restantes documentos relatives ii sua 
atividade projissional, conforme previsto no Art. " 10" do Regime Juridico de Urbanizaqlio e de 
Edificaqlio (RJUE), nu atual redaqlio dada pelo DL n. " 136/2014 de 9 de setembro. " 
Deliberaqiio: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.20. - Pedido de aprovaqiio do aditamento ao projeto de arquitetura e plano de 
acessibilidades, lguas e esgotos e projeto de seguranqa contra inc2ndioslLargo dos 
Colegiais, N." 6, em ~ v o r a  (Pavilhlo do Seminlrio Maior de ~vora ) .  Req: Seminlrio Maior 
de ~ v o r a .  Processo no 1.1956. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
PropBe-se o deferimento nas condiqdes constantes no parecer da UAS - Unidade de bigua e 
Saneamento, que se encontra anexado ao processo. 
Deliberaqlo: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.21. - Pedido de aprovaqlo do projeto de arquitetura (alteraq6es)lRua de Santo Antbnio, 
N." 41, em ~ v o r a .  Req: Henrique Manuel Giiio Grosso. Processo no 1.3003. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propde-se o deferimento nas seguintes condiqdes: 
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- Ser apresentada declarq3o de consentimento da obra de ampliaqHo a executar, conforme 
disposto no artigo 1422' do C6digo Civil. 
Deliberaqiio: 
A C b a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.22. - Pedido de aprovaqlo do aditamento ao projeto de arquitetura e respetivo plano de 
acessibilidades, da ficha de seguranqa contra inclndios e projeto de siguas e esgotos/Rua 
Circular Poente Parque Industrial, N.' 54 e 56, no PITE - Parque Industrial e Tecnol6gico 
de evora. Req: A Noites - Investimento Imobilisirio, Lda. Processo no 1.13196. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o deferimento nas seguintes condiqdes: 
- A instalaqgo de rampa no exterior devera ser repensada em virtude de se afigurar, face 
diferenqa de cotas representada no alqado, que o acesso de pessoas de mobilidade concionada 
podera ser resolvido apenas com uma intervenqgo pontual na configuraqgo da soleira do viio de 
entrada; 
- As condiqoes contantes no parecer da UAS - Unidade de Agua e Saneamento, que se encontra 
anexado ao processo. 
Deliberaqiio: 
A C b a r a  deliberou, por unanimida.de, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.23. - Pedido de aprovaqiio dos projetos de arquitetura e hguas e esgotos e do termo de 
responsabilidade pela estabilidade do edificiomua da Esperanqa, N.' 25, em ~ v o r a .  Req: 
Martinho Jose Varela Carneiro. Processo no 1.19679. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o deferimento nas condiq6es constantes no parecer da UAS - Unidade de ~ g u a  e 
Saneamento, que se encontra anexado ao processo. 
Deliberaqlo: 
A C b a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.24. - Pedido de aprovaqiio de alteraqiio de alvarh de loteamento n." 05/1980/Bairro do 
Bacelo, Rua da Bela Vista, N.' 6 em ~ v o r a .  Req: Jose Amaro Zorreta. Processo no 2.2845. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o deferimento nas condiq6es do parecer tdcnico que se transcreve: 
"Prop6e-se o deferimento das seguintes alteraq6es apresentadas; 
- Alteraqio dos poligonos de implantaqio da construqio principal e respetivos anexos dos lotes 
no 5; 
- Alteraqio da cirea total de implantaqio para a habitaqio do lote no 5 de 135.88 m2 para 
123.20 m2 e area de anexos para 60.45 m2; 
- Alteraqdb da area total de construqio para a habitaqio do lote no 5 de 135.88 m2 para 306.85 
m2; 
- 0 ndmero de pisos acima da cota de soleira passa a 2. 
Por forma, a dotar o novo fog0 das respetivas infiaestruturas, deverio apresentar os respetivos 
projetos ou parecer favordvel das respetivas entidades. 
Pela alteraqio da operaqh urbanistica o Ioteador deverci ceder a Cdmara Municipal 94.03 m2; 
(306.85 m2 - 135.88 m2 = 1 70.97 m2 x 0.55 m2) para zonas verdes e de utilizaqb coletiva, nio 
o fazendo o interessado devera efetuar o pagamento compensatcirio de acordo com o 
preceituado no quadro III, Anexo I,  do Regulamento Municipal de EdiJicaqio, Urbanizaqio e de 
Taxas Urbanisticas; 
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A alteraqiio a opera~iio de loteamento, estard sujeita ao regime de taxas previsto no 
Regulamento Municipal de Edzficaqiio, Urbanizaqiio e de Taxas Urbanisticas publicado em 
Diario da Republica, 2" se'rie - no 79 de 23 de abril de 2010, relativamente a STP em excesso 
(1 70.9 7 m2). " 
Deliberaqiio: 
A Chars deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.25. - Pedido de aprovaqiio dos projetos das especialidades entregues/Travessa Damas, N." 
3, em ~ v o r a .  Req: Maria Margarida Baltazar Alegre Carvalho da Silva. Processo no 1.346. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propbe-se o deferimento nas condiqaes constantes no parecer da UAS - Unidade de Agua e 
Saneamento, que se encontra anexado ao processo. 
"Prop6e-se o deferimento da ficha de seguranqa contra incindios (reg. n." 4424.2021) e dos 

projetos de estabilidade, da rede de aguas e esgotos, de telecomunicaq6es, da rede de gas, da 
ficha eletrote'cnica, e dos pedidos de isenqiio de apresentaqiio dos projetos de comportamento 
actistico e de te'rmico, nus seguintes condiqaes: 
- As constantes do parecer da DOMAS-UAS, que se encontra anexado ao processo. 
Informamos que para dar continuidade ao processo de licenciamento de obras de alteraqiio, de 
acordo corn o Regime Juridico de Urbanizaqiio e de EdiJica~iio (RJUE), nu atual redaqiio dada 
pelo DL n. " 136/2014 de 9 de setembro, deverd solicitar a emissiio do alvara de obras, mediante 
a entrega de requerimento prbprio, devidamente preenchido e acompanhado dos documentos 
neles indicados. " 
Deliberaqiio: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.26. - Pedido de aprovaqiio da ficha de seguranqa contra incendiosIRua de Santa 
Catarina, N." 10, em ~ v o r a .  Req: Teresa Rosa Trejeira Batinas Foito. Processo no 1.892. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propbe-se a ratificaqiio do despacho da Senhora Vereadora de, 07.07.202 1 "Concordo.", lavrado 
sobre a proposta tecnica que se transcreve: 
"Prop6e-se ainda o deferimento da ficha de seguranqa contra incindios, com posterior 
ratiJicaqiio em RCM". 
Deliberaqiio: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

6.27. - Pedido de aprovaqiio do aditamento do projeto de arquitetura e aditamento ao 
projeto de aguas e esgotos(alteraq6es no decurso da obra)/Rua de Machede, N." 59 e 61, em 
~ v o r a .  Req: Miraclepotential - Unipessoal, Lda. Processo no 1.3565. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6s a ratificaqBo do seu despacho de, 08.04.2022 "Concordo.", lavrado sobre a proposta 
tecnica que se transcreve: 
"Ao Sr. Presidente, trata-se da apreciaqiio de alteraqaes executadas no decurso da obru 
(arquitetura). 0 parecer da DRCA foi emitido fora de prazo e remete para condiqaes do parecer 
inicial tambe'm ele emitido fora de prazo. 
Pelo exposto, prop6e-se submeter a seu despacho com posterior ratiJicaqiio em RCM o 
deferimento do aditamento do projeto de arquitetura e aditamento ao projeto de dguas e 
esgotos. " 
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Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanirnidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

6.28. - Pedido de revalidaqiio de despacho de 04.01.2018 (anexo)/Rua Dr.' Isabel de Castro, 
N." 6, em Pvora. Req: Florinda Rosa Pisco Lira - Cab. CVasal de Heranqa. Processo 
1.8271. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop& a ratificaqho do seu despacho de, 11.03.2022 b'Concordo.", lavrado sobre a proposta 
tdcnica que se transcreve: 
"Ao Sr. Presidente, prop6e-se o dejkrimento do pedido de revalidaqiio de despacho com 

posterior, ratificaqiio em RCM para dejkrimento de fcha de seguranqa contra incdndios. " 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

6.29. - Pedido de aprovaqiio das alterag8es executadas em obra (arquitetura, hguas e 
esgotos, ITED e Zicha eletrot6cnica)Praqa dos Alamos, N."18 A e Rua Antbnio Josd 
Couvinha, N." 4B, em Evora (frag6es B e C). Req: PMEBORAE - Sociedade FarmacQutica, 
Unipessoal, Lda. Processo no 1.14299L2. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propas a ratificaqiio do seu despacho de, 31.03.2022 "Concordo.", lavrado sobre a proposta 
tdcnica que se transcreve: 
"Ao Sr. Presidente, propae-se submeter a seu despacho com posterior ratificaqiio em RCM 0 

deferimento Bas alteraq6es executadas em obra, (arquitetura, d g u s  e esgotos, RED e fcha 
eletrote'cnica). " 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

6.30. - Pedido de aprovaeiio da ficha de seguranqa contra incQndios/Rua Antbnio 
Passaporte, N." 3 RfCh, Dto., em ~ v o r a .  Req: J.M. Cameiriio - Contabilidade e Serviqos, 
Lda. Processo no 1.15401. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propas a ratificaqiio do seu despacho de, 29.03.2022 "Concordo.", lavrado sobre a proposta 
tdcnica que se transcreve: 
"Ao Sr. Presidente, propce-se submeter a RCM, o dejkrimento da fcha de seguranqa contra 
incdndios, com posterior ratificaqb em RCM". 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

6.31. - Pedido de informaqiio previdQuinta do Alcaide, art. 334O, da see50 E, em ~ v o r a .  
Req: A Noites - Investimento Imobilisirio, Lda. Processo no 1.19270. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propas a ratificaqiio do seu despacho de, 08.04.2022 "Concordo.", lavrado sobre a proposta 
tdcnica que se transcreve: 
"Ao Sr. Presidente, propae-se submeter a seu despacho com posterior ratificaqfio em RCM, a 
emissiio de parecer favoravel com condiq6es ao pedido de informaqiio privia, aprovando-se em 
simultdneo a alteraqiio de uso prevista no PUE - Plano de Urbanizaqiio e EdiJica~iib, art. 4.2" 
A. " 
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Parecer tCcnico: 
"1-Trata-se da apreciaqlio de Pedido de Informaqlio Pre'via referente a ocupaqiio de um terreno 
adjacente ao MARE classijicado pelo Plano de Urbanizaqlio de ~ v o r a  Zona de Equipamento E 
27 - ~ ' r e a  ocupada com as insta1aqo"es do MARE a renovar nos termos previstos no n." 2 do 
artigo 42. " -A; 
Artigo 42. " -A 
Alteraqiio de uso 
I - A alteraqiib da programaqiio especzlfica dos equipamentos prevista no artigo 42.9 compete 
2 Cdmara Municipal, desde que devidamente fundamentado em razgo das necessidades e do 
desenvolvimento da Cidade. 
2 - A Cbmara Municipal delibera mediante a elaboraqiio de instrumentos urbanisticos a 
aprovar para o efeito e a desenvolver nos termos previstos no artigo 78.9 sobre a ocupaqiio 
para outros usos, que nlio os previstos no artigo 39.9 nus areas e equipamentos referidos no n. " 
2 do artigo 40. " 
3 - Para efeito do referido no numero anterior deveriio ser tornados como termos de refergncia 
para elaboraqlio dos instrumentos urbanisticos a desenvolver, os seguintes: 
a) indice de utilizaq&o bruto maxim0 equivalente a Iub = 0,45; 
b) Usos a admitir para ale'm de equipamento de utilizaqiio coletiva: habitaqiio, come'rcio, 
serviqos, turismo e outras atividades econdmicas compativeis com as areas envolventes, devendo 
ser .fundamentada a distribuiqlio da capacidade edflcatdria total a programar em funqlio dos 
novos usos a propor de mod0 a garantir a plurifuncionalidade das areas a urbanizar; 
c) Numero maxim0 de pisos: 3; 
d) ~ ' r e a  de cedincia obrigatdria de parcelas de uso coletivo: a dimensionar de acordo com o 
estipulado em PDM admitindo-se, em alternativa, a adoqzo de mecanismos de compensaqiio. " 
2- 0 pre'dio tem urna superficie de 59 643,16m2. A proposta de ocupaqiio que contempla a 
criaqlio de 6 unidades funcionais de come'rcio e logistics perfaz urna area de implantaqiio de 23 
932,27m2 (0,401) e urna STP de 29 896,58m2 (0,501), com ce'rceas que atingem os 12m (altura 
que se afigura excessiva tendo em consideraqiio os usos e as ce'rceas atingidas pelas edijicaqo"es 
mais prdximas); 
3- No que se refere ao esquema de ocupaqiio temos a assinalar a interfergncia com a faixa verde 
de proteqiio dejnida pelo PUE (situaqiio que apenas podera ser admitida nos acessos ao pre'dio) 
e urna estrutura vibria complexa e potencial causadora de sinistros rodoviarios considerando os 
circuitos previstos, designadamente nu zona compreendida entre o entroncamento do acesso ao 
pre'dio e a bolsas de estacionamentos adjacentes aos edificios A1 e CI); 
4- A pretensiib foi sujeita a pareceres da UAS e da DAM Dessa diliggncia resultou a emissiio 
das seguintes pronuncias: 
UAS: 
"Da analise ao estudo pre'vio apresentado cumpre-me informar: 
REDE DE A'GUA 
1. Verzjcu-se a existCncia de urna conduta de abastecimento de agua que contorna o limite norte 
do pre'dio. 
2. A referida conduta deve jcar instalada em espaqo publico devendo ser avaliado em fuse de 
projeto a necessidade da sua remodelaqiio no troqo em frente ao acesso da futura ocupaqGo 
urbana, de forma a evitar constrangimentos nesse acesso em caso de necessidade ,futura de 
intervenqlio, bem como nu eventual sobreposiqiio da futura ciclovia de forma a evitar futuras 
intervenqGes nessa infraestrutura. 
3. 0 abastecimento de agua pode ser efetuado a partir dessa infraestrutura. 
REDE DE ESGOTOS DOMESTICOS 
0 s  pontos de ligaqiio dos esgotos dome'sticos a contemplar correspondem: 
a. coletor localizado a SW do terreno, cuja gestiio pertence a empresa EPAL AdVT estando 
condicionado a parecer te'cnico pre'vio. 
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b. coletor de esgotos localizado no lado oposto do terreno, (zona do antigo AKI) 
c. coletor que serve o nticleo habitacional B. " Sdo Jose' da Ponte a Este do terreno. 
Todas as possiveis soluqaes carecem de estudo ticnico em fuse de projeto de forma a garantir a 
sua exequibilidade em termos regulamentares. 
REDE DE ESGOTOS PL UVIAIS 
A drenagem da rede pluvial, tal como as restantes especialidades hidrdulicas, terd de ser 
eftuada para a via ptiblica devendo ser avaliado o impacto do acrbcimo de caudal b 
infiaestrutura de drenagem existente da via, e propor eventuais medidas de mitigagdo no caso 
de se verijicar perdu de capacidade de v&o ou outras incompatibilidades tkcnicas nus 
condiqbes existentes e que possum colocar em causa a drenagem da variante circular. 
Devem proceder b elaboraqdo dos projetos de especialidades com base nus consideraqbes 
anteriores. " 
DAM: 
"1. A ligaqdo do lote prevista para Norte, poderd ser constituida, visto constar nu operaqdo de 
destaque que levou b individualizaqdo da parcela. No entanto, a sua geometria n& tem leitura 
no esquema anexo. A legibilidade da ligaqdo deverd ser garantida. 
2. 0 esquema vidrio interno proposto conflui diretamente com os lotes a constituir, ndo 
apresentando soluqbes alternativas que respondam a necessidades de circulaqdo continua, 
especialmente no caso de manobrabilidade de viaturas pesadas de grande porte. 
3. E constituida uma bolsa de estacionamento sobre a estrutura ecoldgica urbana adjacente b 
Via Principal de Nivel I, situaqdo em ndo conformidade. 
4. 0 desenho conforme apresentado pel0 Promotor, quanto b inserqdo nu Variante, carece de 
melhor soluqdo, a qua1 deve ser encontrada com base no documento de boas prdticas - Manual 
de Planeamento de Acessibilidades e Transportes - Interceqaes Prioritdrias e de Viragem b 
Direita. " 
6- Entretanto receciondmos parecer da EDP no que se refire b viabilidade de ligaqh da 
pretensdo b rede ele'trica (que se encontra anexado ao processo); 
7- Pelo exposto, propomos o defrimento do PIP apresentado nu condiqdo da face subsequente 
do projeto acautele imperativamente as seguintes condiqaes: 
7.1- 0 indice de utilizaqdo bruto ndo poderd exceder 0.4.5; 
7.2- A cbcea, face b morfologia urbana envolvente, ndo poderd ser superior a 9m (salvo em 
casos tecnicamente justificheis); 
7.3- A estrutura vidria (b exceqdo do entroncamento quepermite o acesso ao prkdio) ndo deverd 
interferir com os Espaqos verdes de proximidade (EE6) definidos pelo plano; 
7.4- Deverdo ser cumpridos os rdcios de estacionamento definidos no artigo 58" do regulamento 
do PUE. A sua aplicaqdo resulta nu criaqh de 843 lugares de estacionamento ligeiros e de 67 
lugares de pesados, mas sdo se vislumbra a sua existzncia em projeto (nem sequer uma 
justijicaqdo que, eventualmente, sustente esse incumprimento); 
7.5- 0 esquema vidrio interno deverd ser repensado no sentido de mitigar os intimeros pontos de 
conJEto e desse modo a assegurar a seguranqa rodovibriu de todos os futuros utilizadores; 
7.6- Cumprimento integral das condiqaes estabelecidas pela UAS no respetivo parecer; 
7.7- Cumprimento integral das condiqoes estabelecidas pela DAM no respetivo parecer; 
7.8- Cumprimento integral das condiqbes estabelecidas pela E-Redes no respetivo parecer; 
7.9- 0 s  pontos de ligaqdo hs redes de infiaestrutura privadas deverdo ser devidamente 
identijicados e negociados junto das respetivas operadoras. 0 seu traqado genkrico deverd ser 
apresentado em sede de licenciamento da arquitetura numa peqa desenhada especijka; 
8- Mais se informa que a presente operaqdo urbanistica serd taxada como se de um loteamento 
se tratasse em virtude de materializar um impacto semelhante; 
9- No que se refere aos requerimentos 5337.2021 e 761.2022: considera-se extempordnea a 
apreciaqdo dos projetos de edificaqb sem que o desenho de conjunto cumpra as condiqbes 
elencadas no ponto 7 do parecer supra. " 
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Deliberaqiio: 
A C2mara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

6.32. - Pedido de aprovaqiio do aditamento ao projeto de aguas e esgotos1Rua JosC da Silva 
Palma, N." 5 B, em ~ v o r a .  Req: JoHo Paulo Faustino Serafim. Processo no 1.19643. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propas a ratificaqtio do seu despacho de, 28.03.2022 "Concordo.", lavrado sobre a proposta 
tecnica que se transcreve: 
"Ao Sr. Presidente, prop6e-se o deferimento do aditamento ao projeto de dguas e esgotos, com 

posterior ratzjicaqdo em RCM " 
Deliberaqiio: 
A C8mara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

6.33. - Pedido de aprova~iio da operaqiio de 1oteamentoIZona Industrial Almeirim Norte, 
em ~ v o r a .  Req: Greenweekend, Lda. Processo no 2.3731. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propas a ratificagBo do seu despacho de, 08.04.2022 "Concordo.", lavrado sobre a proposta 
tecnica que se transcreve: 
"Ao Sr. Presidente, prop6e-se submeter a seu despacho com posterior ratlJicaqio em RCM, o 
deferimento da proposta te'cnica IIIa). " 
Proposta Tecnica: 
"Prop6e-se o deiferimento do projeto de loteamento - arquitetura e admissio da comunicaqio 

pre'via das obras de urbanizaqdo, tendo em conta os pareceres emitidos pelas respetivas divis6e.s 
e entidades externas uos projetos de especialidades das obras de urbanizaqdo do loteamento e 
outras consideraq6es: 
I .  Nu RPC de 13.01.2021 foi aprovado o Pedido de Informaqdo Pre'via, nus condiq6es 
constantes do parecer te'cnico. 
2. Nu RPC de 22.12.2021 foi aprovado ponto da situaqCo referente Comunicaqdo Pre'via de 
Operaqdo de Loteamento com Obras de Urbanizaqdo 
3. 0 cumprimento do Plano de Urbanizaqdo de ~ v o r a  e restante legislaqdo em vigor, 
designadamente o disposto no art. O 58' do respetivo regulamento, no que se refere ii capacidade 
de estacionamento de automdveis ligeiros e pesados considerando a especificidade de cada uma 
das unidades comerciais previstas. 
4. Tratando-se de operaqdo de loteamento que n6o ultrapassa os limites previstos no n." 2 do 
artigo 22. " do RJUE e no artigo 4. " do RMEUTU, ndo se torna necessdrio que esta seja 
precedida de consulta publica. 
5. 0 cumprimento das seguintes condiq6es relativamente as diversas especialidades - obras de 
urbanizaqdo: 
Pareceres internos e externos emitidos 
a) Arruamentos (reg. 2630 de 25.06.2021) 
"Nada a opor as estruturas dos pavimentos propostos ". 
Em condiq6es de ser aprovado. 
b) Rede de ~ i u a s  e Esgotos (requerimentos n. " 85.2022, n. " 1090.2022, pareceres de 16.01.2022 
e 24.03.2022) 
REDE DE ESGOTOS 
- A ligaqdo do novo coletor DN.500 a caixa PElO deve ser aperfeiqoada em fuse de obra de 
forma a otimizar a entrada do escoamento no coletor existente DN600 com recurso a construqZo 
de duas novas caixas de visita. 
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- A proteflo dos coletores que ndo garantam a profindidade minima de recobrimento 
regulamentar deve ser executada com enchimento de betdo em vez de emanilhamento. 
- A caixa DE2pode ser demolida. 
- As caixas de ramal devem ser circulares. 
- Alerta-se para a reduzida profundidade do ramal de esgotos domisticos do lote 3 (0.70m) que 
pode inviabilizar o desenvolvimento das futuras redes prediais, devendo constar este facto em 
alvard de loteamento para garantir a viabilidade de construqdo do lote 3. 
REDE DE A'GUA 
- A ligaqdo dos ramais domicilidrios deve ser executada com t2 FFD de bocas para PVC de 
derivaqo roscada atendendo ao didmetro das condutas a instalar. 
- As descargas de fundo devem ser executadas igualmente com t2 FFD de bocas para PVC. 
Devem ainda ser respeitadas as seguintes condiq6es no decorrer dos trabalhos a executar: 
- Antes do inicio das obras de urbanizaqdo deverd ser dado conhecimento, por escrito, aos 
Serviqos da CME responsdveis pela Jiscalizagdo. 
- Todos os materiais a utilizar nu obra deverdo ser sujeitos a aprovagb privia da Jiscalizaqdo 
antes de serem aplicados; 
- As valas abertas para instalaqdo da tubagem de dguas ou esgotos ndo poderdo ser fechadas 
sem autorizagb pre'via daJiscalizaqdo; 
- Deverdo sempre ser respeitadas as boas normas de construqb, nomeadamente no que respeita 
ao assentamento das tubagens, aterros das valas e demais trabalhos de construqdo civil; 
- As canalizaqaes serdo sempre sujeitas h respetiva prova, nu presenqa do Fiscal da obra: 
- Ensaio de pressdo para a rede de 6gua 
- Inspeqdo Video para as redes de saneamento 
- Fornecer em formato digital as telasJinais do projeto em formato dwg; 
- Nus situaq6es em que houver lugar a alteraq6es e/ou correq6es em obra das infiaestruturas de 
dguas e esgotos, o dono da obra entregard, antes da receq?b provisbria dos trabalhos pela 
Cdmara, as telas Jinais do projeto; 
- E responsabilidade do promotor assegurar o fornecimento do cadastro de todas as 
infiaestruturas existentes junto das respetivas entidades gestoras. 
- Caberd ao promotor proceder ao desvio das infiaestruturas existentes incompativeis com as 
novas infiaestruturas a instalar no dmbito das obras de urbanizaqdo do loteamento. 
- Todos os traqados das novas infiaestruturas previstas em projeto serdo passiveis de ajustes em 
Jirnqdo da andlise das condig6es locais em conjugaqdo com as indicaq6es daJiscalizagb da 
UA S. 
- 0 promotor deverd assegurar todos os aspetos omissos em projeto cujo cumprimento seja 
necessdrio, tendo em atenqiib a legislaqo e regulamentaqdo te'cnica em vigor, 
- Caso haja necessidade de condicionamento de acessos vidrios e pedonais da zona onde esteja 
inserido o loteamento caberd ao promotor garantir a soluqdo apropriada para minimizar os 
transtornos dai decorrentes e garantir o acesso aos moradores dessa zona. 
- Deve ainda ser garantido em fase de obra que o movimento de terras proposto garante o 
encaminhamento das 6guas superficiais para a passagem hidrdulica existente conforme se 
pretende. 
Em condigiks de ser aprovado, com condiq6espara fase de obra. 
c) Sinalizaqdb e mobilidade (requerimento n. " 2630 de 23.02.2022; requerimento n. " 1090 de 
09.03.2022) 
MOBILIDADE 
No que se refere &s condiq6es de circulaqdo pedonal, deve ser atendido o seguinte: 
Para situaq6es em que o passeio possui uma largura inferior a 3,l Om: 
- 0 rebaixamento deve ser efetuado a toda a sua largura, suavemente no sentido da marcha; 
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- Nestes casos, imp6e-se que os remapeamentos tenham urna inclinaq60 igual ou inferior a 5% 
nu direqzo da circulaqlio pedonal, salientando-se ainda que a zona rebaixada deve ser a mesma 
cota da via; 
- A area de passeio rebaixada deve possuir informaqdo tatil de apoio ao atravessamento antes e 

depois da interceq60 com a passadeira; 
- Neste tip0 de rebaixamento, a linha guia em piso direcional deve ter uma largura que deve 

variar entre O,80m a I ,  20m, a indicar a existincia e o eixo da passadeira; 
- Esta faixa deve ser colocada apenas ate' 0,40m do limite do passeio dado que o restante deve 

ser preenchido por pavimento de perigo com pelo menos 0,80m de largura, no sentido de 
informar o pebo da dimens60 total da zona de atravessamento. 
Perante a existincia de passeios com largura igual ou superior a 3,l Om: 
- O rebaixamento deve ter urna inclinaq60 inferior a 8% nu direq60 da passagem de pe6es e 
10% nu direq6o do lancil do passeio ou caminho de pe6es, de forma a estabelecer urna 
concorddncia entre o nivel do pavimento do passeio e o nivel do pavimento da faixa de 
rodagem; 
- Sempre que o passeio possua dimens6es que permitam o rebaixamento de 8%, a melhor 

pratica para indicar a sua presenqa a pe6es com limitaq6es visuais consiste nu sinalizaq60 do 
mesmo em pavimento tatil constituido por urna linha guia em pavimento direcional articulada 
com urna faixa de pavimento de perigo. 
- E, ent60, recomendada a aplicaq60 de um troqo de linha guia (em pavimento direcional) no 

sentido transversal aojluxo com urna largura compreendida entre O,80m e 1,20m com o objetivo 
de indicar ao pe6o a presenqa da passadeira e encaminha-lo para o seu atravessamento; 
- A sua colocaqbo pode ser em forma de "T" invertido, no cuso de se tratar de urna passagem 

para pe6es n6o semaforizada; 
- Esta linha guia deve orientar o pe6o ate' h area rampeada de aproximaq60 a via que deve ser 

pavimentada com pavimento de perigo, cuja extens60 pode variar entre o limite da area de 
injluincia da passadeira ou ser ajustada a especlJicidade da sua aplicabilidade; 
- A faixa constituida pelo pavimento de perigo deve ter urna largura compreendida entre O,80m 

e 1,60m e deve ser aplicada a toda a largura do rebaixamento de forma a indicar a dimens60 
transversal da passadeira. 
ROTUNDA (requerimento n. " 1090.2022, pareceres de 10.03.2022 e 31.03.2022) 
- A DORU emite parecer favorbvel relativamente a nova proposta. 
- A proposta incorpora a recomendaq60 do serviqo no que diz respeito ao declive a assumir 

pelo novo braqo da rotunda, atrave's da introduq60 de muro de suporte e consequente aumento 
da cota da plataforma viaria. 
- Existe projeto global para ligaq6o futura a Rua Sebastibo Mendes Bolas. 
- A Sinalizaq60 vertical e horizontal esta de acordo com o estabelecido no RST, devendo 
integrar a reformulaq&o dos dispositivos de contenq6o lateral a instalar, em substituiqbo dos 
existentes. 
Em condiq6es de ser aprovado, devendo ser considerado em fuse de obra as consideraq6es 
acima. 
d) Arranjos exteriores (requerimento n. "2630 de 23.02.2022) 
A soluq60 de desenho urbano apresentada devera centrar-se numa soluqbo de espaqo aberto 
publico, com urna estrutura de suporte do loteamento capaz de estabelecer as articulaq6es e as 
continuidades necessarias ao context0 urbano envolvente. No entanto enumeramos os seguintes 
pontos que achamos pertinentes: 

Devera ser garantida a salvaguarda do equilibria ecoldgico urbano e simultaneamente 
promover a criaq6o e manutenq60 de espaqos publicos de usufruto. 

Devera ser assegurada a salvaguarda dos solos e do atual estrato arbbreo e arbustivo. 
Devera ser assegurada urna barreira de vegetaq60 para defesa contra o ruido e poluiqclo 

atmosfe'rica e reduq6o do impact0 visual. 
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A vegetaqb escolhida deverd ser autbctone ou apresentar caracteristicas perfeitamente 
adaptadas irs condiq6es edafoclimdticas da regido e apresentar uma taxa de sucesso de 
plantaqdo elevado. 

A localizaqdo das drvores deve ser salvaguardada e devidamente acautelada para que ndo se 
venha a encontrar qualquer incompatibilidade entre estas e qualquer outra infiaestrutura, quer 
de subsolo quer de superfiie. 

Deverd tambe'm ser assegurado os seguintes crite'rios nu escolha das chores a plantar: 
Distdncia aos Edificios Porte das ~'rvores Compasso de Plantaqdo 
< 3.00 metros Ndo e' permita a plantaqdo 
3.00 metros - 3.50 metros Pequeno6. 00 metros 
3.50 metros - 6.00 metros Me'dio 8.00 metros 
> 6.00 metros Grande 12.0 metros 

As caldeiras deverdo ser homoge'neas e dimensionadas de acordo corn as necessidades 
hidricas de cada espkcie, ndo devendo, em caso algum, apresentar uma dimensdo minima ziti1 
inferior a 2.25m2. 

A drea permedvel das caldeiras deverd ser coberta por grade, grelha ou outro elemento, 
preferencialmente metdlico, que garanta a penetmqc?b da dgua no solo e ofereqa condiq6es e 
estabilidade, devendo ainda dispor de sistema de antirroubo. Em alternativa, k tambkm admitida 
a utilizaqdo de agregadospermeheis aplicada sobre tela anti germinante biodegradhel. 

Na execuqdo do projeto deverd ser respeitado o "Regulamento para a apresentaqdo e 
conceqdo dos projetos de espaqos exteriores no Concelho de Evora. ' I  

0 presente projeto cumpre as diretrizes acima mencionadas e como tal estamos de acordo com o 
presente projeto. De referir que o presente projeto ndo contempla os projetos de arruamentos e 
de rede de rega. 
Em condiq6es de ser aprovado, devendo ser cumpridas condiq6es em fase de obra. 
e) Projeto da rede de rega. 
Apesar de ndo ter sido entregue projeto, devem ser cumpridas as seguintes condiqaes: 
- Ndo e' necessdrio entregar um projeto de rede de rega nem a sua execuqib, desde que o 

promotor garanta a rega dos espaqos manualmente ate' ir receqdo definitiva das obras de 
urbanizaqdo e que execute um ponto de rega manual instalado nu zona do talude. 
- Mais se adiante, que apbs consulta da base cartogrdfica, hd a possibilidade de ligaqdo deste 

ponto de rega manual h rede de 4guas na zona compreendida entre a Rua Artur da Silva 
Barreiros e a Rua Anibal Tavares, mas essa situaqdo deverd ser assegurada junto do serviqo 
competente, a UAS. 
Apesar de ndo existir projeto, devem ser cumpridas as condiq6es em fase de obra e nu receqdo 
defnitiva das obras de urbanizaqdo. Relativamente h execuqdo do ponto de rega manual, deverd 
em fase de obra ser estudada a melhor localizaqdo. 
fl Projeto de Residuos Sblidos Urbanos 
Ao abrigo do n04, do art. ' 264 do capitulo N do RMRSeLP, "0s projetos de obras de edi$caqb 
com STP superior a 1000m3, quaisquer que sejam os usos previstos, devem apresentar de 
sistema de deposiqib de residuos no dmbito do process0 de licenciamento" . 
0 projeto contempla edpcios para uso indus$al/armaze'ns, com localizaqdo nu zona industrial 
da Horta das Figueiras. Neste caso visto que nus zonas industriais d o  existe recolha coletiva de 
residuos urbanos, aplica-se o art. 21' e 22' do mesmo regulamento, recolha consignada a 
produtores industriais, comerciais e serviqos sediados nos parques industriais da Cidade de 
kvora, ndo sendo necessbrio apresentaqdo de projeto de RSU 
Nfio k necessaria a entrega de projeto. 
gj Rede Ele'trica e Iluminaqdo Pziblica 
(EDOCEVORA/2021/18413, parecer de 1 7.02.2022); requerimento n. " 41 74 de 08.10.2021) 
Parecer CME 
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Iluminaqiio Pziblica: as colunas de IP siio padronizadas com as da E-REDES e as luminarias 
sZo do tip0 da CIMAC, sendo a distribuiqZo da iluminaqiio uniforme. 
O projeto de IP e' APROVADO. 
Parecer da E-Redes 
As condiq6es emitidas pela E-Redes - Distribuiqiio de Eletricidade, SA (processo E VR. 297), com 
data de emissiio de 17.09.2021, o qua1 refere que o projeto de infraestruturas ele'tricas de 
serviqo pziblico foi aprovado, destacam-se as seguintes condiq6es: 
- Ser prestada cauqiio no valor de 92.3 70,54€ + IVA, correspondente aos encargos com o custo 
global das infraestruturas ele'tricas do loteamento. 
- O projeto tem 2 anos de validade, a contar da data de emissiio da carta (validade ate' 
19.10.2020). 
h) Rede de Telecomunicaq6es 
(resposta ao reg. 41 74 de 08.10.2021) 
Parecer interno: "No Aditamento ja estd efetuada a ligaqiio as caixas dos operadores, pel0 que, 
o projeto e' APRO VADO. " 
Foi entregue Termo de Responsabilidade pelo Projeto ITUR, emitido em 12.07.2021. 
i )  Rede de gas 
(projeto upresentado no reg. 281 3.2021) 
Em condiq6es de ser aprovado. 
Apresentado Parecer Favoravel emitido pelo Instituto Tecnoldgico do Giis em 05.07.2021. 
6. Calculo das taxas 
Aquando a emisslio do alvara de loteamento, os encargos estiio previstos nos artigos 29; 32" e 
33 do Regulamento Municipal de EdiJicaqiio, Urbanizaqiio e de Taxas Urbanisticas em vigor (2" 
Se'rie DR, Edital n. " 384/2010 de 23 de abril), de acordo com as fdrmulas constantes no anexo I 
do mesmo regulamento. A aplicaqiio das referidas taxas incide sobre uma STP de 2.051,00m2, 
sendo o valor a liquidar, referente a TUL de 93.033,36€ e referente a C de 23.102,46C 
totalizando assim 11 6.135,82€ (cento e dezasseis mil, cento e trinta e cinco euros e oitenta e dois 
czntimos) para valores de 2022. (ver quadro IV) 
7. Condiq6es ajigurar em alvara: 
a) Calendarizaqiio / Cauqiio / Taxas 
- O prazo para a execuqiio das obras de urbanizaqiio e' de - anos a contar da data de emissiio 

do aditamento ao alvara de loteamento com obras de urbanizaqiio (verlJicar aquando entrega de 
calendarizaqiio). 
- O Prazo maximo para a conclusiio das operaq6es de edificaqiio previstas nu operaqiio de 

loteamento: - anos (verlJicar aquando entrega de calendarizaqiio). 
- O total do orqamento das obras de urbanizaqiio foi verijicado pela DORU e tem o valor de 

562.294,53€ - quinhentos e sessenta e dois mil duzentos e noventa e quatro euros e cinquenta e 
ti-& czntimos (valor isento de IVA - Quadro IV). 
- Ser prestada cauqiio no valor de 590.409,26€ (quinhentos e noventa mil quatrocentos e nove 

euros e vinte e seis czntimos), que corresponde ao orqamento das obras de urbanizaqiio e ao 
valor nos termos do art. " 54" do RJUE, destinado a remunerar encargos de administraqiio caso 
se mostre necessario aplicar o disposto nos seus artigos 84" e 85" (Quadro IV). 
- A cauqiio referida nus condiq6es do alvara podera ser prestada atrave's de garantia bancaria 

autdnoma h primeira solicitaqiio, hipoteca sobre bens imdveis propriedade do requerente, 
depdsito em dinheiro ou seguro cauqiio. Caso seja prestada atrave's de garantia bancaria niio 
devera mencionar prazo de caducidade, sd podendo ser reduzida ou cancelada por autorizaqiio 
escrita da Cdmara a entidade bancaria. 
- A presente operaqiio de loteamento estd sujeita aos encargos previstos nos artigos 28" e 

seguintes do RMEUTU em vigor. 0 s  encargos siio referentes ir taxa urbanistica e ao cdlculo de 
compensaqiio pela niio cedzncia de areas para espaqos verdes e de utilizaqiio coletiva, de 
infraestruturas viiirias e equipamentos, conforme Quadro I v  siio os seguintes: 
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- Tma pela realizaqdo, reforqos e manutenqiib de infiaestruturas urbanisticas (Art. " 28" e 
seguintes do RMEUTU) - 93.033,36€ (noventa e tris mil e trinta e tris euros e trinta e seis 
cintimos); 
- Pela ndo cedincia de espaqos de utilizaqdo coletiva e compensaqiies (Art. O 31 " e seguintes do 
RMEUTU) - 23.1 02,46€ (vinte e tris mil cento e dois euros e quarenta e seis cintimos); 
b) Outras condiqiies ajigurar em alvarh: 
- Lote 3: A cota de soleira poderh ter de ser ajustada, em fun@ da execuqdo do projeto de 
ciguas e esgotos 
- Rede de rega: Sendo o promotor a garantir a rega dos espaqos manualmente, a receqb 
definitiva somente poderd ser realizada apbs as espe'cies apresentarem autonomia suficiente 
para ndo necessitarem de rega manual peribdica. 
- Silo cedidos 6 Cdmara Municipal, para integraqdo no dominio municipal, 2844,74m2 de 
terreno destinados a arruamentos, estacionamentos e passeios e 309,88m2 de terreno destinado 
a talude, totalizando assim 3.154,62m2, conforme planta de cedincias. 
- Serem cumpridas as condiqiies mencionadas pela E-Redes - Distribuigdo de Eletricidade, SA 
(processo E VR. 297), no parecer com data de emissdo de 1 7.09.2021. 
- 0 s  projetos definitivos das obras de urbanizaqdo respeitam o disposto no Plano de 
Urbanizaqdo de ~ v o r a .  
- Relativamente irs obras de urbanizaqb serci da responsabilidade do loteador a execuqdo de 
todas as obras necessdrias para viabilizar o loteamento e que constam dos projetos aprovados, 
nus condiqiies dos pareceres emitidos e respeitando as normas legais e os regulamentos em 
vigor. 
- As intewenq6es em pavimentos betuminosos existentes deverdo ser planeadas, coordenadas, 

projetadas e construidas por forma a que, em fuse de repavimentaqdo, haja o menor nzimero 
possivel de remendos. As reposiq6es de betuminoso deverco ser realizadas para conjuntos de 
valas, formando retdngulos de grandes dimensiies, em metade ou em toda a largura do 
arruamento, e incluindo remate e fiesagem do pavimento existente, com 5 cm de profindidade e 
largura a definir em conjunto com os nossos serviqos de Jiscalizaqdo e acompanhamento de 
obras. 
- Nus situaqiies em que houver lugar a alteraq6es e/ou correqiies em obra das inlfi.aestruturas, o 

promotor deverh entregar, antes da receqlib provisbria dos trabalhos pela Cdmara, 
comunicaqo pre'via de alteraqiies no decurso da obra. 
- Quaisquer questiies ou omissiies surgidas ou detetadas posteriormente ir emissdo do presente 
alvarci, nomeadamente no decurso da obra, serdo notifrcadas aos Sewiqos respetivos. 
- Logo que concluidas total ou parcialmente, as obras de urbanizaqdo, poderdo ser recebidas 

provisoriamente pela Cdmara Municipal de ~ v o r a ,  sendo libertado 90% do valor 
correspondente da cauq?o. 
- As licenqas de utilizaqdo das ediJicaqiies, somente podem ser emitidas apbs a conclusdo e 
respetiva receqdo provisbria das obras de urbanizaqb realizadas dentro e fora da hrea de 
intervenqiio. 
- A receqao dejinitiva terd lugar a requerimento do loteador, 5 (cinco) anos ap6s a 
homologaqdo do auto de receqdo provisbria em reunido de Cdmara, e seis meses apbs 50% das 
unidades funcionais previstas terem licenqa de utilizaqdo 
Anexado ao processo: 
Quadro I - Pardmetros Globais 
Quadro II - Quadro sintese 
Quadro III- Orqamento das obras de urbanizaqdo (quadro resumo conjunto) 
Quadro N - Encargos Urbanisticos " 
Deliberaqiio: 
A Chara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 
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6.34. - Pedido de isenqlo de taxas de licenqa especial de ruido para dias 8, 23 e 30 de 
abrilmairro do Bacelo, em ~ v o r a .  Req: Associaglo de Moradores do Bairro do Bacelo. 
EDOC/2022/12410. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propas a ratificagiio do seu despacho de, 06.04.2022 "Concordo.", lavrado sobre a proposta 
tecnica que se transcreve: 
"Sr. Presidente, prop6e-se o deferimento, com posterior ratlJicaqiio RCM, do pedido de isenqiio 
de pagamento de taxas pela emissiio de licenqas especiais de ruido, no valor total de 80,73C " 
Deliberaqlo: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

6.35. - Pedido de isenqlo de apresentaqlo do prbcertificado energktico, da ficha de 
seguranqa contra inccndios e do plano de acessibilidadesRua do Rossio Ocidental, no 15 e 
Rua Ramalho Ortigio, no 29, em ~ v o r a .  Req: Sandra Maria da Rocha Mendes Bolas 
Cindido. Processo no 1.803. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6s a ratificagiio do seu despacho de 08/04/2022: "Concordo.", lavrado sobre o parecer dos 
servigos que se transcreve: 
ccProp6e-se o deferimento do pedido de isenqiio de apresentaqiio do pre'-certzjicado energe'tico, 
da.ficha de seguranqa contra incindios e do plano de acessibilidades, nus seguintes condiq6es: 
a) Apresentar documentos que comprovem a legitimidade de Elizabete de Oliveira Rodrigues 
Mendes Bolas, enquanto sdcia-gerente da empresa J. F. C. R. Associados, Lda., que dete'm os 
direitos de autor do projeto de arquitetura, designadamente: 
a. I Certidiio de registo da empresa; 
a.2 Cdpia de documento de identzficaq60, conforme se indica anexar. 
b) Assinar a folha de elementos estatisticos Q3 do INE; 
c) Entregar termo de responsabilidade pel0 plano de acessibilidades, devidamente assinado e 
acornpanhado dos documentos relativos 2 atividade profissional do seu autor, conforme Art. " 
10" do Regime juridic0 de Urbanizaqiio e de Edifica@io (RJUE), nu atual redaqiio dada pelo DL 
n. " 136/2014 de 9 de setembro; 
d) A memdria descritiva do plano de acessibilidade devera contemplar, tambe'm, a legislaq60 
atualmente em vigor, designadamente, o DL n." 95/2019 de 18 de julho e a Portaria n." 
301/2019 de 12 de setembro, e deveriio ser assinadas pel0 seu te'cnico autor todas as folhus da 
membria descritiva e do projeto apresentado. 
Relativamente ao pedido de isenqiio de apresentap?~ de relatdrio de vulnerabilidade sismica, 
informamos que este deve ser fundamentado nu legislaqiio aplic6ve1, niio se considerando 
devidamente defendida a sua dispensa apenas corn recurso a "niio ser aplicavel o relatorio de 
vulnerabilidade sismica" pelo ,fact0 do 'brojeto de estabilidade estar consolidado e ja 
aprovadof: quando no projeto de estabilidade n6o e' indicado qualquer me'todo que acautele a 
estabilidade do ediycio em caso de atividade sismica, surgindo apenas, e aleatoriamente, a 
refergncia a uma equaqiio no ponto 4 da memdria descritiva. )) 
Deliberaqlo: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

6.36. - Pedido de aprovaqio de obras de conservaqlolRua da Trindade, N.O 11, em ~ v o r a .  
Req: Alexandra Maria Santos Coutinho. Processo no 1.1375. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propbe-se o indeferimento, com base no parecer que a seguir se transcreve: 
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"1. Propae-se o indeferimento do pedido de licenciamento de obras de conservaqdo, pel0 facto 
das obras em causa, de acordo com o relatdrio da fiscalizaqb serem obras de alteraqfio nos 
termos do Artigo n. "2 alinea d) do W E ,  (Regime Juridico da Urbanizaqdo e da Edi~caqdo). 
2. Proceder ir Audigncia Pre'via dos Interessados (API), conforme previsto pel0 Art. " 121 " e 
seguintes do Cddigo de Procedimento Administrative (CPA), devendo para continuidade do 
processo, ser apresentado o pedido de licenciamento de obras de aaltera@o, completado com os 
seguintes elementos: 
2.1 - Certiddo do registo predial atualizada; 
2.2 - Projeto de arquitetura instruido de acordo com os elementos indicados nu Portaria n." 
11 3/2015 de 22 de abril, nus alineas referentes a licenciamento; 
2.3 - Fichu de seguranqa contra inc&ndios; 
2.4 - Projeto de dguas e esgotos caso se proceda a alteraqdo do traqado da referida 
infiaestrutura. " 
Foi feita a audiqtio prevista no CPA niio tendo havido resposta. 
Deliberaqiio: 
A Chara deliberou, por unanimidade, baixar ao serviqo para melhor andise. 

6.37. - Pedido de aprovaqiio de obras de conservaqiioh'raqa do Giraldo, N." 86 a 92 e Rua 
Serpa Pinto, N.O 1 a 17, em ~vora.  Req: Josd Antbnio Rodrigues Carvalho (Repr. 
Muhammad Zeeshan Sabir e Outros). Processo no 1.1899. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se o indeferimento, com base no parecer que a seguir se transcreve: 
"Propae-se indeferir o pedido de comunicaqdo de obras de conservaqdo, ofciando-se o 
requerente, conforme segue: 
"Informamos que relativamente ao pedido de comunicaqb de obras de conservaqdo para o 
pre'dio sit0 nu Praqa do Giraldo, n." 86 a 92 e Rua Serpa Pinto, n." 1 a 17, nfio estdo ainda 
reunidas condiqaes para a sua aprovaqo por se ter verificado ser insuficiente a informaqb 
constante do pedido. 
Em causa estd a intewenqdo num ediJicio de grandes dimensces, localizado em Centro Histdrico 
classificado como Patrimbnio Mundial da Humanidade pela UNESCO desde 1986, cujas 
fachadas se encontram protegidas pela classificaqdo de valor patrimonial F1 pel0 Plano de 
Urbanizaqdo de ~ v o r a  (PUE), e cujo prbprio pre'dio tem reconhecidos elementos de valor 
arquitetbnico e decorative no seu interior, como e' o caso dos sistemas construtivos em arcos e 
abbbadas, os estuques, as escaiolas, os azulejos, osfiescos, as carpintarias, entre outros, por se 
tratarem de elementos zinicos e irrepetiveis que contribuem para a valorizaqdo do imbvel. 
Neste sentido, entende-se que ndo estd suficientemente defnida a intewenqb pretendida, quer 
ao nivel da caracterizaqdo dos trabalhos, quer ao nivel da indicaqao dos trabalhos em funqb 
da localizaqdo/fiaqdo a intewir, como tambe'm se mostra muito insuficiente a indicaqdo dos 
trabalhos, te'cnicas e materiais a empregar, sendo que um pedido genkrico como este ndo k 
proporcional ir complexidade e valor deste edzjlcio. 
Pelo acima referido, informamos que deverd apresentar Relatdrio Pre'vio, conforme previsto no 
Art. " 4" do DL n. " 140/2009, de 15 de junho, devendo acompanhar-se termo de responsabilidade 
de te'cnico habilitado para o efeito, conforme indicado no Art. " 5"do referido diploma." 
Foi feita a audiqtio prevista no CPA ngo tendo havido resposta. 
Deliberaqgo: 
A Chara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.38. - Pedido de aprovaqiio do projeto de arquitetura e dos projetos das especialidades 
entregues1Rua Salvador Velho, N." 24 (fraqiio A), em kvora. Req: Antdnio Joiio Estrada 
Perdigiio. Processo no 1.2231. 
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0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propae-se a retificaqgo da deliberaggo de 23.03.2022, que se encontra anexada ao processo. 
Onde se 1e: 
"Pedido de aprovaqZo dos projetos das especialidades entregues/Rua Salvador Velho, N o  24 
Cfraqtio A), em ~ v o r a "  
Devera ler-se: 
"Pedido de aprovap70 do projeto de arquitetura e dos projetos das especialidades 
entregues/Rua Salvador Velho, N " 24 CfracGo A), em ~ v o r a  " 

Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

6.39. - Pedido de revalidaqiio da deliberaqiio de ciimara de 23/07/2008 e do despacho do Sr. 
Vereador de 20/03/2009/Rua Romiio Ramalho, N." 82 e 84, em ~ v o r a .  Req: Gloriosa da 
Planicie, Lda. Processo no 1.269. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propae-se a retificaqilo da deliberaggo de 23.03.2022, que se encontra anexada ao processo. 
Onde se 1e: 
Pedido de revalida~Zo da deliberaqtio de cdmara de 23/07/2008 e do despacho do Sr. Vereador 
de 20/03/2009/Rua Rorn&o Carvalho, N " 82 e 84, em ~ v o r a  
Req: G16ria da Planicie, Lda. 
Devera ler-se: 
Pedido de revalidaqtio da deliberaqGo de cdmara de 23/07/2008 e do despacho do Sr. Vereador 
de 20/03/2009/Rua RomGo Ramalho, N. " 82 e 84, em ~ v o r a  
Req: Gloriosa da Planicie, Lda. 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

7. - ORDENAMENTO E REABILITACAO URBANA 

7.1. - Revogaqiio da deliberaqiio de atribuiqiio de lote n091 sit0 na Rua do Fresador, 6 na 
Zona de Expanslo do PITE, a JosC Manuel Mendes Coelho. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se, corn base no definido em RMALIAE no seu art." 14. ", n O 1, b, ii) a revogaqilo da 
deliberagso de RPC de 10/10/2018 de atribuiqilo do lote no 91 ao Sr. Jose Manuel Mendes 
Coelho e consequente anulaqgo do CPCV estabelecido entre as partes a 0611 11201 8. 
Por deliberaqilo de RPC de 10/10/2018 foi atribuido a Jose Manuel Mendes Coelho o lote n091 
sito na Rua do Fresador, 6 na Zona de Expansilo do PITE. 
Nessa base 6 estabelecido entre as partes, a 611 1/2018. Contrato Promessa de Compra e Venda. 
A, requerimento do interessado, em RPC de 5/06/2019 foi deliberado prorrogar, com base no 
previsto no no 2 do art." 13." do RMALIAE, por seis meses, o prazo para apresentaqilo de projeto 
de licenciamento. 
Perante a continuada ausencia de procedimentos para licenciamento (constituindo tal, 
incumprimento das normas estabelecidas por RMALIAE) os serviqos (atraves de oficio 
(SAI EVORA/2021/10837 de 26/11/2021) informaram da situaqilo de incumprimento e 
soliczaram para que num prazo de 10 dias apresentasse evidencias e informaram que a nilo 
resposta seria considerada como desinteresse para a continuagiio do projeto. 
( . . . I  
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A situaqiio manteve-se sem qualquer alterqiio pelo que os serviqos, nos termos previstos no art.' 
121.' do CPA (Dec. Lei 4/2015), notificararn o Sr. JosC Manuel Mendes Coelho da intenqiio de 
propor a RPC a proposta de revogaqiio da deliberqilo de atribuiqiio do lote e consequente 
anulaqiio do CPCV estabelecido a 611 1/2018. 
Essa notificaqiio foi feita atravCs dos oficios (SAI_EVORA/2022/769 e SAI-EVORA/2022/ 
161 0 - 2a via) enviados atravCs de CR + AR e ngo reclamados. 
A Divisiio de Fiscalizaqiio procedeu a notificqtio presencial, confonne certidilo de notificaqiio de 
10 de marqo de 2022 e entregou cdpia do oficio supra indicado. 
Face ao exposto, com base no definido em RMALIAE - Regulamento Municipal de Atribuiqb 
de Lotes para Instalaqgo de Atividades Econdmicas no seu art.' 14. O, n O 1, b, ii) propee-se a 
revogaqiio da decisiio de 10/10/2018 de atribuiqgo do lote no 91 e consequente anulaqiio do 
CPCV estabelecido entre as partes a 0611 11201 8. 
Mais se informa que o Sr. JosC Manuel Mendes Coelho foi devidamente informado - atravCs do 
oficio jSl citado e em sede de audiCncia prkvia de interessado - das condiq8es previstas na alinea 
b) do art." 14", nomeadamente a possibilidade para acordo e devoluqiio de verba por parte do 
Municipio, niio tendo desenvolvido nenhum procedimento nesse sentido. 
Deliberagiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

7.2. - Reprogramagiio I RedistribuigHo de verbas do PEDU de gvora apresentado h 
Cornissiio Diretiva da Autoridade de Gestiio do Alentejo 2020. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propi3e-se que a C h a r a  Municipal de ~ v o r a  ratifique o pedido de reprogramaqiiolredistribuiqiio 
de verbas do PEDU de ~vora ,  apresentado A Comissiio Diretiva da Autoridade de Gestiio do 
Alentejo 2020 em 01/04/2022. 
Foi apresentado em 01/04/2022 urn pedido de reprogramaqiio/redistribuiqiio de verbas do PEDU 
de ~ v o r a  de forma a mobilizar para a PI 6.5, verbas niio utilizadas no h b i t o  da PI 4.5 e 9.8 
deste Plano EstratCgico e a ajustar o apoio FEDER das operq8es integradas naquela prirneira 
prioridade de investimento. 
Propee-se que a C h a r a  Municipal de ~ v o r a  ratifique o despacho do senhor Presidente referente 
a apresentaqiio do pedido de reprograwiio/redistribuiqiio de verbas do PEDU de fivora, 
submetido a Cornissiio Diretiva da Autoridade de Gestiio do Alentejo 2020. 
Junta: Oficio ref." SAI_EVORA/2022/3470; 
Relatdrio da Distribuiqiio EDOCEVORA/2022/1168 1 
Deliberaglo: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente. 

8. - ORDENAMENTO E REABILITACAO URBANA 

8.1. - Escola Bisica do Frei Aleixo 1 retificagiio orgamental referente ao projeto de 
arquitetura de substituigiio de caixilhos. Processo 105/DORU. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Propee-se a aprovaqiio da retificaqiio orqamental referente ao projeto de arquitetura de 
substituiqiio de caixilhos da EB1 Frei Aleixo. 
Em Reuniiio Publica de Chara ,  de 19/05/2021 foi aprovado o projeto que contempla a 
substituiqiio dos caixilhos existentes no edificio da Escola BSlsica do Frei Aleixo, com o custo 
estimado em 43.939,00€. 
Uma vez que o concurso de empreitada ficou deserto, foi realizada m a  reavaliaqtio do 
orqarnento. 
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Neste sentido, e apos analise detalhada de todos os componentes da intervenqilo referente ao 
projeto em causa, estima-se que o custo total da obra seja de 69.746,60€ (acrescido do IVA a 
taxa legal em vigor). 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

8.2. - Escola Basica da Vista Alegre / retificaqiio orqamental referente ao projeto de 
arquitetura de substituiqiio de caixilhos. Processo 114/DORU. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta 
Prop6e-se a aprovaqilo da retificaqilo orqamental referente ao projeto de arquitetura de 
substituiqilo de caixilhos da EB1 da Vista Alegre. 
Em Reuniilo Publica de Ciimara, de 19/05/2021 foi aprovado o projeto que contempla a 
substituiqilo dos caixilhos existentes no edificio da Escola Basica do Frei Aleixo, com o custo 
estimado em 20.677,00€. 
Uma vez que o concurso de empreitada ficou deserto, foi realizada uma reavaliaqilo do 
orqamento. 
Neste sentido, e ap6s analise detalhada de todos os componentes da intervenqilo referente ao 
projeto em causa, estima-se que o custo total da obra seja de 33.083,20€ (acrescido do IVA a 
taxa legal em vigor). 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

8.3. - Escola Basica da Cruz da Picada / retificaqiio orqamental referente ao projeto de 
arquitetura de substituiqiio de caixilhos. Processo 105/DORU. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se a aprovaqilo da retificaqilo orqamental referente ao projeto de arquitetura de 
substituiqilo de caixilhos da EB 1 da Cruz da Picada. 
Em Reuniilo Publica de Ciimara, de 19/05/2021 foi aprovado o projeto que contempla a 
substituiqilo dos caixilhos existentes no edificio da Escola Basica da Cruz da Picada, com o custo 
estimado em 80.947,00€. 
Uma vez que o concurso de empreitada ficou deserto, foi realizada uma reavaliaqilo do 
orqamento. 
Neste sentido, e apos analise detalhada de todos os componentes da intervenqilo referente ao 
projeto em causa, estima-se que o custo total da obra seja de 129.515,20€ (acrescido do IVA a 
taxa legal em vigor). 
Deliberaqiio: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

8.4. - Projeto de area recreativa para pratica de Skate na Mata de Siio SebastiBo. 
Processo 697/DORU. 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Prop6e-se a aprovaqilo do projeto de area recreativa para pratica de Skate na Mata de Silo 
Sebastiilo, com as seguintes especificaq6es. 
0 presente projeto e desenvolvido no gmbito do Programa Bairros Saudaveis, correspondendo a 
candidatura 179, apresentada pela associaqilo 100% ADN, contemplando a construqilo de uma 
area de 277,67 m2 para a pratica de skate, localizada no interior da mata de Silo Sebastizo. 
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A pratica de skate t ja existente em Evora, contudo sem condiqBes de evoluir e crescer por falta 
de locais para a sua prtitica, pelo que a oferta de um equipamento desta natureza C ja ha muito 
esperada pela populaqiio. 
A escolha da Mata de Siio Sebastiiio para a sua localizaqiio, considera-se adequada niio s6 porque 
promover6 a requalificaqiio deste espaqo verde, na medida em que irii motivar a afluencia de 
populaqiio interessada na modalidade e por conseguinte empenhada na sua preservaqiio e 
vigilhcia, como tambCm pel0 fact0 de a pr6pria modalidade beneficiar do enquadramento 
paisagistico envolvente da mata e em particular do ensombramento pel0 arvoredo existente, 
assim como pela proteqiio que a mesma proporciona em relqiio ao espaqo urbanolvias 
envolventes. 
Por ultimo, a centralidade desta mata, pennitirh tornar este equipamento facilmente acessivel a 
grande parte da populaqiio, quer por via pedonal como por meio de transportes publicos. 
PropBe-se a aprovaqCio do projeto nas seguintes condiqaes: 

1 .-Antes do inicio da obra serem entregues os seguintes documentos: 
1.1-Termo de responsabilidade da Direqiio de Obra, inscriqiio na ordem profissional e seguro 
obrigatbrio; 

1.2-Alvara do empreiteiro e seguros obrigat6rios (entregar se ja definido); 
1.3-Plano de estaleiro e de seguranqa e saude na obra (entregar se ja definido). 

2.-Ser criada inclinaqiio imica de norte para sul na plataforma a criar, de forma a que a drenagem 
seja realizada naturalmente para o terreno envolvente. 
Estima-se que o custo da obra seja de 32.500€ (acrescido de IVA 2i taxa em vigor). 

Intervenqaes: 
0 senhor Vereador Alexandre Varela referiu que no k b i t o  do projeto Bairros Saudaveis, foi 
deliberada a cedencia do espaqo onde vai ser implantado o projeto que jB esti a ser desenvolvido 
pela 100% ADN com o apoio do Municipio de ~vora .  

0 senhor Vereador Henrique Sim- Sim referiu que t um projeto que desde 2017 vem sendo 
reivindicado pelos jovens eborenses, e que fmalmente tera a sua concretiza@o por iniciativa da 
100% ADN. 
Na sua opiniiio, C importante o Municipio disponibilizar-se para auxiliar o mkimo possivel a 
referida associaqiio, nomeadamente na gesao da obra porque lhe parece que desconhecem 
algumas questBes tdcnicas para que a obra se realize em tempo litil. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela referiu que todos os projetos foram trabalhados com o 
municipio, e todos mereceram uma apreciaqiio inicial do ponto de vista tkcnico. Foi um 
compromisso assente desde o inicio no reconhecimento dessas necessidades que siio 
perfeitarnente compreensiveis. 
Deliberagiio: 
A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

9. - SERVICOS OPERACIONAIS 

9.1. - Minuta de Contrato de Modificaqiio Subjetiva do Contrato de Empreitada para 
trabalhos Complementares da Empreitada de 6LConstruqHo de Prot6tipo do Sistema 
Integrado de Rega eom Agua do Aqueduto-Life 17 CCAIPT1000076-LIFE AGUA DA 
PRATA". 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Proposta de aprovaqiio da Modificaqiio Subjetiva do Contrato de Empreitada - Hubel - Industria 
da Agua, Ambiente e Obras Publicas S.A. e Pinetree Construq6es, Lda. 
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Na sequencia da aprovagiio da cessiio parcial da posigiio contratual entre a Hubel e a Pinetree em 
Reuniiio de Ciimara realizada no dia 24 de margo de 2021, propde-se aprovagiio da minuta de 
Modificagiio Subjetiva do Contrato de Empreitada para Trabalhos Complementares da 
Empreitada de "construqGo de protdtipo do sistema integrado de rega com agua do aqueduto- 
life 17 cca/pt/000076-life cigua da prata ", que se encontra anexado ao processo. 
Deliberaqiio: 
A Cimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

9.2. - Minuta de Contrato de la Modificaqiio Objetiva do Contrato de Empreitada para 
trabalhos Complementares da Empreitada de "Construq~o de Protbtipo do Sistema 
Integrado de Rega corn Agua do Aqueduto-Life 17 CCA/PT/000076-LIFE AGUA DA 
PRATA". 

0 senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: 
Proposta de aprovagiio de minuta de contrato da la Modificagiio Objetiva do Contrato de 
Empreitada para Trabalhos Complementares - Hubel - Industria da Agua, Ambiente e Obras 
Publicas S.A. 
Na sequencia da aprovagiio dos trabalhos complementares em Reuniiio de Cimara realizada no 
dia 9 de margo de 2022, propde-se aprovagiio da minuta de Contrato de la  Modificagiio Objetiva 
do Contrato de Empreitada para Trabalhos Complementares da Empreitada de "construqGo de 
protbtipo do sistema integrado de rega corn agua do aqueduto-life 17 cca/pt/000076-life agua da 
prata. Anexado ao processo: minuta de contrato. 
Deliberaqgo: 
A Ciimara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente. 

I11 - PERIOD0 DE INTERVENCAO E ESCLARECIMENTO A 0  PUBLICO. 

Verificaram-se as seguintes intervengaes: 

0 senhor Carlos Alexandre, residente em ~ v o r a ,  veio a Cimara expor uma situagiio 
relacionada com o procedimento de concurso a Feira de Siio Joiio, nomeadamente pelo facto da 
sua atividade ser completarnente diferente das de mais, e tem havido alguma dificuldade em 
enquadra-la na Feira de Siio Joiio. Ainda assim, questionou os servigos da Cimara no sentido de 
saber o que teria que fazer para que a sua atividade fosse considerada no edital. Na altura, foi-lhe 
dito que teria que enviar um email ao chefe do servigo, com fotografias do produto que vende. 
Nesse sentido, fez o e-mail no inicio de margo, ao qua1 lhe deram uma resposta bastante simples, 
que o deixou descansado. 
Entretanto quando saiu o Edital verificou que o sew lugar niio constava, voltou a mandar e-mails 
aos quais responderam que niio podiam fazer nada e que agora cabia ao senhor Presidente a 
decisiio. 
Nesse sentido, veio expor o seu problema porque estava preocupado com a entrega das propostas 
porque o prazo era ate ao dia de hoje. 

0 senhor Presidente cumprimentou o senhor Carlos e recordou que o Edital da Feira tem de ser 
cumprido e, na duvida, vem a Cilmara Municipal para decidir. Quanto a quest20 colocada, disse 
que vai perceber com os responsaveis da Feira o que se passou, ponderar as questdes 
apresentadas, e depois entrara em contact0 com o senhor Carlos Alexandre. 
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Esteve ainda presente o senhor Luis Santos que comegou por referir que vive no Centro 
Hist6rico e estava ali na qualidade de um cidadiio atento. Na verdade, nos ultimos tempos, tem 
andado pelas ruas da cidade, fora do circuit0 turistico e o feedback que tem tido, em especial, de 
idosos 6 que o espago public0 se tornou impeditivo de sairem de casa. E na verdade podia 
apresentar como exemplo disso a Rua Diogo Botelho onde existe um buntco fundo M um m8s. 
Outro exemplo que podia dm, porque ele pr6prio teve la um problema, s b  as lajes na AlcSircova 
de Baixo, que na sua maioria estiio partidas. 

0 senhor Presidente cumprimentou o senhor Luis e referiu que percebe perfeitamente o que foi 
dito, porque tambCm anda muito pelas ruas da cidade e ve silmqBes complicadas que exigem 
interveng8es significativas. 
Estes problemas ja foram falados vhias vezes, fez-se um levantamento no Centro Hist6rico 
sobre todos os tipos de pavimentos, e apenas nas Sireas principais C que niio apresentam 
problemas. Nos outros sitios existem problemas devido 6s calgadas irregulares, e para se 
melhorar o piso nesses locais, necessitam de um t i p  de intervengiio muito oneroso que niio siio 
fhceis de fazer. Ainda assim, tern feito urn conjunto de intervengbes significativas com a brigada 
de calceteiros, mas infelizmente niio conseguem chegar a todo o lado, de qualquer mod0 registou 
as questaes apontadas. 

Esteve presente tarnb6m o senhor Jose Cardoso referindo que estava ali em representqiio da 
populagiio de Siio Marqos, por causa do problema da hgua. Na reuniiio de Assembleia em julho 
de 2020 apresentaram duas amostras de Bgua, e depois dessa Assembleia houve uma outra 
reuniiio onde foi feita uma recomendagiio aprovada por todas as forgas politicas com excegiio da 
CDU, em que a populagiio de Siio Mangos deixava de pagar a hgua enquanto a situagiio niio fosse 
resolvida e, at6 A data nada aconteceu, inclusivamente a pessoa que vai fazer a recolha da agua 
para analisar abre a boca de inc8ndio e deixa correr quase uma hora e s6 depois faz a recolha. 
Sabe que a agua que tem em casa C impr6pria para consumo porque esth provado com anitlises 
feitas pel0 Instituo Ricardo Jorge. 
Para terminar, referiu que o senhor Vereador Alexandre Varela disse A TVI que os trabalhos ja se 
tinham iniciado, pel0 que questionou quando e onde. TambCm depois de tomada a decish de os 
consumidores &io pagarem Bgua, comegaram a aparecer cartas com aviso de corte para as 
pessoas que assinaram o abaixo assinado do dia 20 de julho, questionando o porque. 

0 senhor Presidente cumprimentou o senhor Cardoso e referiu que niio ia repetir a histdria da 
hgua de S h  Mangos, porque a origem da situagk jh 6 conhecida. 
Relativamente A quest50 da recolha das amostras naturalrnente ir5o verificar se esth a ser feita 
nas devidas condigBes, porque existem normas para ser feito. 
Em relagiio As cartas com avisos de corte referiu que terk sido um lapso dos servigos, ap6s a 
quest50 da pandemia e a retomada gradual da gestiio normal. Informou que o que esth defmido C 
que niio existem cortes de hgua em S. Mangos at6 a quest30 estar resolvida. 

0 senhor Vereador Alexandre Varela referiu que o problema C complexo e jB tinham alertado 
para essa situagiio ainda antes de 2013, e desde sempre que o tern procurado resolver, embora se 
saiba que os recursos do municipio disponiveis, niio sejam propriamente grandes para se 
implantar o projeto que, nessa altura, estava orqamentado em cerca de 1 milhiio de euros, e 
infelhente tambkm niio existe comparticipagiio financeira para isso. 
Em relagiio ao que esta a ser executado referiu que para alCm de ter passado a haver uma 
monitorizagiio mais regular com a empresa I(iguas de Vale do Tejo, que C responsavel pela 
entrega da agua no reservatorio, que consiste fimdamentalmente em aumentar o PH da igua de 
forma a reduzir a sua agressividade. 
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Em relaqiio a entrevista que deu, estava a referir-se a intervenqaes, que era suposto terem sido 
feitas pela empresa, que depois se verificou que niio aconteceram, e que consistiam 
fundamentalmente na ligaqiio do deposit0 a Rua Gouveia, porque o volume de agua que fica 
armazenado e o facto de haver menos pessoas a consumir agua aumenta o tempo de perrnansncia 
nas condutas alterando assim a qualidade da agua. 
No entanto, foi por essa intervenqiio que comeqaram e esta concluida desde fevereiro de 2022, 
depois fizeram analises a qualidade da agua, em 10 pontos diferentes, e o que se verificou foi que 
os pargmetros convergiram todos no sentido da uniformizaqiio. 

0 senhor Presidente referiu que depois desta conduta nova que foi feita, aquilo que viio fazer e 
intervenqaes por troqos, para procurar identificar os problemas situaqiio a situaqiio. 

0 senhor Vereador Henrique Sim-Sim referiu que ja acompanha esta situaqiio ha alguns meses 
e a informaqiio que tinha era de que os trabalhos estavam em curso. Percebeu a explicaq20 do 
senhor Vereador Alexandre Varela, no entanto solicitou que fosse entregue uma calendarizaqtio 
dos trabalhos previstos relativamente a este assunto, tambem para a populaqiio de S. Manqos 
ficar descansada. Por outro lado, e igualmente importante um esclarecimento, atraves de 
relatbrio, sobre a forma de recolha das amostras bem como da qualidade da agua, niio podendo 
existir qualquer margem de duvida sobre este assunto. 

0 senhor Vereador JosC Calixto referiu que tem nota que este problema ja existe ha muitos 
anos, e durante esse tempo ja houve possibilidade de financiamento para este tip0 de projetos, 
como por exemplo o Programa Operacional Sustentabilidade e Efici6ncia no Uso de Recursos 
(POSEUR), pel0 menos nos ultimos de 5 ou 6 anos. 
Em sede da discussiio do orqamento, esta foi uma das questaes negociadas com a CDU e, de 
facto, o compromisso a que chegaram foi na base de que as obras ja tinham comeqado. Assim, 
transmitiram a populaqtio que em 2022 devera ser feita a Avenida Engenheiro Vasco Almeida 
seguida de repavimentaqiio, e os trabalhos de requalificaqiio da rede de agua e saneamento, 
restantes, deveriio ser executados ao longo do mandato. 
Obviamente que, parente isto, os eleitos pel0 Partido Socialista niio podiam deixar de fazer uma 
recomendaqiio de que ha situaqaes em termos de infraestruturas publicas basicas, nomeadamente 
de abastecimento de agua e saneamento basico, onde a Chmara Municipal tern a 
responsabilidade de ser mais ambiciosa e resolver efetivamente o problema das pessoas. 0 
abastecimento de agua com qualidade e o saneamento basico, e absolutamente fundamental para 
as populaqaes e, por isso, devem ser acelerar processos desta natureza. 
Para terminar, referiu que esta intervenqiio em nome da populaqiio de Siio Manqos e mais um 
reforqo desta prioridade. Por outro lado, era de bom "tom" que as cartas que seguiram a 
identificar os cortes, tenham uma carta da Cgmara com um pedido de desculpas a reconhecer o 
engano. 

0 senhor Presidente referiu que uma, soluqiio que resolveria o problema era substituir toda a 
rede, mas como se compreende e uda  situaq50 complicada e sobretudo onerosa e quando 
optaram fazer essa intervenqiio por fases foi no sentido de que do ponto de vista tecnico foi dito 
que a intervenqiio por fases pode ser eficaz. 
Para terminar, referiu que a Cgmara Municipal tem agora melhores condiqaes do que tinha antes, 
este problema tern que ser resolvido e viio faz6-lo. Apenas tem que ser resolvido por fases. 
Relativamente as cartas para a populaqiio de S. Manqos, disse que ja foi dada indicaqiio aos 
serviqos no sentido de retificarem a informaqiio inicialmente transmitida. 

A senhora Vereadora Florbela Fernandes referiu que no Plano de Atividades e Orqamento 
esta o problema da Siio Manqos para resolver. 
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De facto, C uma situaqiio complicada de resolver, quer do ponto de vista econdmico quer do 
ponto de vista tkcnico, no entanto se este problema for resolvido durante este mandato vai ser 
muito bom. Parece-lhe bem a alternativa de trabalharem por fases, e gostava que fossem 
programadas em termos de tempo de mandato e se divulgasse isso mesmo junto da populqiio 
para de alguma forrna as pessoas se sentirem confiantes. 

10.1. - Procedimento Disciplinar. 

0 senhor Presidente apresentou ao Executivo a seguinte conclusiio e proposta do respetivo 
processo disciplinar em devido tempo instaurado. 
Aplicqiio de sanqiio disciplinar trabalhadora Cristina Isabel de Carvalho Rolo Chilra, no 
h b i t o  de procedimento disciplinar. Propbe-se a aplicaqiio da smqiio disciplinar de suspensiio, 
pel0 periodo de 30 (trinta) dias, suspensa na sua execuqgo pel0 periodo de 18 (dezoito) meses. 
Deliberaqiio: 
A C h a r a  deliberou, por escrutinio secret0 e por unanimidade aprovar a conclustio e proposta 
constante do processo disciplinar. 

IV - APROVACAO EM MINUTA: A C h a r a  deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta 
todas as deliberaqbes da Ordem do Dia da presente ata, nos termos do n." 3 do art." 57" do Anexo 
I a Lei n." 75 12013, de 12 de setembro. 

V - PERIOD0 DE ATENDIMENTO A 0  P~JBLICO 

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

Terminada a reunitio pelas dezanove horas e trinta e cinco minutos o senhor Presidente da 
os trabalhos dos quais, para constar, se redigiu a presente ata que eu 

Coordenadora de Unidade de Adrninistraqtio Geral redigi e subscrevo. 

(Carlos 9 P* e 2%) 
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