
8 ª acta - 24/02/99 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA,
REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO
DE  1999

Aos vinte e quatro dias do mês de Fevereiro de mil novecentos e noventa e nove, pelas
catorze horas e trinta minutos, no Salão Nobre dos Paços do Município, reuniu a Câmara
Municipal de Évora.

Estiveram presentes:
- Presidente: Abílio Miguel Joaquim Dias Fernandes
- Vereadores: António José Carmelo Aires

 Jorge Manuel Oliveira Pinto
  José António de Almeida Henriques
 José Ernesto Ildefonso Leão de Oliveira
 Manuel Palma Pingarilho
 Miguel dos Reis Pedroso de Lima

Secretariou a reunião José António Manteigas Pé-Leve, Chefe da Divisão de
Administração Geral e Financeira, coadjuvado pela funcionária administrativa Delmira da
Conceição Ramalhosa Monginho.

ALTERAÇÕES À ORDEM DE TRABALHOS:

O Vereador Almeida Henriques propôs, por razões de urgência, aditar  os seguintes
pontos:

3.1.72. – Processo nº 15289 - Projecto de habitações para arrendamento social – Praça das
Coronheiras – Évora – Santa Casa da Misericórdia de Évora;

3.1.73. – Processo nº 2936 - Pedido de aprovação das telas finais – Rua 25 de Abril –
Bairro das Espadas – Associação para o Desenvolvimento do Convívio, Cultura e Desporto;

3.1.74. – Processo nº 21/DIUM - Loteamento da Casinha Norte – Évora (CHE Boa
Vontade, CHE Giraldo Sem Pavor e CHE Habitévora;

3.1.75. – Processo nº 84/DIUM – Cedência de 51 lotes no Bairro da Casinha Norte, em
Évora, às Cooperativas de Habitação Económica Geraldo Sem Pavor, Boa Vontade e
Habitévora;

3.1.76. – Processo nº 14764 - Pedido de autorização para instalar tubo de saída de fumos
da salamandra pela parede lateral da casa e colocação de caleiras nos beirais/Urbanização Qtª
do Estoril, Rua A, nº 14 – Mónica Santos;

3.4.4. – Apoio ao II Campeonato do Alentejo de Corta-Mato;
3.5.5. – Alteração às Normas de Funcionamento do Jardim de Infância “O Raio de Sol”,

aprovadas em reunião pública de Câmara de 3-2- 99 – Informação.

O Vereador Jorge Pinto propôs, também por razões de urgência aditar  os seguintes
pontos:



3.3.25. – Processo nº 10361 - Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua da
Zanguela, 28, em Évora, propriedade de António Manuel Brotas Ferrão e Maria José Vieira
Cardoso Ferrão – Pedido de rectificação;

3.3.26. – Processo nº 225 – Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua dos
Penedos, 13 C, 1º Esqº, em Évora – propriedade de Francisco José Pereira Piteira;

3.3.27. – Processo nº 2954 – Deliberação final ref. Proj. arquitectura e especialidades e
pedido de emissão de licença de obras sem parecer da DRARN relativo ao estudo de
insonorização do prédio sito na Praça 1º de Maio, 20, em Évora – Sérgio Manuel Lemos
Cruz.

O Vereador Carmelo Aires propôs, igualmente por razões de urgência, aditar  o ponto:
2.5. – Biblioteca Pública de Évora – Pedido de informação.

A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar o aditamento de todos os pontos.

ORDEM DE TRABALHOS

1. APROVAÇÃO DAS ACTAS Nº. 5 e 6, RELATIVA ÀS REUNIÕES ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 03/02/99:  Tendo o texto das actas indicadas em
epígrafe sido previamente distribuídos a todos os eleitos da Câmara, foi dispensada a sua
leitura.

A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador José Ernesto por não
ter estado presente, aprovar a acta nº 5 com as alterações à minuta a seguir indicadas, e a acta
nº 6 sem alterações à minuta.

Página 19 – Parágrafo 2 – linha 3: substituir “anteriores” por “posteriores”.
Página 43 – Parágrafo 3 – linha 3: substituir “por falta de” por “porque nem sempre

funciona com a desejada eficácia”.

2. ASSUNTOS PROPOSTOS PELA VEREAÇÃO

2.1. – Condições de Concretização do Protocolo entre a TAPGER SA, CCRA,
PROALENTEJO, CME, Fundação Eugénio de Almeida, U.E., - proposta da TAPGER:
O Sr. Vereador Jorge Pinto informou o executivo, que a proposta a seguir apresentada,
vinha na sequência da aprovação, por parte da Câmara, em 27/01/99, do enunciado do
Protocolo de Colaboração entre a TAPGER S.A., a CCRA, o PROALENTEJO, a CME, a
Fundação Eugénio de Almeida e a Universidade de Évora.

Tendo em conta que o documento só foi entregue aos Eleitos no dia da reunião, propôs
que apenas tomassem conhecimento do mesmo, ficando a deliberação para a próxima
reunião de Câmara.
PROPOSTA:

“ Preâmbulo
O AME (Aeródromo Municipal de Évora) é uma infraestrutura que tem vindo a ser cada

vez mais utilizada em especial pela prática desportiva e, nomeadamente, pelo Pára-
quedismo. Entretanto outros utilizadores têm vindo a manifestar interesse na utilização do
AME.



Por forma a compatibilizar os interesses operacionais tanto dos actuais como dos futuros
utilizadores e, ao mesmo tempo, delinear um modelo de gestão sustentável tem vindo a ser
desenvolvido no MORA e no Plano de Desenvolvimento Estratégico do AME, que definirá
as linhas mestras que orientarão o desenvolvimento daquela infra-estrutura.

A instalação de novas entidades como sejam transportadoras, empresas de manutenção
escolas de pilotos, ou outras, devem, por um lado, respeitar o tratamento preferencial da
aviação desportiva e, por outro, gerarem os meios necessários à sustentabilidade da gestão,
devendo caber à Câmara Municipal de Évora o papel de dotar o AME das infraestruturas
colectivas necessárias à concretização dos projectos apresentados pelos diferentes
utilizadores, com particular destaque para a proposta da Academia Aeronáutica de Évora.

Características Actuais
O número actual de movimentos do AME (cerca de 7.500 por ano)não justifica a

existência de um serviço de Controlo de Tráfego Aéreo, o que facilita, por opção dos
próprios, a prática de desportos aeronáuticos cujos picos de maior actividade se desenvolvem
aos fins de semana e dias feriados.

A não existência de qualquer burocracia, a que habitualmente estão obrigados os Pilotos
proporciona o prazer de voarem em “autocontrole” do tráfego aéreo, constituindo uma
vantagem actual do AME.

Assim, é necessário ponderar as reacções que surgirão quer pela introdução de um Manual
de Operações e Regulamentação do Aeródromo sujeito a uma ATZ (Zona de Tráfego
Aéreo), quer pelos custos, particularmente elevados, que este modelo acarreta.

Linhas Gerais de Desenvolvimento
Na sequência do que anteriormente se disse, é definida para o AME, uma estratégia de

desenvolvimento que passa pela concretização, numa primeira fase, de uma série de
melhoramentos físicos necessários à dotação do AME de condições mínimas de operação
(vedação, ampliação da pista, ampliação da placa de estacionamento, construção de novo
“taxi-awai”, construção de edifício de apoio administrativo, dotação de infraestruturas de
águas e esgotos).

Esta primeira fase, é ainda compatível com um modelo de controlo de operações
desburocratizado, mas torna indispensável a adopção de serviços mínimos de apoio que
representarão um custo de gestão corrente centrado no controlo de acesso por terra ao AME.

Numa segunda e terceira fase, com o incremento significativo de operações de aterragem
pode tornar-se indispensável a concretização de novos investimentos físicos necessários à
segurança dessas operações. Trata-se de investimentos a realizar na construção de Torre de
Controlo e Iluminação da Pista (para voo nocturno), seguindo-se na última fase a dotação de
meios de controlo através de instrumentos de ajuda rádio (VOR e ILS), bem como da
concretização de Plano de Emergência de acordo com a Regulamentação Europeia.

A concretização desta fase, mais do que o valor adicional de investimento, pode fazer
disparar os custos de gestão corrente, motivados pela implementação de um sistema de
controlo aéreo, para valores próximos dos 90 mil contos ano (dos quais 50% gastos em
encargos salariais com a equipa de controladores, num total estimado de 62 mil contos / ano
de encargos com pessoal).

Desenvolvimento Sustentado do AME
Os estudos de desenvolvimento do “Évoradrome” concluíram que o peso destes custos

será insuportável para a autarquia, aconselhando uma metodologia de desenvolvimento
faseada, sem perder de vista o sentido de oportunidade e os aspectos de viabilidade
económica, mas segura de que não comprometerá o futuro.



As Escolas de Pilotos
Serão sobretudo as Escolas de Pilotos que, uma vez autorizadas, poderão alterar

definitivamente o quadro operacional do aeródromo, exigindo que a CME realize a montante
as duas primeiras fase de investimento (até 30 de Setembro de 1999) e no médio prazo (2
anos) a terceira fase, bem como dote ou contratualize para o AME os meios humanos e
técnicos indispensáveis ao novo modelo de gestão e controlo da Zona de Tráfego Aéreo de
Évora.

A instalação de uma Escola de Pilotagem representa um significativo investimento no
AME – que numa perspectiva de desenvolvimento a CME deverá assegurar, em
conformidade com os princípios do Protocolo enunciado em título e aprovado em Reunião
Pública de 27/01/1999.

Mas, ao mesmo tempo, uma Escola de Pilotos ao alterar por completo o modelo de gestão,
torna indispensável que recaiam sobre estes utilizadores os custos de exploração, através do
pagamento de taxas, ou, em alternativa, que custeiem directamente os encargos com as
exigências desse modelo.

Proposta da TAPGER
Em carta enviada à CME em 04/02/1999 a TAPGER apresentou uma proposta composta

de 12 pontos com as condições indispensáveis ao funcionamento da Academia Aeronáutica
de Évora, que importa analisar, por forma a deliberar. Posteriormente, em reunião realizada
entre a CME e a TAPGER a  Aerocondor, foram acordados os princípios da posição da
Câmara à carta de 04/02/1999 e cujo conteúdo agora se submete à aprovação da Câmara por
forma a viabilizar a assinatura, no próximo dia 9 de Março dos seguintes protocolos:

- entre a CME a TAPGER, a CCRA, o PROALENTEJO a Fundação Eugénio de Almeida
e Universidade de Évora que viabilizam a instalação em Évora da AAE (Protocolo já
aprovado pela CME em 27/01/99);

- entre a CME e a AAE referentes às condições de acesso e prazo de utilização do AME
para funcionamento da AAE:

- entre a CME e o PROALENTEJO são estabelecidos os princípios do Contrato-Programa
em que o Governo se responsabiliza a co-financiar as seguintes infraestruturas a realizar pela
CME:

- ampliação da pista e da placa (projecto em execução adjudicado por 32.500 contos);
- edifício de apoio administrativo (projecto em execução adjudicado por 14.000 contos);
- taxi – awai – investimento estimado em 20.000 contos;
- vedação  e portaria automática – investimento estimado em 25.000 contos;
- asfaltagem caminho de serventia e estacionamento da responsabilidade da CME.
- compromisso de construir uma nova pista, caso se venha a demonstrar como necessária

ao projecto do Aeroclube de Évora até um valor de 50.000 contos.

Proposta da TAPGER Posição da CME
1.1 – Autorizar as edificações indispensáveis
à AAE na área delimitada na planta

1.1 – autorizar as edificações na área, a
definir Planta Anexa, e que deverão
respeitar os seguintes requisitos:
- a instalação da AAE, desenvolve-se nas
duas primeiras fases para o lado sul dos
hangares existentes, ocupando os terrenos
propriedade do município e da Fundação
Eugénio de Almeida;
- os edifícios a construir respeitarão os
alinhamentos, e cérceas definidas nas
construções existentes;



1.2 – Permitir acesso directo à EN 254

1.3 – Considerar todas as construções,
indispensáveis à AAE como de interesse
municipal, isentas de licenciamento e
respectivos encargos.

1.4 Garantir o início da sua construção a 2
de Maio.

2 – Assegurar o conjunto de infraestruturas,
designadamente água, electricidade e
esgotos se encontrem em condições de
funcionamento a 30 de Setembro de 1999

3 – Assegurar que o perímetro exterior do
AME esteja devidamente vedado e com os
acessos controlados até 30 de Setembro de
1999

4 – Por forma a aumentar a operacionalidade
do Aeródromo, assegurar a existência de um
“taxi-awai” asfaltado paralelo à pista 01-19,
nos termos previstos na proposta da
TAPGER, até 30 de Setembro

1.2 – O Regulamento do PDM, ou de outro
instrumento de planeamento municipal,
deverá definir como único acesso à EN 254
a já existente, a partir da qual se processará
o controlo de todo o acesso ao aeródromo,
existindo acessos internos às diferentes
áreas, nomeadamente à AAE.

1.3 – Legalmente a CME não pode isentar
as construções de licenciamento, aceitando
contudo isentar a AAE de encargos de
urbanização, comprometendo-se a
TAPGER a fornecer gratuitamente à CME
os elementos definidos no ponto 14 do
presente texto.

1.4 – Logo que aprovado pela CME o
estudo esta garantirá a aprovação dos
projectos de arquitectura nos prazos
máximos de 15 dias. Salvaguardam-se
nestes prazos os dependentes da
autorização do INAC e, posteriormente,
dos prazos legalmente estabelecidos para
que as diferentes entidades externas
aprovem os projectos de especialidade na
esfera das suas competências.

2 – A CME apresentará até ao final da
primeira semana de Março ao
PROALENTEJO a candidatura a Contrato
Programa do Plano de Pormenor e de todas
as infraestruturas a construir, consolidando
os valores do Contrato Programa, até final
de Abril, de acordo com os valores
definidos nos respectivos projectos de
execução. A CME compromete-se a iniciar
de imediato as obras, por forma a que as
mesmas estejam concluídas a 30 de
Setembro de 1999.

3 – Idem posição definida em 2.

4 – Idem posição definida em 2.



5 – Assegurar um Plano de Emergência do
Aeródromo a partir de 30 de Setembro de
1999.

6 – Garantir que seja aprovada a criação da
Zona de Tráfego Aéreo de Évora, até 30 de
Setembro de 1999.

7 – Assegurar, nos termos da
Regulamentação Europeia, um adequado
sistema de luzes de pista e “taxi-awai”, até
30 de Setembro de 1999.

8 – Por forma a garantir os níveis de
segurança operacional deverão estar em
perfeitas condições de funcionamento os
seguintes equipamentos:
VOR – até 30 de Setembro de 2000
ILS - até 31 de Dezembro de 2002

9.1 – Assegurar diariamente o pleno
funcionamento do AME, com excepção de
um máximo de 5 dias, sendo 3 dias úteis por
ano.

9.2 – Com vista a compatibilizar as
actividades inerentes a outros utilizadores,
designadamente actividades desportivas e
lúdicas, é assumida a filosofia do mútuo
acordo entre os diversos utilizadores, tendo
por referência as seguintes prioridades:

5 – A CME implementará, até 30 de
Setembro de 1999, através dos BVE, o
Plano de Emergência a definir .

6 – Dadas as condicionantes, morosidade
e, particularmente, os elevados custos
correspondentes ao funcionamento de uma
zona de controlo deverá simplesmente ser
criado um SISTEMA LOCAL DE
INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DE
VOO,(SLICV) que tenha força de
Regulamento Municipal específico
(MORA), com obrigatoriedade deste
definir as regras de prioridade a cumprir
por todos os utilizadores

7 – Idem posição definida em 2.

8 – Dado os elevados valores destes
equipamentos) 60 mil contos o VOR e 150
mil contos o ILS ) o investimento deve
cingir-se ao VOR e o comprometimento da
CME deverá ficar dependente da sua
inclusão do III QCA.

 9.1 – Será assegurado o funcionamento
diário segundo as seguintes regras:
- de 2:ª a 6.ª feira do nascer ao por do Sol e
aos sábados do nascer Sol às 13 horas, o
AME funcionará de acordo com as regras
definidas no ponto 6, ficando os seus
utilizadores sujeitos ao pagamento de
taxas, definidas no ponto 10;
- aos Sábados das 13h ao por do Sol e
Domingos e Feriados do nascer ao por do
Sol em regime de “acesso livre” isento do
pagamento de taxas aeroportuárias.
- salvaguarda-se deste regime o período
máximo de 5 dias por ano, 3 dos quais dias
úteis e que o AME poderá estar totalmente
encerrado a Tráfego que não o
expressamente autorizado pela CME.

9.2 – Todos os utilizadores ficam sujeitos
às normas constantes no MORA, tendo por
referência as seguintes prioridades:
Dias úteis e Sábados até às 13 horas –
Prioridade às actividades profissionais,
devendo o MORA definir que em trono de



Dias úteis – prioridade para actividades
profissionais, designadamente a AAE;
Domingo – prioridade para actividades
desportivas e lúdicas designadamente  o
paraquedismo e planadores

10 – O pagamento devido à utilização do
AME, para todas as actividades inerentes à
AAE, terá unicamente em conta o número
de aterragens semestralmente realizadas,
sendo fixada uma taxa de 0,6 Euros por
aterragem.

11.1 – A AAE aceita comparticipar em 50
mil contos as infraestruturas a realizar no
AME, designadamente a construção da
Torre de Controle, do edifício administrativo
e da Placa,

11.2 - amortização será realizada através da
dedução das taxas de aterragem devidas pela
AAE.

12 – De acordo com a Regulamentação
Internacional aplicável (anexo 14 da ICAO)
a CME deverá assegurar o estabelecimento
das necessárias servidões aeronáuticas do
AME.

um raio de n milhas relativamente ao
centro do aeródromo só poderá haver em
cada instante um máximo de 5 aviões.
Sábados, Domingos e feriados – O AME
terá prioritariamente tráfego desportivo,
devendo a escola dar prioridade nesses dias
a voos de navegação.

10 – Trata-se de uma proposta totalmente
inaceitável por ser incomportável para a
viabilidade do AME.
De acordo com o definido no ponto 6 e
durante os períodos de funcionamento do
SLICV haverá lugar à cobrança de taxas
aeronáuticas de aterragem (por tonelada ou
fracção) no montante de 0,6 euros aos
operadores residentes e de 2 euros aos
restantes operadores.

11.1 – A AAE é responsável pela
construção de todas as suas instalações,
bem como da placa de estacionamento, do
caminho de serventia e do estacionamento
automóvel reservados à escola.

11.2 – As instalações, placa e outras bem
feitorias construídas pela AAE em terrenos
municipais serão reguladas por protocolo
específico em que obrigatoriamente será
estabelecido o pagamento de renda
semestral de 200$/m2 para as áreas
edificadas e de placa e 100$/m2 para as
restantes áreas, devida pelo direito de uso
do terreno. Sobre estas bem feitorias será
possível a sua reversão para a CME, em
final de contrato mediante pagamento do
valor residual.

12 – A CME compromete-se a assegurar o
estabelecimento da servidão aeronáutica.

Outras Posições da CME

13 – Face ao contrato de exploração de
combustível assinado entre a CME e
empresa licenciada no AME é obrigatório
o abastecimento nas instalações existentes.
A não aceitação por parte da  AAE desta
condicionante obriga esta entidade a



custear qualquer indemnização devida pela
CME por rompimento de contrato, bem
como a propor novo contrato de exclusivo
que terá de apresentar condições mais
vantajosas para a CME.

14 – Para realização da Regulamentação
específica a incluir no PDM e para a
realização dos seguintes projectos:
- alargamento da placa de estacionamento;
- “taxi-awai”;
- caminho de serventia;
- espaços exteriores;
- portaria;
- águas e esgotos;
- iluminação do AME;
- iluminação da pista e “taxi-awai”;
- vedação;
- sinalética.

A CME estabelece um protocolo com a
TAPGER que se compromete a concluir
estes documentos até 30 de Abril.

O Regulamento do instrumento de
planeamento adequado, na parte constante
ao AME, para além dos elementos gerais
próprios desse tipo de Plano, deverá
contemplar os seguintes elementos:

- Respeito pelos princípios definidos no
Plano Directo do Aeródromo;

- Localização da Escola, incluindo uma
área de reserva para possível expansão de
uma terceira fase e que se deverá localizar
a Sul da pista secundária, conforme
zonamento previsto na proposta de 1992;

- Localização da aldeia aeronáutica;

- Classificação da pista 01/19 na categoria
3 e da categoria 2 à pista secundária;

- Definição de zona de aterragem dos pára-
quedistas.

- Reserva de hangares para além dos
definidos no PDA;

- Centro de Turismo compatível com a
servidão do AME;



O contrato de ajuste directo justifica-se
pelos seguintes fundamentos:
- A TAPGER reúne os conhecimentos
técnicos indispensáveis à elaboração de
plano e projectos destas características;
- A TAPGER dispõe de parte substancial
destes elementos decorrentes da tentativa
de instituir a Escola de Pilotos em 1992;
- O prazo de concretização dos
investimentos nas infraestruturas é bastante
reduzido, só se tornando viável a sua
concretização pelo presente processo;
- A TAPGER fornece gratuitamente estes
trabalhos à CME, beneficiando em
simultâneo de isenção de todos os encargos
de urbanização correspondentes à AAE.

15 – O Contrato estabelecido entre a CME
e a AAE tem a duração de 10 anos, findos
os quais poderá ser estabelecido novo
contrato.”

Em seguida, propôs as seguintes alterações à proposta no ponto “Proposta da
TAPGER”: acrescentar “- as obras constantes nos pontos 2, 3, 4, 5 e 7 do quadro, a seguir a
“- asfaltagem do caminho de serventia e do estacionamento da responsabilidade da CME.”

Intervenções:
Vereador Carmelo Aires: começou por referir que conhecia esta tipologia de projecto
desde 1992/93, altura em que esteve para se concretizar um projecto semelhante em Évora, e
que a experiência colhida nessa altura o levava a apelar para uma atitude de grande prudência
relativamente à concretização do projecto e, fundamentalmente, aos seus custos. Referiu
ainda que era preciso ter em conta que o parceiro maioritário da sociedade – a TAP – era
uma empresa em permanente instabilidade e convulsão e, a curto, médio ou longo prazo,
com um eventual processo de privatização.

Assim, do seu ponto de vista, as decisões a tomar recomendavam prudência quanto à
construção de infra-estruturas sugerindo, por isso, uma perspectiva evolucionista, em vez de
se avançar logo para infraestruturas demasiado pesadas, que um eventual insucesso
institucional ou empresarial traduzissem num encargo não reprodutivo. Gostaria, por isso,
que se decidisse sobre esta matéria com base numa análise custos/benefícios directos e
indirectos para a cidade e para o concelho.

A terminar, pediu que o Sr. Vereador do Pelouro lhe fornecesse mais informações sobre a
TAPGER e a AEROCONDOR, e referiu-se à Rede de Aeródromos Secundários do
Continente, perguntando se o Aeródromo de Évora fazia parte dessa Rede, e quais eram as
responsabilidades da Administração Central, nomeadamente através do Instituto Nacional de
Aeronáutica Civil.

Vereador José Ernesto: concordou com a definição de um processo evolutivo que
começasse por assegurar as condições mínimas para funcionamento daquela infra-estrutura,
fazendo evoluir essas mesmas condições de acordo com a própria evolução e consistência
que o projecto viesse a demonstrar no futuro, salientando que, fosse qual fosse a evolução



final do processo, havia sempre a qualificação da cidade no âmbito de uma infra-estrutura
essencial, pela tradição que já tinha e pelos desenvolvimentos futuros, com ou sem escola.

Considerou ainda, que a questão dos impactos ambientais devia ser uma vertente bem
acautelada, e que devia acompanhar a evolução destes acordos ou compromissos, de forma a
salvaguardar a qualidade ambiental que a todos interessava preservar, esclarecendo que, nas
suas preocupações a este nível, estava incluído o ruído que pudesse vir a ser produzido sobre
a zona urbana de Évora e sua envolvente, e perguntou se ainda era possível inscrever no
acordo a existência de corredores preferenciais de circulação, que garantissem à população e
aos vários operadores que o impacto negativo em termos de ruído fosse reduzido ao mínimo,
ou mesmo nulo, se possível.

Por fim, considerou que a existência de capitais privados era um factor de confiança,
defendeu que o processo devia merecer o maior acolhimento por parte da Câmara, porque
abria uma nova vertente à cidade, que podia ser muito importante no futuro, e lembrou que a
própria Universidade podia vir a beneficiar com esta infra-estrutura, abrindo uma nova área
de investigação e ensino, ligada às ciências da aeronáutica.

Vereador Jorge Pinto: lembrou que mesmo sem escola de pilotos a Câmara tinha que fazer
investimentos na Aeródromo, na medida em que não estava dotado de água nem esgotos,
condições indispensáveis ao desenvolvimento das actuais actividades desportivas que ali se
realizam e, quanto às preocupações do Sr. Vereador Carmelo Aires, informou que a Câmara
foi sempre prudente ao longo de todo o processo.

Ainda referindo-se à proposta, informou que inicialmente a TAP não concordava com o
ponto 13 (abastecimento de combustível), no entanto, a Câmara foi intransigente na sua
posição, e propôs acrescentar o “Estudo de impacto ambiental” nos projectos referidos no
ponto 14.

Por último, propôs que os eleitos se reunissem para afinarem todos os pontos do Protocolo
por forma a poder ser aprovado na próxima reunião.

Vereador Carmelo Aires: fez uma última intervenção, para se referir às previsões de
movimento de voo, que considerou serem irrealistas.

Tomado conhecimento.

2.2. – Santa Casa da Misericórdia de Évora – Comemorações dos 500 Anos: O Sr.
Vereador Carmelo Aires apresentou a seguinte proposta:

“Propõe-se que a CME confirme a atribuição da Medalha de Ouro da Cidade à Santa Casa
da Misericórdia de Évora e proceda à sua entrega em sessão solene promovida para o efeito.

1- A Santa Casa da Misericórdia de Évora (SCME) comemora este ano os 500 anos da sua
fundação. Trata-se de uma das misericórdias mais antigas do país e com um historial de
relevantes serviços prestados à população do concelho e mesmo de for a dele.

Durante muitos anos foi responsável pela gestão do Hospital do Espírito Santo até à sua
passagem para a gestão do Estado.

2- Desenvolve actualmente uma actividade social relevante de apoio aos cidadãos mais
carenciados, destacando-se o Lar Ramalho Barahona e outro, uma Creche e Jardim Infantil e
assistência domiciliária (refeições, higiene pessoal, limpeza das habitações) a pessoas idosas
carentes e doentes.

Em início de desenvolvimento tem dois projectos importantes – um Centro de Acamados
(Hospital de Rectaguarda) já em início de construção e uma iniciativa de alojamento para
famílias de menores recursos – habitação social – este em cooperação com a C.M.Évora.



3- Face a este historial a SCME é credora do reconhecimento público de toda a população
e o Município como a entidade mais representativa dessa população deverá ser a intérprete
desse reconhecimento público.

Face ao historial e relevantes serviços prestados considero que o reconhecimento
adequado seria a atribuição da Medalha de Ouro da Cidade.

Tendo tido conhecimento de esta já ter sido atribuída pela Câmara Municipal na década
de sessenta (1968) proponho que a CME confirme essa atribuição e lhe faça entrega da
medalha (o que nunca foi feito) em sessão solene a promover pela mesma Câmara Municipal
e integrada no Programa de Comemorações que está a ser delineado.”

Por fim, propôs que a entrega da medalha se realizasse no dia 7 de Março, dia das
Comemorações dos 500 Anos da fundação da Santa Casa da Misericórdia de Évora.

O Sr. Presidente da Câmara concordou com a proposta, e informou que ia averiguar se
a medalha atribuída estava ou não na posse da Câmara, ou se era necessário mandar fazer
outra. Referiu ainda que, durante vários anos, a Misericórdia não se quis relacionar com a
Câmara, facto que a Câmara estranhou, no entanto, essa dificuldade já estava ultrapassada.
Terminou a sua intervenção, defendendo que a cerimónia de entrega da medalha se realizasse
no Salão Nobre dos Paços do Concelho, de acordo com a tradição.

O Sr. Vereador José Ernesto apoiou igualmente a proposta do Sr. Vereador Carmelo
Aires, nos pressupostos que constam no corpo da proposta, dos serviços relevantes que a
Misericórdia de Évora presta à população, fazendo votos, ao mesmo tempo, “que esta
posição seja um sinal claro e evidente do início de um relacionamento, que abra as portas a
uma cooperação que deve ser estimulada, em áreas estratégicas que têm a ver com a
protecção social à população do concelho de Évora”.

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do Sr. Vereador Carmelo
Aires, de atribuição da Medalha de Ouro da Cidade à Santa Casa da Misericórdia de Évora, e
que a entrega da medalha se realize no dia 7 de Março, no Salão Nobre dos paços do
Concelho.

2.3. – Recolha de lixo em feriados, tolerâncias de ponto e “pontes”: O Sr. Vereador
Carmelo Aires propôs uma análise das consequências da inexistência de recolha de lixo em
dias sucessivos e tomada de medidas com vista a minimizar os impactos negativos (vários)
decorrentes do lixo acumulado no espaço público, que decorrem de situações de feriados,
tolerâncias de ponto ou pontes consecutivamente a um fim de semana, uma vez que a
acumulação de lixo nestas alturas era muito vultosa, como se verificou no período do
Carnaval.

Intervenções:
Vereador Manuel Pingarilho: considerou que o problema da recolha do lixo, sobretudo no
Centro Histórico, era um dos mais graves problemas com que a Câmara se deparava;
lembrou que há cerca de um ano, se levantou o problema da recolha do lixo no Rossio de S.
Brás, resultante dos mercados da 3ª Feira, e que nessa altura a Câmara foi informada que
estava em preparação um estudo com vista a alterar o processo de recolha de lixo, quer no
Rossio, quer na cidade; confessou que também não tinha a solução para a resolução daquele
problema, que merecia ser analisado com vista a uma solução global e, por último, apelou
para a melhoria da actual imagem da cidade.

Vereador Almeida Henriques: considerou que as preocupações levantadas eram
preocupações de todos, relativamente às quais não havia nenhuma divergência, mas antes a



necessidade de se encontrarem soluções, quer pontuais quer mais duradouras, e informou,
relativamente ao fim de semana do Carnaval, que apesar de se ter feito um apelo nos órgãos
de comunicação social, para que as pessoas não pusessem o lixo na rua, informando-as que
não haveria recolha e, em paralelo, foram tomadas medidas para que houvesse recolha de
lixo, no entanto, mesmo assim, a resposta foi insuficiente, apesar das medidas enunciadas.

Quanto ao estudo anunciado, cuja fase preliminar disse estar quase concluída, informou
que visava os seguintes parâmetros de intervenção: a visão integrada de todo o processo,
tendo em conta as realidades específicas e globais da existência de núcleos habitacionais
mais fortes fora do Centro Histórico; um plano de investimentos quer ao nível dos recursos
humanos e sua formação, quer ao nível dos equipamentos, e da sua modernização; o
tratamento do Centro Histórico na sua componente mais específica, quer em termos de
horários diferenciados, quer em termos de brigadas a funcionar tendo em conta o problema
dos fins de semana, das pontes, dos feriados e das tolerâncias de ponto; o problema da
educação ambiental e o problema da regulamentação.

A terminar, informou que o assunto estava também a ser equacionado e articulado com o
Plano Director de Resíduos Sólidos da AMDE .

Vereador Carmelo Aires: perguntou se apesar da tomada de medidas em termos globais,
que ainda iam demorar algum tempo, não era possível tomar medidas mais pontuais
relativamente aos locais onde a situação fosse mais aguda.

Vereador Almeida Henriques: repetiu que a Câmara tomou medidas concretas que
infelizmente não atingiram os resultados esperados, e lembrou que os trabalhadores tinham
direitos e garantias que lhe assistiam, e que não podiam obrigar sistematicamente as pessoas
a laborarem fora dos quadros previamente definidos, para além de que a Câmara não estava
autorizada a pagar mais do que um determinado limite, em matéria de horas extraordinárias.

Tomado conhecimento.

2.4. – Melhoria da sinalização no caminho público de acesso ao Parque de
Estacionamento do Pingo Doce: O Sr. Vereador Carmelo Aires propôs o reforço da
sinalização vertical e a implementação da sinalização no pavimento – proibição de
estacionamento numa das faixas do caminho público de acesso ao Parque de Estacionamento
do Pingo Doce e arruamentos contíguos, por ter constatado a ineficácia da sinalização
implementada, proposta que obteve a concordância do Sr. Vereador Jorge Pinto, embora
com dúvidas quanto à sua eficácia, e que deu vários exemplos de locais onde se verificava
incumprimento por parte dos munícipes, e que a polícia, chama a resolver o problema, nada
fazia.

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do Sr. Vereador Carmelo
Aires.

2.5. – Biblioteca Pública de Évora – Pedido de informação: O Sr. Vereador Carmelo
Aires informou o Executivo que agendou este ponto, para pedir informações ao Sr.
Presidente sobre este assunto, já abordado por diversas vezes nas reuniões de Câmara, e
agora também agendado para a próxima reunião da Assembleia Municipal.

O Sr. Vereador Almeida Henriques informou que foram feitas diligências junto do Sr.
Ministro da Cultura, mas que não houve nenhuma alteração nem evolução, relativamente às
posições públicas já conhecidas sobre a matéria que teve consenso na Câmara.



Informou ainda, que a Assembleia Municipal criou um grupo de trabalho no seu próprio
seio, que fez contactos institucionais aos mais diversos níveis, tentando ajudar a Câmara
Municipal e as instituições da cidade, numa acção de sensibilização e reforço das diligências
junto do Ministério da Cultura, com vista a encontrar uma solução de consenso, que
salvaguardasse não só a unidade jurídica da Biblioteca Pública de Évora, como o seu acervo
patrimonial, assegurando também o depósito legal, e as novas valências que uma biblioteca
moderna deve ter.

O Sr. Presidente da Câmara informou que teve conhecimento que a Assembleia ia
avançar com o processo, de uma forma alargada, convidando instituições da cidade, e que
iria informar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, da deliberação de Câmara, de
solicitar uma entrevista ao Sr. Ministro da Cultura.

Seguiu-se nova intervenção do Sr. Vereador Carmelo Aires, para dizer que a Câmara
não podia ficar numa atitude expectante relativamente ao Ministério da Cultura, devendo
antes dar os passos necessários para desbloquear a situação, levando já questões concretas
para a entrevista, dando sinais claros do desejo de contribuir para a resolução do problema,
nomeadamente através da definição de um local para a construção de uma nova Biblioteca, e
iniciando o processo negocial com a Administração Central no sentido de formalizar um
contrato-programa onde os custos de um novo edifício fossem repartidos, tendo em conta
que nesta matéria, a cidade de Évora já estava atrasada em relação a outras localidades do
Alentejo.

Por último, referiu outro motivo para que se acelerasse o processo: o sucessivo
esvaziamento de muitos documentos da Biblioteca, que estavam a passar de forma sub-
reptícia para o Arquivo Distrital, mercê da actual indefinição.

Por último, interveio novamente o Sr. Vereador Almeida Henriques, que corroborou as
palavras do Sr. Vereador Carmelo Aires, e que informou que o compasso de espera por parte
da Câmara, de deveu exactamente a esperar pela iniciativa da Assembleia Municipal, porque
foi, na altura, esse o entendimento de todo o Executivo - esperar pela posição da Assembleia
Municipal - para que as diligências a fazer tivessem o peso institucional dos dois órgãos.

Sugeriu ainda, que depois da reunião da Assembleia Municipal, se alargasse o grupo de
trabalho, criando-se uma plataforma conjunta, que levasse ao Sr. Ministro da Cultura a
vontade da cidade, com propostas o mais concretas e objectivas possíveis.

Tomado conhecimento.

3. EXPEDIENTE GERAL

3.1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA

3.1.1. – Processo nº 4315 – Pedido de aprovação do projecto de legalização –
Arquitectura – Rua de Vila Viçosa, nº 12 – Bairro das Nogueiras – Évora – Joaquim
António da Saúde Trindade: Os serviços propuseram e a Câmara deliberou, por
unanimidade, deferir o pedido em epígrafe.



3.1.2. – Processo nº 6186 – Pedido de aprovação do projecto de arquitectura/ampliação
– Zona Industrial da Horta das Figueiras, lote 33 – Évora – Fernando Manuel de Matos
Pinto: Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Uma vez que no âmbito da audição prévia foi dada resposta às questões colocadas pelos
Serviços, propõe-se o deferimento.

Para que o processo possa ter seguimento, com vista à deliberação final, deverá apresentar
o correspondente projecto de estabilidade.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.1.3. – Processo nº 8107 – Pedido de aprovação do projecto de arquitectura –
ampliação – Herdade da Caeira artº 16551 – Évora – SLE, Electricidade do Sul, S.A.:
Os serviços propuseram e a Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido em
epígrafe.

3.1.4. – Processo nº 9149 – Pedido de aprovação do aditamento ao projecto de
arquitectura – Rua de Abril, nº 6, Canaviais – José Pedro Carrageis Fernandes Filipe:
Os serviços propuseram e a Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido em
epígrafe.

3.1.5. – Processo nº 10541 – Pedido de reapreciação do projecto e nova licença de obras
por mais 30 dias – Qtª das Faias e Modesta – Évora – Manuel César Viegas Fonseca: Os
serviços apresentaram a seguinte proposta:

“1. Propõe-se o deferimento do pedido de reapreciação.
2. Propõe-se oficiar o requerente informando-o de que a Fiscalização detectou, em obra,

alterações ao projecto aprovado.
Nesse sentido e tendo em conta a realização de vistoria no final da obra, alerta-se para a

conveniência de reposição da mesma conforme o projecto aprovado, sob pena de não ser
emitida a licença de habitabilidade.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.1.6. – Processo nº 13345 – Pedido de aprovação do projecto de legalização e alteração
– deliberação final – Rua 25 de Abril, nº 3 – Bairro da Comenda – Évora – Jaime José
Pinto Arranja:  Os serviços propuseram e a Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o
pedido em epígrafe.

3.1.7. – Processo nº 13419 – Pedido de aprovação do aditamento ao projecto de água e
esgotos – Rua Professor Francisco Varela da Costa, nº 32 – Évora – Domingos José
Ramalho Pessoa: Os serviços propuseram e a Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o
pedido em epígrafe.

3.1.8. – Processo nº 13888 – Pedido de aprovação do aditamento ao projecto de
legalização com obras e dos projectos de especialidade – deliberação final – Travª 31 de
Janeiro – Nª Sra. de Machede – Ilídio Manuel Batista: Os serviços propuseram e a
Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido em epígrafe.



3.1.9. – Processo nº 14136 – Pedido de reapreciação do projecto e nova licença de obras
por mais 90 dias – Qtª do Evaristo, 117 – Évora – Vitor Manuel Santos Simões: Os
serviços propuseram e a Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido em epígrafe.

3.1.10. – Processo nº 14168 – Exposição sobre condições de deferimento – Rua Luis
António Verney, nº 5, Bairro de Santa Luzia – Évora – Paulo Alexandre Santos
Oliveira Almodôvar:  Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se a aprovação da proposta dos Serviços a seguir discriminada:
Em relação às condições do parecer de arquitectura de 6/8/98  e 13/1/99 informa-se que,

conforme já acordado com o requerente:
1.  As lajes do edifício em causa deverão subir à cota da habitação que lhe é geminada.
2.  As vergas das varandas deverão subir à cota das vergas das janelas da habitação

geminada, as vergas dos vãos das janelas em causa poderão manter as dimensões definidas
no requerimento.

3.  Deverá ser entregue projecto de estabilidade para o que for necessário corrigir,
entregue sob a forma de aditamento.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.1.11. – Processo nº 14435 – Pedido de aprovação do aditamento ao projecto de
arquitectura – Rua Brito Camacho, lote 8, Bairro do Granito – Eborimo, Lda.: Os
serviços propuseram e a Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido em epígrafe.

3.1.12. – Processo nº 14763 – Pedido de revalidação do despacho dado ao projecto de
construção de um prédio na Rua de Évora, nº 2 – S. Manços – António José da Mata
Grou:  Os serviços propuseram e a Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido em
epígrafe.

3.1.13. – Processo nº 15005 – Pedido de aprovação do aditamento ao projecto de
arquitectura – deliberação final – Monte de Ferro – MAIN ROAD – Telecomunicações,
S.A.: Os serviços propuseram e a Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido em
epígrafe.

3.1.14. – Processo nº 15201 – Pedido de aprovação do aditamento ao projecto
arquitectura – Rua 4 de Outubro, nº 87 – Canaviais – Joaquim António Esturrado da
Conceição: Os serviços propuseram e a Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o
pedido em epígrafe.

3.1.15. – Processo nº 15058 – Pedido de aprovação do aditamento ao projecto de
arquitectura (legalização) – Estrada da Igrejinha – Horta do Peres – Évora – Manuel
Inácio Gomes Pastor: Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Face ao parecer jurídico de 24/9/98 e tendo presente  a informação da Fiscalização de
17/12/98 propõe-se o deferimento da pretensão.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.



3.1.16. – Processo nº 2802 – Pedido de aprovação do aditamento ao projecto de
arquitectura (legalização) – Av. Infante D. Henrique – Maria Farinho C. Raposo: Os
serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se o deferimento na condição de:
Ser apresentada cópia da acta da assembleia de condóminos comprovativa do seu

consentimento para as obras que se pretendem agora legalizar (artigo 1422º.,ponto 3 do
Código Civil).

Para decisão final deverá apresentar aquele documento, bem como esquema de água e
esgotos referente à nova instalação sanitária criada.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.1.17. – Processo nº 3502 – Pedido de revalidação da deliberação que aprovou o
loteamento do prédio sito em Azaruja (Parque Industrial) – NIA, Núcleo de
Loteamento e Infraestruturação Industrial de Azaruja, Lda.: Os serviços apresentaram a
seguinte proposta:

“Propõe-se o deferimento nas seguintes condições:
Propõe-se:
- O deferimento do pedido de loteamento nas seguintes condições a figurarem em alvará:
- O deferimento dos projectos de infra-estruturas nas seguintes condições:
I - A cumprir em obra - No arranjo de espaços exteriores deverão ser substituídos todos os

Platanus Hybrida por Celtis Australis (Lodãos).
II - Condições a figurarem em alvará:
1.  A operação de loteamento e os projectos definitivos das obras de urbanização

aprovados por esta deliberação camarária respeitam o disposto no Plano Director Municipal
e apresentam as seguintes características: (as que constam da planta de síntese).

Obras de urbanização - Serão da responsabilidade do loteador as obras constantes dos
projectos de infra-estruturas aprovados.

2. As condições de licenciamento são as especificadas no regulamento do loteamento,
páginas 10 a 28 da Memória Descritiva.

3.  É cedida para o domínio privado da Câmara Municipal a parcela com a área de
3.600m² e o valor de 8.208.000$00, destinada à construção dos depósitos de água, com
acesso por caminho de serventia.

4.  São cedidas para integrar no domínio público duas parcelas destinadas a espaços
verdes de utilização colectiva, arruamentos, passeio e estacionamento público, com as áreas
de 17.710 m² e 10.155,88 m², num total de 27.865,88 m².

5.  O prazo para a conclusão das obras de urbanização é de 18 meses após a emissão do
alvará.

6.  A caução a prestar para garantia da execução e do bom funcionamento das infra-
estruturas é de 199.500.000$00.

7.  Logo que concluídas total ou parcialmente, as obras de urbanização poderão ser
recebidas provisoriamente pela Câmara Municipal, sendo libertado 90% do valor
correspondente da caução.

8.  A recepção definitiva terá lugar, a requerimento do loteador, um ano após a
homologação em reunião de Câmara, do Auto de Recepção Provisória.

9.  O loteamento está isento do pagamento de taxas urbanísticas por se situar em freguesia
rural, de acordo com o artigo 3º. da tabela de taxas municipal.”

Intervenções:
Vereador Jorge Pinto: reconhecendo que a proposta seguia o espírito e a letra da lei, para
qualquer loteador privado, considerou, no entanto, que devia ser reavaliada tendo em conta



os seguintes aspectos: a Câmara Municipal de Évora é a sócia maioritária da empresa; a
Câmara Municipal, no seu objectivo político de promover o desenvolvimento económico e
industrial da Azaruja, impôs à constituição desta sociedade um ónus que a impede de alienar
lotes a um valor superior ao que está estabelecido na tabela de taxas, para a venda de lotes
nas freguesias rurais; a sociedade não pode operar no mercado de venda de lotes como
qualquer loteador. Pelas razões acima apresentadas, propôs que o ponto 3 da proposta fosse
reformulado, em conformidade com as imposições da Câmara à sociedade;

Quanto ao ponto 6, considerou que se tratava de uma questão delicada, porque do ponto
de vista legal a caução servia para garantir o interesse público, isto é, o interesse da Câmara,
no entanto, a Câmara detinha a maior parte (50,3%) do capital da empresa, pelo que propôs,
caso não fosse possível isentar a empresa da totalidade da caução, isentar pelos menos a
caução na parte correspondente aos 50,3% da cota da Câmara, até porque, tratando-se de
uma sociedade por cotas, a empresa nunca poderia tomar uma deliberação de abandonar a
obra sem o consentimento da Câmara.

Vereador Almeida Henriques: referiu que as preocupações do Sr. Vereador Jorge Pinto
eram justas e correctas, no entanto, a constituição da caução era uma exigência legal,
relativamente à qual só as empresas públicas podiam estar isentas. Em seu entender, tendo
em conta que a Câmara era parte interessada, o que era possível fazer, e foi essa a sua
proposta, era reduzir o valor da caução proporcionalmente, tendo em conta o capital da
Câmara na sociedade.

Quanto ao ponto 3, disse que o valor apresentado resultava da aplicação da tabela de
taxas, no entanto, considerou que a Câmara podia deliberar que o ponto fosse reanalisado
tendo por referência o preço dos lotes nas freguesias rurais, na tabela de taxas, de acordo
aliás, com os parâmetros negociais e a escritura.

Vereador Carmelo Aires: começou por afirmar que este caso só confirmava o que já tem
referido por diversas vezes, a necessidade de uma maior afinação nos mecanismos de
coordenação interna e, em seguida, considerou que a proposta deveria ter sido acompanhada
de um parecer jurídico sobre as questões levantadas, para melhor clarificação da posição a
tomar.

Quanto à proposta em concreto, foi igualmente de opinião que não fazia sentido a
cedência de parcelas para o domínio privado, com valores diferentes daqueles que a própria
Câmara impôs relativamente ao valor dos terrenos, e que a questão da caução podia ter uma
solução no plano jurídico, entendendo que a aplicação dos princípios a empresas públicas
talvez pudesse ser extrapolado para as empresas de capitais maioritariamente públicos, como
era o caso presente.

Seguiram-se as intervenções do Sr. Presidente da Câmara que deu razão ao Sr.
Vereador Carmelo Aires, no que dizia respeito à concertação interna e justificou que isso só
não aconteceu por falta de tempo; do Sr. Vereador Jorge Pinto, que sugeriu que a questão
do ponto 6 fosse discutida entre ele, o Sr. Vereador Almeida Henriques e os serviços, por
considerar que estava desadequada do direito e das novas realidades públicas e autárquicas, e
que reafirmou a sua proposta de que a garantia bancária incidisse apenas sobre a
responsabilidade do capital não municipal, situação já analisada pelos serviços jurídicos da
Câmara; do Sr. Vereador Almeida Henriques que reafirmou a sua proposta; do Sr.
Vereador Miguel Lima que perguntou se a proposta do Sr. Vereador Almeida Henriques
era legalmente possível e, finalmente, do Sr. Vereador Carmelo Aires que afirmou “não se
opor à proposta apresentada pelo Vereador Almeida Henriques, desde que fosse
fundamentada juridicamente”.



A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços com a
reformulação dos seguintes pontos: ponto 3 - considerar os parâmetros negociais do acordo e
a escritura feita, tendo em conta o valor estabelecido na tabela de taxas para a venda de lotes
nas Freguesias Rurais; ponto 6 –tendo em conta que a Câmara é um dos investidores, reduzir
o valor da caução no valor proporcional ao investimento do capital da CME, fundamentando
juridicamente.

3.1.18. – Processo nº 6137 – Licenciamento de construção – deliberação final – Pedido
de aprovação do aditamento ao projecto de água e esgotos – Rua dos Canaviais, 1 –
Canaviais – Octávio Manuel Carreira da Silva: Os serviços apresentaram a seguinte
proposta:

“Propõe-se o deferimento nas seguintes condições:
A caixa do ramal de esgoto doméstico deverá ter tampa de ferro fundido ∅ 300 mm (artº.

27º. do Regulamento Municipal dos Sistemas de Abastecimento de Água e Drenagem de
Águas Residuais).

As águas pluviais deverão se drenadas para a valeta do arruamento.
As recomendações apresentadas deverão ser seguidas em obra.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.1.19. – Processo nº 10884 – Licenciamento de ampliação – Pedido de aprovação dos
projectos de arquitectura e estabilidade – Rua Raul Proença, nº 15 – Évora – Joaquim
Carlos Valadas Borrego Linhan: Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se o deferimento nas seguintes condições:
1.  Referir os acabamentos aplicados, ainda que sejam idênticos aos existentes.  Dada a

pequena envergadura da obra, esta condição poderá ser satisfeita através da entrega de mapa
de acabamento, ou nova memória descritiva em que tal venha mencionado, dispensando-se a
apresentação de desenho de acabamentos.

2.  No caso de as caixilharias, serem em PVC, deverão ser apenas de cor branca,
admitindo-se, admitindo-se outra cor para as mesmas se forem em alumínio termo lacado.
Esta condição deverá ser cumprida em obra e contemplada nas telas finais.

Deverá entregar aditamento respondendo ao ponto 1.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

Nesta altura, sendo 16h45m, o Sr. Vereador José Ernesto ausentou-se da reunião.

3.1.20. – Processo nº 10901 – Pedido de aprovação do aditamento ao projecto de
ampliação – arquitectura – Rua Adriano Correia de Oliveira, 30 – Évora – António
José Fernandes Bernardo: Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se o deferimento nas seguintes condições:
1.  Manter, para o alçado lateral direito a mesma lógica de acabamentos, com utilização

dos mesmos materiais.
2.  Rever a área escrita do terraço, bem como a representação gráfica do mesmo, em

planta, que levanta dúvidas.
3.  Colocar as cotas numéricas nos cortes, onde figuram os limites de cota (corte C-D).
Estas condições deverão ser satisfeitas e representadas em telas finais, devendo estas

apresentar o alçado, conforme o ponto 1.



O ponto 2 poderá ser esclarecido em atendimento nesta Câmara.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços, com a sugestão
do Sr. Vereador Miguel Lima, de se melhorar a redacção do ponto 2 da proposta.

3.1.21. – Processo nº 11123 – Pedido de aprovação do projecto de alteração do prédio
sito na Rua do Bacelo Oeste, nº 20 – Évora – António Manuel Eleutério Fernandes: Os
serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se o deferimento nas seguintes condições:
O projecto apresentado foi elaborado com as indicações fornecidas de acordo com a

legislação em vigor pelo que o projecto pode ser concretizado.
O interessado deverá informar quando tiver todo o equipamento instalado e a funcionar

para o Veterinário Municipal proceder à vistoria final com vista à concessão do alvará de
licença sanitária.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.1.22. – Processo nº 11772 – Licenciamento de construção – deliberação final – Pedido
de aprovação dos projectos de especialidades – Rua Luis António Verney, 8 – Évora –
Joaquim Manuel S. Faria: Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se o deferimento nas seguintes condições a cumprir em obra:
As caixas dos ramais de esgoto doméstico deverão ter tampa de ferro fundido ∅300mm

(artº. 27 do Regulamento Municipal dos Sistemas de Abastecimento de Água e Drenagem de
Águas Residuais).”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.1.23. – Processo nº 12414 – Licenciamento de construção – deliberação final – Pedido
de aprovação dos projectos das especialidades – Qtª da Boa Esperança, lote 19 –
Canaviais – DCA – A Construtora, Lda.: Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se o deferimento nas seguintes condições:
1. Deverá entregar desenho com acabamentos exteriores para todos os alçados (artº. 25º.

ponto 4 alínea c) de acordo com o ofício nº. 18689 de 26/11/98).”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.1.24. – Processo nº 12870 – Licenciamento de construção – deliberação final – Pedido
de aprovação dos projectos de especialidades – Parque Industrial e Tecnológico de
Évora, sector 5, Rua H, lote 1 – URBÉVORA, Lda.: Os serviços apresentaram a seguinte
proposta:

“Propõe-se o deferimento nas seguintes condições:
1.  O pé direito mínimo das zonas de trabalho (escritórios inclusivé) deverá ser de 3,00 m.
2.  Toda a publicidade exterior terá que ser submetida a aprovação camarária, mediante

apresentação de projecto devidamente documentado.
3.  Instalar uma torneira de corte antes do contador.
4.  As caixas dos ramais de esgoto e águas pluviais deverão ter tampa de ferro fundido de

∅ 300 mm, localizadas fora do lote.
(As recomendações deverão ser respeitadas em obra).”



A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.1.25. – Processo nº 13504 – Pedido de 1ª prorrogação da licença de obras do prédio
em construção na Rua Sra. da Saúde, nº 35 – Évora – Manuel Caeiro, Lda.: Os serviços
apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se o deferimento nas seguintes condições a cumprir em obra:
1.  As sapatas confinantes com o arruamento devem ser excêntricas, por forma a não

ocuparem espaço público.
2.  As caixas dos ramais de esgotos e águas pluviais deverão ter tampa de ferro fundido

∅300 mm.
Aconselha-se a utilização de mármore branco nos peitoris das janelas, soleiras das portas

e portões e no cobertor dos degraus do alçado principal.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.1.26. – Processo nº 13528 – Pedido de reapreciação do projecto e nova licença de
obras por mais 180 dias – Rua Catarina Eufémia, nº 22 – Horta das Figueiras – Évora –
EUROSUL – Const. Civil e Obras Públicas, Lda.: Os serviços apresentaram a seguinte
proposta:

“Propõe-se o deferimento nas seguintes condições:
1.  Os contadores deverão ser instalados em bateria no hall de entrada do edifício.
2.  Deverá ser instalada boca de incêndio no ramal.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.1.27. – Processo nº 14140 – Licenciamento de construção – deliberação final – Pedido
de aprovação do aditamento ao projecto de arquitectura e projectos de especialidades –
Rua da Courela, lote 28, Graça do Divor – Jerónimo Custódio R. Coelho: Os serviços
apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se o deferimento nas seguintes condições:
1.  Em telas finais ser corrigido o número do lote nas legendas das peças desenhadas.
2.  Deverá ser instalada uma válvula de seccionamento a montante do contador (torneira

de corte em portinhola circular), nas condições previstas no artº. 102º. do Decreto-
Regulamentar nº. 23/95, de 23 de Agosto (esta recomendação deverá ser seguida em obra).

3.  Considerar a instalação de portinhola PI-100 na parede exterior do muro do lote.
4.  Considerar compartimento independente para o contador de energia, estanque, com

acesso pelo exterior do edifício.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.1.28. – Processo nº 14168 – Licenciamento de construção – Pedido de aprovação dos
projectos das especialidades – Rua Luis António Verney, 5 – Bº Stª Luzia – Paulo
Alexandre dos Santos Oliveira Almodôvar: Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se o deferimento dos projectos de especialidades nas seguintes condições:
1.  Projecto de água e esgotos - condições a seguir em obra:
a)  O calibre do ramal de esgoto doméstico deverá ser no mínimo ∅ 125 mm (artº. 149 do

Decreto-Regulamentar nº. 23/95, de 23 de Agosto).



b)  Deverá ser assegurada a ventilação dos tubos de queda das águas residuais (artº. 203 do
DR 23/95, de 23 de Agosto).”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.1.29. – Processo nº 14170 – Licenciamento de construção – Pedido de aprovação do
projecto de arquitectura – Rua Luis António Verney, 9 – Bº Stª Luzia – Évora –
Fernando Ribeiro Moreira Ferreira:  Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

Propõe-se o deferimento na condição de:
No gradeamento do muro de vedação não serem colocados remates em ponta de lança ou

arestas vivas, susceptíveis de criar problemas estéticos e de segurança.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.1.30. – Processo nº 14173 – Licenciamento de construção – deliberação final – Pedido
de aprovação dos projectos de especialidades – Rua Luis António Verney, nº 15 –
Bairro Stª Luzia – Évora – EVORAMORADIAS, Construtora, Lda.:  Os serviços
apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se o deferimento nas seguintes condições, a cumprir em obra:
1.  Deverá ser instalada uma válvula de seccionamento a montante do contador (torneira

de corte em portinhola circular) e outra a jusante (torneira de segurança), nas condições
previstas no artº. 102º. do Decreto-Regulamentar nº. 23/95, de 23 de Agosto.

2.  As canalizações interiores não devem ficar embutidas nos pavimentos, excepto quando
embainhadas (artº. 96º. do DR 23/95, de 23 de Agosto).

3.  Deverá ser assegurada a ventilação dos tubos de queda das águas residuais (artº. 203º.
do DR 23/95, de 23 de Agosto).

4.  O esgoto doméstico da fracção B se possível deveria passar por fora e não pela casa do
vizinho.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.1.31. – Processo nº 14256 – Pedido de 1ª prorrogação para a licença de construção de
um prédio na Rua Lateral à Rua Conde da Azarujinha, lote 5 – Azaruja – Fernando
Jorge Santos Pardal: Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se o deferimento nas seguintes condições a cumprir em obra:
1.  Dado que no projecto é referida a utilização de tubo de ferro galvanizado para a rede

de água tal aplicação deverá ser feita exclusivamente através de paredes, utilizando-se
tubagens PGX (polietileno reticulado) nas canalizações a instalar nos pavimentos e que serão
embainhadas.

2.  As águas pluviais deverão drenar por gravidade para a valeta do arruamento pois não
existe colector pluvial nesta rua.

Contrariamente ao que se refere na memória descritiva o esgoto não é unitário pelo que
não será possível ligar águas pluviais à rede de esgotos domésticos.

3. Deverá ser prevista a ventilação dos tubos de queda dos esgotos domésticos, conforme
o disposto nos artºs. 220º. e 224º. do Decreto-Regulamentar nº. 23/95.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.



3.1.32. – Processo nº 14315 – Pedido de revalidação do despacho dado ao projecto de
construção de um prédio na Rua D, nº 7 – Bairro do Bacelo Oeste – Évora –Dinis
Manuel Viegas Martins: Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se o deferimento na condição de em obra serem introduzidas as seguintes
alterações:

1.  Deverá ser instalado um sumidouro no logradouro referente ao 1º. andar, para recolha
das águas pluviais, as quais deverão ligar à rede destas.

2.  Em conformidade com o Decreto-Regulamentar nº. 23/95, as águas pluviais recolhidas
a nível inferior ao do arruamento, devem ser elevadas para um nível superior ao do
arruamento, atendendo ao possível funcionamento em carga do colector público. Admite-se,
no entanto, a instalação de uma válvula de retenção.

Estas alterações deverão constar em esquema a apresentar, aquando da conclusão da obra
e entrega de telas-finais.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.1.33. – Processo nº 14438 – Licenciamento de construção – deliberação final – Pedido
de aprovação do aditamento ao projecto de água e esgotos – Qtª do Patão e anexos,
prédio 229, sec. M – Évora – João Manuel Gama Assis: Os serviços apresentaram a
seguinte proposta:

“1- Propõe-se o deferimento dos projectos de especialidades.
2- A implantação altimétrica da construção deverá ser readaptada ao terreno natural por

forma a ser cumprida a cércea de 3,50 m imposta no artº. 114º. do Regulamento Municipal
de Edificações Urbanas, conforme já transmitido pelo of. 10247, de 19/6/98.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.1.34. – Processo nº 14450 – Pedido de aprovação do aditamento ao projecto de
arquitectura – Rua Q, lote 6 – Parque Industrial e Tecnológico de Évora – Maria
Francisca da Silva, Lda.: Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se o deferimento nas seguintes condições:
1.  A platibanda deverá possuir acabamento lacado, conforme o preconizado no

regulamento do sector 4 do Parque Industrial.
2.  O muro de vedação deverá cumprir o previsto nos pontos 2.2.6 e 2.2.7 do Regulamento

do sector em causa.
3.  O espaço para lavagem de viaturas deverá constar apenas de uma marcação no

pavimento (uma vez que não se admite a edificação de anexos no local).
4.  O refeitório deverá possuir conduta de fumos conforme o disposto no artigo 141º., 1 da

Portaria nº. 53/71, de 3 de Fevereiro.
5.  A Norte e a Oeste, as sapatas deverão ser excêntricas por forma a desenvolverem-se

dentro do lote, não ocupando nem o lote vizinho, nem a via pública.
6.  Em telas finais deverá completar o processo com a correspondente planta de cobertura.
7 As caixas dos ramais de esgoto doméstico e pluvial deverão ter tampa de ferro fundido

∅ 300 mm (artº. 27 do Regulamento Municipal dos Sistemas de Abastecimento de Água
Drenagem de Águas Residuais

Os calibres dos ramais de esgoto doméstico e de águas pluviais deverão ser no mínimo ∅
125 mm (artº. 198 do Decreto-Regulamentar nº. 23/95, de 23 de Agosto).

(Estas recomendações deverão ser seguidas em obra)
8.  Instalar caixa estanque tipo armário embutida no exterior do edifício ou

preferencialmente no muro de vedação para instalação do equipamento de contagem.



A referida caixa deverá ter compartimentos que comportem:
- Corte geral com interruptor de calibre apropriado, próprio para ligação de cabo LVAV

3x185 + 95 mm2 com terminais tubolares.
Barramento para 3 TI’s de 200/5A de 200/5A considerando uma densidade de 2A/mm2,

associado a 3 bases C.C.F. tipo APC tamanho 1.
Contadores de energia.  O compartimento terá as dimensões aproximadas de

0,65x0,50x0,25 m com calhas para fixação da aparelhagem.
9.  Caso pretenda colocar elementos publicitários no exterior do edifício, deverá

previamente apresentar o correspondente projecto, devidamente documentado.
Apresentam-se ainda as seguintes sugestões, que julgamos melhorar bastante o aspecto

exterior do edifício:
a)  redesenho das escadas exteriores de acesso ao piso da fábrica;
b)  supressão da marcação da estrutura ao nível das empenas.
c)  introdução de soco reentrante.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.1.35. – Processo nº 14520 – Pedido de primeira prorrogação de licença de obras – Rua
de Évora, nº 30 – Nª Sra. da Graça do Divor – Évora – Joaquim José Peixe Piteira: Os
serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se o deferimento nas seguintes condições a cumprir em obra:
1.  Instalar rede de águas pluviais em conformidade com o projecto anteriormente

apresentado.
2.  Colocar, nas caixas dos ramais, tampa de ferro fundido com 30 cm de diâmetro.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.1.36. – Processo nº 14623 – Pedido de aprovação do aditamento ao projecto de
arquitectura – Rua de Évora nº 13, Graça do Divor – Henrique Manuel Cardia dos
Santos Mamede: Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se o deferimento nas seguintes condições:
1.  Deverá ser cumprida a alínea c) do ponto nº 3 do n/ oficio nº 14330, de 11/09/98, ou

seja o desenho de conjunto possuir a totalidade dos elementos referidos no artº 25º, ponto 4,
alínea b) do Regulamento Municipal de Edificações Urbanas.

2.  Deverá ser corrigida a área do lote:
a)  Lote cedido pela Câmara escriturado com 340m² enquanto na folha de medições é

apresentado com 349,50m².
b)  Deverá ser entregue aditamento (continuam a existir disparidades entre os cortes e as

plantas, e os primeiros não se encontram cotados).”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.1.37. – Processo nº 14672 – Pedido de aprovação do aditamento ao projecto de
arquitectura – Urb. Qtª do Estoril, lote 16 – Évora – Manuel António Martins
Borralho:  Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se o deferimento nas seguintes condições:
1- No gradeamento do muro de vedação não serem colocados remates em ponta de lança

ou arestas vivas, susceptíveis de criar problemas estéticos e d e segurança.



2- Ser colocado receptáculo postal em que o acesso se faça pelo exterior do edifício, com
localização estudada de forma a inserir-se harmoniosamente no alçado do muro (artº. 120 do
Regulamento Municipal de Edificações Urbanas).

3- Ser simplificado o desenho das guardas das varandas de forma a conseguir maior
harmonia com a envolvente construída.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.1.38. – Processo nº 15055 – Licenciamento de construção – deliberação final – Pedido
de aprovação do aditamento ao projecto de arquitectura – Urb. Muralha, lote 11 –
Évora – ARBOSIL, Imobiliária e Construção, S.A.: Os serviços apresentaram a seguinte
proposta:

“Propõe-se o deferimento nas seguintes condições:
1.  As escadas exteriores de acesso ao edifício deverão desenvolver-se no perímetro do

lote, não ultrapassando em caso algum a projecção horizontal dos elementos em consola
(condição a cumprir em obra e a corrigir em telas finais).

2.  As instalações sanitárias interiores deverão ser providas de sistema eficaz de renovação
do ar (artigo 87º., ponto 2 do Regulamento Geral das Edificações Urbanas).

3.  Os receptáculos postais deverão ser acessíveis do exterior e cumprir os requisitos
definidos no Decreto-Regulamentar nº. 8/90, de 6 de Abril e no DR nº. 21/98, de 4 de
Setembro.

4.  A obra não dever ser dada como concluída sem a prévia pavimentação do passeio que
confina com o lote.

Mais se informa que dado ter sido excedida a Stp prevista no Plano de Pormenor da zona
em 67,3 m², o lote em causa está sujeito ao pagamento de taxas de urbanização no valor de
767.220$00 (15% X 67,3 m² X C).

Este montante será actualizado semestralmente nos meses de Junho e Dezembro,
conforme tabela de taxas em vigor, podendo ser pago em seis prestações ao longo de um ano
(sujeitas aos correspondentes juros legais).”

Intervenções:
O Sr. Vereador Miguel Lima interveio para dizer que tinha dúvidas quanto ao ponto 4

da proposta dos serviços, porque se o projecto não cumpria o Plano de Pormenor da zona,
ultrapassando a Stp em 67,3 m², a Câmara não podia deliberar contra o Regulamento. Por
isso, propôs que os serviços reanalisassem este processo, e o Sr. Vereador Almeida
Henriques propôs que este ponto fosse retirado para reapreciação.

A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar este ponto para reapreciação.

3.1.39. – Processo nº 15194 – Licenciamento de construção – Pedido de aprovação do
projecto de arquitectura – Rua Lateral à Rua Conde da Azarujinha, lote 1 – Azaruja –
Mariano Boto de Sousa: Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se o deferimento na condição de entregar o pormenor por forma a dar
cumprimento ao ponto 2 do artº. 87º. do Regulamento Geral das Edificações Urbanas.”

A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar a proposta dos serviços.



3.1.40. – Processo nº 2893 – Pedido de aprovação do aditamento ao alvará de
loteamento nº 2/95, Ferragiais da Forca, Torres, Gato e Forno – Bairro da Torregela
em Évora – Matias António Peixeiro: Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se o indeferimento:
Considera-se que o lote 10 adquiria um recorte indesejável do ponto de vista urbanístico.
Mais se acrescenta que a situação já foi resolvida em obra, com a demolição da

construção clandestina ali existente e o realinhamento dos lotes conforme definido em
loteamento.

Nota:Foi feita a audição prevista no artigo 101º. do Decreto-Lei nº. 442/91, de 15 de
Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 6/96, de 31 de Janeiro, à qual
não foi dada resposta.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

Nesta altura -17 horas - o Sr. Vereador José Ernesto regressou à reunião.

3.1.41. – Processo nº 3049 – Pedido de alteração do Alvará de Loteamento 5/96 – Zona
Industrial nº 1, lotes 39-A e 39-B – Manuel Aires, Com. Automóveis, Lda. e NOTAI,
Novas Técnicas Agrícolas e Industriais, Lda.: Os serviços apresentaram a seguinte
proposta:

“Propõe-se o indeferimento pelas seguintes razões:
Relativamente ao exposto pelo requerente, no âmbito da audição prevista no artº 101º do

Decreto Lei nº 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei
6/96, de 31 de Janeiro, informa-se que:

1.  A divisão efectuada no edifício nunca foi licenciada junto desta Câmara Municipal.
2.  Os Serviços só tomaram conhecimento da situação existente aquando da apresentação

dos projectos de alteração do edifício (e já depois do Alvará de Loteamento emitido).
3.  Os referidos projectos não cumpriam o disposto no Alvará aprovado, embora o termo

de responsabilidade que os acompanhava (subscrito pelo autor do projecto de arquitectura),
declarasse o contrário.

Propõe-se assim o indeferimento uma vez que a solução proposta viola disposições legais
ou regulamentares (artº13º, ponto 2, alínea a) do DL nº 334/95, de 28 de Dezembro.

Assim, a constituir a divisão em causa, criar-se-iam dois lotes feridos de diversas
ilegalidades (tanto mais graves quanto se sabe que este loteamento se reporta a um edifício já
existente, que já foi objecto de um loteamento anterior, no qual ficou assegurado o
cumprimento das normas e leis em vigor:

a)  verifica-se a existência de vão que deita directamente para o lote contíguo, o que
contraria o definido no artº 1360º, ponto 1 do Código Civil.

b)  Constata-se igualmente a criação de situação, ao nível d cobertura, que impede o
funcionamento autónomo dos dois lotes  bem como a sobreposição de parte da construção
sobre outro lote.

Chama-se ainda a atenção de que a alteração da configuração dos lotes (bem como das
respectivas áreas), não tem sentido do ponto de vista urbanístico, originando uma situação de
desenho sinuoso e incoerente.”

Intervenções:
Vereador Almeida Henriques: afirmou que se tratava de uma situação complexa, para a
qual não conseguia encontrar uma solução diferente da que era proposta pelos serviços, dado
que se tratava de lotes sobrepostos, pelo que, qualquer tentativa para legitimar a situação
existente, era muito difícil. Sugeriu um processo de negociação com os munícipes.



Vereador Carmelo Aires: considerou, igualmente, que se tratava de um processo complexo
e com um procedimento muito pouco claro, na medida em que as instalações sanitárias e os
arrumos de um munícipe entravam no lote do vizinho, e referiu-se a um parecer da Divisão
Jurídica existente no processo, que defendia que do ponto de vista jurídico era possível
encontrar uma solução, no entanto, do ponto de vista urbanístico a questão era mais
complicada.

Vereador Miguel Lima:  também considerou o processo complexo, compreendendo
igualmente as reservas postas pela Divisão Jurídica em termos de gestão urbanística. No seu
entender, a solução deveria passar por um acordo entre os dois proprietários, pelo que, uma
deliberação imediata da Câmara não estaria a potenciar esse acordo, por isso, propôs que a
Câmara antes de tomar qualquer decisão fosse mediadora entre os dois proprietários.

Vereador Almeida Henriques: informou que a sua intenção e a dos serviços era que os
interessados se entendessem entre si e chegassem a um acordo, o problema, no entanto,
estava em que os proprietários ao invés de se entenderem, preferiram transferir para a
Câmara a responsabilidade pela resolução do problema, e defendeu que a atitude mais
pedagógica por parte da Câmara, para que as pessoas chegassem a um acordo, era dar-lhes
um sinal claro de indeferimento do pedido, nestas condições.

Vereador Carmelo Aires: disse que também se inclinava mais para uma proposta como a
do Sr. Vereador Almeida Henriques, até porque a Câmara não podia ficar sem decidir, por
isso, o mais eficaz era a Câmara indeferir este pedido.

Vereador Miguel Lima:  considerou que havendo acordo entre os dois proprietários, e
havendo uma saída jurídica para o problema, se devia tratar este caso como um caso
excepcional, aprovando-se a pretensão do munícipe, acautelando-se em termos jurídicos a
servidão de vistas.

Vereador Carmelo Aires: entendeu que a solução jurídica referida pelo Sr. Vereador
Miguel Lima colidia com o instituto da propriedade horizontal.

A Câmara deliberou, por maioria, com os votos favoráveis do Sr. Presidente e dos Srs.
Vereadores Jorge Pinto e Almeida Henriques e as abstenções dos Srs. Vereadores Carmelo
Aires, José Ernesto, Manuel Pingarilho e Miguel Lima, aprovar a proposta dos serviços.

3.1.42. – Processo nº 7399 – Pedido de aprovação do projecto de legalização com obras
(arquitectura) – Rua João dos Santos, nº 21 – Bairro da Casinha – Évora – Herdeiros
de Francisco Pinto: Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se o indeferimento pelas seguintes razões:
1-  A cozinha de matanças não possui vãos dando cumprimento ao definido no artigo 71º.,

ponto 1 do RGEU.
2-  Igualmente ao nível do vão tardoz da sala não é respeitado o afastamento mínimo

estabelecido no artigo 73º. do RGEU.
3-  O projecto apresenta incorrecções e omissões:
a)  Corte AB com erros de representação.
b) Instalação sanitária sem indicação dos aparelhos sanitários.
Nota: Foi feita audição prevista no artigo 101º do Decreto-Lei nº 442/91, de 15 de

Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 6/96, de 31 de Janeiro, não
tendo sido dada resposta.”



A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.1.43. – Processo nº 11200 – Licenciamento de legalização – Pedido de aprovação do
projecto de arquitectura – Estrada Principal, nº 6 – S. Sebastião da Giesteira – Aurélio
Joaquim Maduro:  Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se o indeferimento pelos seguintes motivos:
1.  Existência de vãos afastados menos de 3,00m de propriedade vizinha, contrariando o

disposto no artigo 73º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas.
2.  A instalação sanitária tem comunicação directa com a cozinha, contrariando o disposto

no artigo 86º do RGEU.
3.  A inclinação das águas da cobertura ultrapassa 26 graus, contrariando o ponto 4 do

artigo 115º do Regulamento Municipal de Edificações Urbanas.
Chama-se ainda a atenção de que o processo se encontra deficientemente instruído por

não serem apresentados:
1. Planta dos forros que são acessíveis.
2. Alçado com indicação dos acabamentos exteriores dos muros confinantes com os

arruamentos.
Relativamente ao projecto de esgotos, chama-se a atenção para o facto de as caixas dos

ramais de esgotos doméstico e pluvial deverem ter tampa de ferro fundido ∅300mm (artº 77º
do Regulamento Municipal dos Sistemas de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas
Residuais).

Nota: Foi feita a audição prevista no artº 101º do Decreto Lei nº 442/91, de 15 de
Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei 6/96, de 31 de Janeiro, à qual
não houve resposta.”

Intervenções:
Vereador Almeida Henriques: considerou que os motivos de indeferimento referidos nos
pontos 1 e 3 eram ultrapassáveis, e que o motivo referido no ponto 2, apesar de mais difícil
de resolver, também tinha uma solução técnica – fazer uma antecâmara na dispensa que
desse acesso aos sanitários, em vez da ligação directa à cozinha. Assim, propôs o
deferimento condicionado à apresentação de um aditamento que resolvesse o ponto 2, e que
o processo fosse reapreciado face a esse aditamento, voltando novamente à Câmara.

Vereador Carmelo Aires: lembrou que, para além das questões referidas pelo Sr. Vereador
Almeida Henriques, existiam outros condicionalismos de natureza processual que também
tinham que ser resolvidos.

Vereador Miguel Lima:  considerou que o que estava em causa era uma questão de
princípio, e que a Câmara devia ser uniforme neste tipo de situações. O RGEU, disse, para
além de não dizer respeito a zonas rurais, o que não o caso, falava realmente num
afastamento de 3 metros, mas para casas novas e para casas feitas após a sua entrada em
vigor. Terminou afirmando que se a casa estivesse construída há 20 ou 30 anos, a Câmara
não tinha legitimidade para indeferir o pedido invocando o RGEU.

Vereador Carmelo Aires: propôs, face às considerações do Sr. Vereador Miguel Lima, que
o processo fosse retirado para reapreciação.

Vereador Almeida Henriques: considerou que a intervenção do Sr. Vereador Miguel Lima
era especulativa, porque as questões por ele referidas tinham sido aferidas, afirmou que a
proposta dos serviços estava correcta, e informou que a sua proposta tinha por objectivo
resolver um problema, através de uma solução possível e barata para o munícipe. No entanto,



como os Srs. Vereadores tinham dúvidas para decidirem em consciência, concordou que o
ponto fosse retirado.

A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar este ponto para reapreciação.

3.1.44. – Processo nº 15251 – Pedido de aprovação do projecto de legalização com obras
(arquitectura) – Rua da Torregela, nº 20 – Bairro da Torregela – Évora – Herdeiros de
Jacinto José Machado Teigão: Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se o indeferimento pelas seguintes razões:
1-  O artigo 68º., ponto 2, do RGEU exige a existência de instalação sanitária com área

mínima de 4,5m², subdividida em dois espaços com acessos independentes, situação que não
se verifica no projecto apresentado.

2-  As chaminés não cumprem o artigo 113º. do RGEU.
3-  A folha de medições não está correcta - toda a construção é passível de legalização por

estar provada a sua edificação anteriormente a 1951.
4-  A memória descritiva refere telha lusa aplicada na cobertura a construir, enquanto que

o mapa de acabamentos indica telha mourisca.  Tendo em conta o desejo de uniformização
que estes serviços perfilham, será admissível a utilização de telha mourisca apenas se a
restante cobertura for semelhante, ainda que, na zona em questão , abunde a telha lusa.

5-  As plantas não estão correctamente cotadas, nomeadamente no que diz respeito a
algumas cotas interiores, cotas exteriores e cotas de pavimento, (alínea c), ponto 4 artigo 25º.
do RMEU).

6-  A planta de implantação não apresenta cotas de vértices do lote, nem as construções
contíguas até 5m, (artigo 25º. do RMEU, ponto 4 alínea b)).

7-  Os cortes não cumprem a alínea b) do artigo atrás citado, por não apresentarem cotas
dos vãos, pisos, beirado, cumeeira e arruamento.

Nota:Foi feita a audição prevista no artigo 101º. do Decreto-Lei nº. 442/91, de 15 de
Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 6/96, de 31 de Janeiro, à qual
não foi dada resposta.”

O Sr. Vereador Almeida Henriques propôs retirar este ponto para reapreciação de
acordo com os critérios apresentados na reunião anterior para casos desta natureza.

A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar este ponto para reapreciação.

3.1.45. – Processo nº 3.6.21 – Queixa sobre mármores abandonados na via pública –
Rua de Mourão – Bairro Nª Sra. da Saúde – Moradores da Rua de Mourão: Os serviços
apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se intimar conforme informação da Fiscalização a seguir discriminada:
Os mármores “abandonados” são peças trabalhadas antigas, que estão depositadas frente

ao nº. 15 B, são pertença da Firma Carmem Vargas e Vargas com sede na Rua de Mourão,
nº. 15 B.

Deverá ser intimada a retirar os mármores do espaço público no prazo de 15 dias.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.1.46. – Processo nº 4.3.29 – Toponímia da Senhora da Saúde: Os serviços apresentaram
a seguinte proposta:



“Propõe-se a aprovação da proposta da Junta de Freguesia da Senhora da Saúde, a seguir
discriminada.

Em resposta ao ofício nº. 21/99 da Junta de Freguesia da Senhora da Saúde e ao despacho
nele exarado, junto anexo extractos da planta do bairro com o topónimo anteriormente c
aprovado e o agora proposta, para envio à reunião pública da Câmara Municipal de Évora.

anterior . Largo de Portel
Novo - LARGO PRINCIPAL DA SENHORA DA SAÚDE”

Intervenções:
O Sr. Vereador Miguel Lima pediu esclarecimentos sobre esta proposta de alteração,

lamentando que se alterassem topónimos já enraizados, sendo informado pelo Sr. João Bilou
que o largo começou por se chamar “Largo Principal da Senhora da Saúde”, e que
posteriormente é que foi alterado para “Largo de Portel”. Esta alteração, proposta pelo Sr.
Presidente da Junta de Freguesia da Sª da Saúde vinha, assim, retomar nome inicial, e o Sr.
Vereador Almeida Henriques interveio para confirmar que no fundo se tratava de uma
correcção a uma deliberação anterior da Câmara Municipal, que configurou novas
toponímias e que a Junta de Freguesia veio pedir que voltasse à denominação de origem.

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.1.47. – Processo nº 9.2.84 – Alteração de casas de banho e balneários de lavadouros
públicos – S. Sebastião da Giesteira – Junta de Freguesia de S. Sebastião da Giesteira:
Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se oficiar informando que não se vê qualquer inconveniente no pedido de
pequenas obras e novo uso de arrecadação das instalações sanitárias desactivadas.

A ligação da instalação sanitária das senhoras ao esgoto deverá fazer-se de acordo com
esquema em anexo.

Aproveitamos para informar que o lavadouro faz parte do património desta Câmara
Municipal.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.1.48. – Processo nº 2359 – Pedido de prorrogação do prazo para cumprimento da
intimação nº 150/98 – Avª Leonor Fernandes, nº 72 – Évora – Isaura Celestina Graça
Pirra:  Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se a aprovação da proposta a seguir discriminada.
Vem a Srª. Isaura Pirra requerer a prorrogação do prazo constante da intimação   nº.

150/98 para o final de 1999, dado para a execução das obras de reparação no seu prédio sito
na Avª. Leonor Fernandes, nº 72.

Sobre o assunto cumpre-nos dizer:
1.  Pela intimação 92/98 foi aquela srª. intimada em 4/8/98 para proceder, no prazo de 30

dias, às seguintes obras: reparação e conservação das coberturas e beirados.
2.  Através de carta entrada na Câmara a 19/10/98 solicitava a intimada a prorrogação do

prazo para final de 1999, argumentando para tal a sua maior disponibilidade financeira.
3.  Tendo em conta o tipo de obras e gravidade da situação foi feita nova intimação para:
3.1.  No prazo de 30 dias proceder à reparação do reboco do cunhal.
3.2.  No prazo de 180 dias proceder à reparação e conservação da cobertura.
4. Face ao exposto e tendo presente a informação da fiscalização de 15/2/99, propõe-se:
4.1.  A revogação da intimação nº. 150/98.
4.2.  Que seja feita nova intimação para:



- No prazo de 30 dias a contar da intimação proceder à reparação dos rebocos do cunhal,
que ameaçam ruir.

- Até final do corrente ano, proceder à execução das obras de reparação e conservação da
cobertura.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.1.49. – Processo nº 3372 – Recepção definitiva das obras de urbanização licenciadas
pelo Alvará de Loteamento nº 8/96 (exceptuam-se o arranjo de espaços exteriores,
ainda não realizados) – Ferragial do Vale Bom – Ebora Contruções, Lda.: Os serviços
apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se:
I - Homologar o auto de vistoria anexo.
II - A redução da caução para 3.300.000$00 (Três milhões e trezentos mil escudos) que

corresponde ao valor das obras de arranjo de espaços exteriores, ainda por executar.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.1.50. – Processo nº 12629 – Recepção definitiva das obras de urbanização
(pavimentações e água e esgotos) da Rua do Regato e da Rua das Escadas – Malagueira
em Évora – CCHE Giraldo Sem Pavor, CRL: Os serviços propuseram e a Câmara
deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Recepção definitiva das obras de
urbanização em epígrafe.

3.1.51. – Processo nº 13507 – Divisão em propriedade horizontal (rectificação) – Rua
Sra. da Saúde, nº 41 – Bairro Nª Sra. da Saúde – Évora – Manuel Caeiro, Lda.: Os
serviços propuseram e a Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o auto de divisão
em epígrafe.

3.1.52. – Processo nº 13528 – Divisão em propriedade horizontal – Rua Catarina
Eufémia, 22 – Évora – EUROSUL, Const. Civil e Obras Públicas, Lda.: Os serviços
propuseram e a Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o auto de divisão em
epígrafe.

3.1.53. – Processo nº 14026 – Divisão em propriedade horizontal – Rua Carlos Serra,
nº12, Bairro do Bacelo – Évora – Paulo Jorge Ferreira: Os serviços propuseram e a
Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho de “homologue-se” proferido pelo
sr. Vereador do Pelouro em 9/2/99.

3.1.54. – Processo nº 14837 – Divisão em propriedade horizontal – Rua 4 de Outubro, nº
32 – Canaviais – Joaquim Alves Pereira: Os serviços propuseram e a Câmara deliberou,
por unanimidade, homologar o auto de divisão em epígrafe.

3.1.55. – Processo nº 14959 – Pedido de divisão em propriedade horizontal – Rua da
Sobreira, nº 1 – Bairro da Malagueira – João Henrique Carracha Garcia: Os serviços



propuseram e a Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o auto de divisão em
epígrafe.

3.1.56. -  Processo nº 14991 – Divisão em propriedade horizontal – Rua Claudino de
Almeida, nº 8 – Bairro do Bacelo – Évora – ELVIA, Sociedade de Construções e Com.
Imobiliárias, Lda.:  Os serviços propuseram e a Câmara deliberou, por unanimidade,
homologar o auto de divisão em epígrafe.

3.1.57. – Processo nº 15108 – Ruído entre habitações – Rua Prof. Francisco
Albuquerque, nº 26 – Malagueira: Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se que a Câmara solicite à DRARNA a realização de vistoria com medições.
1.  Por requerimento entrado nesta Câmara a 06/01/99, e registado sob o nº 124, solicitou

o Sr. Jorge Calmeiro a realização de vistoria que incluísse “a realização das medições
acústicas necessárias à determinação dos índices de isolamento sonoro a sons de condução
aérea e sons de percussão”.

2.  Em resposta àquele requerimento foi o munícipe (ofº 2576, de 11/01/999 informado de
que, para aquele efeito deveria solicitar aquela vistoria à Direcção Regional do Ambiente e
Recursos Naturais.

3.  Nesta data recebi o Sr. Jorge Calmeiro, proprietário e residente no prédio nº 26 da Rua
Prof. Francisco Albuquerque, que mais uma vez reclamou da falta do conveniente
isolamento acústico entre o seu prédio e o vizinho.

Confrontado com a falta de condições de a Câmara poder responder favoravelmente ao
solicitado já que não possui serviços vocacionados para aquelas vistorias com medições
acústicas, pediu o munícipe a intervenção da Câmara, nomeadamente, que seja a Autarquia a
requerer tal vistoria e medição à DRARNA, por forma a obviar ao seu elevado custo.

4.  Em contacto estabelecido com a DRARNA fui informado que, o custo se elevará a
mais de 200.000$00 no caso de ser um particular a solicitar a vistoria.

Caso seja a Autarquia a requerer a medição ela processar-se-á gratuitamente.
5.  Tendo em conta:
5.1.  A não apresentação de propostas específicas, relativas às condições acústicas dos

prédios, nos processos de licenciamento;
5.2.  A inexistência de serviços próprios ou condições para, na Câmara, se proceder a este

tipo de vistorias;
5.3.  Que a única forma de intervenção da Câmara decorrerá, face a eventuais infracções

ao Decreto-Lei nº 251/87, de 24 de Junho (com as alterações do Decreto-Lei nº 292/89, de 2
de Setembro), da não observância das novas técnicas específicas de construção, conforme se
declara no termo de responsabilidade do processo de licenciamento.

6.  Propõe-se:
Que a Câmara solicite à DRARNA a realização de vistoria com medições destinada a

avaliar o desrespeito pela legislação atrás citada, ao prédio sito na Rua Prof. Francisco de
Albuquerque, nº 26, Bº da Malagueira, em Évora.”

Intervenções:
O Sr. Vereador Carmelo Aires considerou que se devia estudar qual a responsabilidade

da Câmara ao licenciar e aprovar projectos que podiam eventualmente não satisfazer todas as
condições regulamentares, nomeadamente no que diz respeito aos regulamentos do ruído, e o
Sr. Vereador Almeida Henriques respondeu que as preocupações do Sr. Vereador Carmelo
Aires eram legítimas, no entanto, tratava-se de um problema difícil de resolver, porque a
Câmara não tinha competência sobre a matéria.



A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.1.58. – Processo nº 15138 – Viabilidade de construção de um casão na Quinta dos
Loios – Matriz 291, secção M – Évora – Manuel Freira David: Os serviços apresentaram
a seguinte proposta:

“Propõe-se oficiar:
1.  É viável a construção tendo que obedecer aos art. 29º e 30º do P.D.M.  para

povoamento disperso da Zona de Transição, que estabelece as seguintes  condicionantes:
a)  interdito o loteamento urbano;
b)  autorizada a construção de instalações hoteleiras, equipamentos colectivos, instalações

industriais, agrícolas, agro-pecuárias e habitações, desde que, em propriedade rural
legalmente constituída;

c)  máximo de um fogo por parcela de área inferior a 25 000 m2. Nas de área superior
poderão ser permitidos um máximo de dois fogos,  significa que se as construções existentes
na propriedade reunirem condições para constituírem um fogo habitacional não poderá
existir  um segundo fogo habitacional ;

d)  nas  propriedades constituídas por solos de reserva agrícola e não reserva agrícola as
construções a edificar sê-lo-ão obrigatoriamente nos segundos;

e)  máximo de dois pisos  ou 6,5 m de altura, no entanto salvaguardando-se sempre o
enquadramento paisagístico da cidade e os valores culturais e ambientais identificados;

f)  índice de utilização: 0.04, incluindo as construções já existentes e nunca ultrapassando
os 750 m2;

g)  o abastecimento de água e a drenagem de esgotos deverão ser resolvidos por sistema
autónomo

h)  as fossas sépticas terão um afastamento mínimo de 15m ao limite da parcela;
2. No que respeita ao R.M.E.U. deverão ainda ser cumpridos os seguintes artigos:
art. 97º no n.º4 ) anexos: 10% da construção permitida pelo índice de utilização

(0.04),deverá obrigatoriamente destinar-se a anexos;
art. 102º
2.1.  O abastecimento de água e a drenagem de esgotos deverão ser resolvidos por sistema

autónomo, não sendo permitidas ligações às redes públicas eventualmente existentes, salvo
em empreendimentos de interesse público expressamente reconhecido pela C.M.E.;

2.2.  Os furos de captação de água terão um afastamento mínimo de 30 m aos sistemas de
tratamento de esgotos;

2.3.  As fossas sépticas e poços absorventes terão um afastamento mínimo de 15 m aos
limites da parcela;

3. Esclarece-se que:
3.1.  Se a construção funcionar como unidade autónoma então o barracão terá de ser a

única unidade funcional a existir na propriedade;
3.2.  Se o imóvel pretendido for um anexo parte integrante de uma habitação, deverá ser

licenciado em simultâneo com a mesma e deverá respeitar a área referida no art. 97º do
R.M.E.U.

4. O processo de licenciamento dever ser instruído por forma a cumprir o D.L. 445/91 de
20/ 11 alterado pelo D.L. 250/94 de 15/10 e deverá cumprir o disposto no R.G.E.U. e
R.M.E.U. , e deverá entregar a prova de propriedade .”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.



3.1.59. – Processo nº 15280 – Pedido de viabilidade de construção de moradia
unifamiliar na Herdade do Perdiganito nº 40, secção L – Nª Sra. de Machede – Évora –
Gonçalo da Silva Bruschy da Fonseca: Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se a aprovação da proposta a seguir discriminada.
1.  Relativamente ao assunto informe-se que se considera viável a proposta apresentada.
2.  Como o prédio é composto de dois tipos de solos agrícolas - agrícolas protegidos e

solos erosionáveis - deverá o projecto a ser apresentado ter em atenção os artºs. do Plano
Director Municipal.

2.1.  Artº. 22º. ( solos agrícolas protegidos ) alínea c) interditas as construções, excepto as
pequenas construções de finalidade exclusivamente agrícola, ou sendo a propriedade
totalmente constituída por solos de alta capacidade agrícola, as construções destinadas a
habitação, directamente ligadas à exploração agrícola;

2.2.  Art. 19º e 20º.  ( solos Erosionáveis) alíneas b) interdito o loteamento urbano;
c)  interditas todas as acções que ponham em causa a estabilidade física do solo ou que

diminuam o seu fundo de fertilidade;
d)  interdito o povoamento florestal extreme de espécies exóticas;
e)  autorizada a edificação concentrada de instalações agrícolas, agro-pecuárias e

habitação, directamente ligadas à exploração agrícola;
g) nos projectos de edificações deverá ser prevista a armação do terreno, garantindo o

sistema de drenagem natural do solo;
h) índice de utilização de instalações de apoio à exploração agrícola - 0.04;
j) altura máxima das construções 6,5 m , exceptuando silos, depósitos de água e

instalações especiais tecnicamente justificadas, salvaguardando-se sempre o enquadramento
paisagístico da cidade de valores culturais e ambientais identificados;

i) o abastecimento de água e a drenagem de esgotos deverão ser resolvidos por sistema
autónomo;

l)  a percentagem máxima de solo impermeabilizado por edifícios, incluindo futuras áreas
de expansão, vias de circulação, é de 30% da área da parcela, com um máximo de 3000m2;

m)  o afastamento dos edifícios aos limites da parcela não poderá ser inferior a 20m;
q) os espaços livres não impermeabilizados e em especial a faixa de protecção entre os

edifícios e os limites da parcela serão tratados como espaços verdes plantados, devendo
adaptar-se ao ordenamento agrícola da zona;

3. Deverão ainda ser tidas em conta as disposições expressas no R.M.E.U. nomeadamente
nos seguintes artigos:

a)  art. 102º 2. Os furos de captação de água terão um afastamento mínimo de 30 m aos
sistemas de tratamento de esgotos; 3. As fossas sépticas e poços absorventes terão um
afastamento mínimo de 15 m aos limites da parcela,

b)  art. 115º no que respeita às coberturas;
c)  art. 116º no que respeita aos revestimento de paredes;
d)  art.117º no que respeita aos revestimento de vãos, socos e pilares;
g)  art. 118º no que respeita a portas e janelas;
4. Para que o processo possa ter seguimento deverá entregar projecto instruído conforme o

disposto no decreto-lei n.º 445/91, de 20 de Novembro e art. 25º do R.M.E.U.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.1.60. – Processo nº 6/DIUM – Pedido de autorização de venda de lote e benfeitorias –
Graça do Divor – Rua 1º de Maio nº 23 – Manuel João Ganhão: Os serviços
apresentaram a seguinte proposta:



“Propõe-se que seja deliberado autorizar o senhor Manuel João Ganhão, a vender o lote e
benfeitorias com localização na Rua 1º de Maio nº 23 na Graça do Divor, em virtude de não
poder continuar a obra por dificuldades financeiras, nas seguintes condições:

1- Ser paga à CME a importância de esc: 36.480$00 resultante de:
a) Valor ainda em dívida do preço do lote ----------------------------------------------------- 0
b) Percentagem do subsídio concedido --------------------------------------------------------- 0
c) Percentagem sobre o valor do lote, para trabalho administrativo e técnico

20% x C (0,25 x Al + 0,75 x Stp)
20% x 76.000$00 (0,25 x 48 + 0,75 x 48)
= 729.6000$00
(729.600$00 x 5%)                                                                                          36.480$00
                                                                Total                                                36.480$00

2- Que aquela importância seja paga na totalidade antes da respectiva Certidão que será
emitida na sequência da deliberação

3- Na mesma Certidão deverá constar o prazo de 6 meses e 2 anos respectivamente para
reinicio da obra e conclusão, concedido ao novo proprietário do lote e a constar da data da
futura Escritura de Compra e Venda;

4- Que o referido prazo de 6 meses para reinicio da construção também seja aplicado ao
actual proprietário, caso este desista posteriormente da venda do lote;

5- Decorrido o citado prazo de seis meses e caso a situação se mantenha, ou seja, a obra
interrompida, será então proposta a instauração do competente processo de Reversão
Litigioso, junto do Tribunal Judicial desta Comarca.

Esta proposta é igual a anteriores já aprovadas, tendo por base a deliberação camarária de
26/03/86, que define as regras para solução destes casos, ou seja lotes vendidos pela CME,
com escritura efectuada e construção iniciada.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.1.61. – Processo nº 8/DIUM – Rectificação de deliberação – Lotes situados no PITE
em Évora – Rua V nºs. 13, 15, 17, 19 e 21 (Ex-Rua G) – Joaquim Manuel Neno Aleixo:
Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se que seja rectificada a deliberação de 18/03/98 no sentido de passar a constar
que os lotes sito no PITE, Rua V nºs. 13, 15, 17, 19 e 21 (Ex-Rua G), com a área total de
2.000 m² e com o valor total de esc.: 7.000.000$00 seja cedido à Firma João Vitor e Aleixo –
Centro de Concepção e Fabrico de Mobiliário Lda. e não ao Sr. Joaquim Manuel Neno
Aleixo, mantendo-se as demais condições de venda dos referidos lotes.

Conforme ofício do interessado esta rectificação deve-se ao facto de entretanto ter sido
constituída a Firma João Vitor e Aleixo – Centro de Concepção e Fabrico de Mobiliário Lda.
da qual o Sr. Joaquim Manuel Neno Aleixo é Sócio-Gerente.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.1.62. – Processo nº 11/DIUM – Celebração de contrato de arrendamento – Fogo sito
na Av. S. João de Deus nº 26 r/c Dtº - Évora – Joaquim Diogo Domingues Branco: Os
serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se a celebração do Contrato de Arrendamento do fogo em referência com o
senhor Joaquim Diogo Domingues Branco sendo fixada a renda de 24.164$00 mensais, a
partir de Março/99.

O Cálculo da renda foi feito na sequência do parecer da DJN que se junta com a seguinte
fórmula (Renda Condicionada)



V = Cf x Cc x Au x Pc x (1-0,85 x Vt)
V = 1 x 1 x 91.05 x 88.900$00 x (1-0,85 x 0,65)
V = 3.624.664$00
RC = T x V

                12
RC = 0,08 x 3.624.664$00

                           12
RC = 24.164$00
Esta proposta visa concluir o último processo de Realojamento do Nó da Lagril em

complemento da deliberação camarária de 24/03/93 e já tem o acordo do arrendatário.”
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.1.63. – Processo nº 12/DIUM – Via de Cintura/Ramo Nascente – Projecto de
execução: Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se a aprovação do projecto.
1- A via projectada desenvolve-se no perímetro urbano, a Nascente da cidade de Évora

com início na Rotunda da E.N. 18/Ramo Sul com a Variante ao Parque Industrial e terminus
na Variante à E.N. 18/Ramo Norte (junto às instalações da Prediana e na proximidade do
Bairro do Frei-Aleixo II).

2- A extensão total da via projectada é de 3148 metros.
3- A ligação à rede viária adjacente será realizada por rotundas.
4- O perfil transversal em secção corrente apresenta uma largura total de 12,00 m,

constituído por duas faixas de rodagem com 2 x 3,50 m de largura, ladeadas por bermas com
2 x 2,5 m de largura.

5- O pavimento adoptado para a faixa de rodagem é do tipo flexível, sendo a camada de
desgaste em betão betuminoso. As bermas serão também pavimentadas.

6- O projecto compreende a iluminação pública da via em toda a sua extensão.
7- São parte integrante do projecto duas obras de arte: uma Passagem Inferior (P.I.2) à

linha da C.P. e uma passagem superior (PS1) no cruzamento desnivelado com a Rua Padre
Américo.

8- O custo previsto para as expropriações é de: 157.014.140$00 (cento e cinquenta e sete
milhões catorze mil cento e quarenta escudos).

9- O custo previsto para execução da obra é de:
Execução da Via de Cintura/Ramo Norte                                                596.037.327$00
Passagem Superior PS1:                                                                           136.003.120$00
Passagem Inferior PI2:                                                                                57.544.476$00

Custo total:                         789.584.923$00
São: setecentos e oitenta e nove milhões quinhentos e oitenta e quatro mil novecentos e

vinte e três escudos.
Ao custo anterior acresce o IVA à taxa legal em vigor.”

O Sr. Vereador Miguel Lima pediu a palavra para informar que tentou consultar este
processo, no entanto, por ser muito extenso, não conseguiu consultá-lo como gostaria.
Assim, propôs o seu adiamento para a próxima reunião, caso não houvesse inconveniente
nenhum, caso contrário abster-se-ia na sua votação.

A Câmara deliberou, por unanimidade, adiar este ponto para a próxima reunião.



3.1.64. – Processo nº 13/DIUM – Cedência de 8 lotes para garagens à CHE Boa Vontade
– Évora – Bairro da Horta das Figueiras – Impasse M, lotes nºs. 1.3.5.7.9.11.13 e 15: Os
serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Solicita-se a aprovação da proposta de cedência e respectivas condições.
PROPOSTA DE CEDÊNCIA DOS LOTES:

Caracterização dos lotes
Localização: Impasse M, lotes nºs. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 15
Área total dos lotes (al): 19,52 x 8 = 156,16 m²
Tipo de ocupação: Os lotes são destinados à construção de garagens individuais
Projecto de Construção: De acordo com “Loteamento Municipal Bº da Horta das

Figueiras/Zona Sul e Este” aprovado pela Câmara Municipal de Évora, a 4 de Julho de 1995.
Preço base dos lotes (76.000$00 referente ao 2º semestre de 1998):

20% (0,75 ap + 0,25 al)
C = 20% (0,75 x 156,16 m² + 0,25 x 156,16 m²) 76.000$00 = 2.373.632$00

Condições de cedência
- Entidade a que são cedidos os lotes: Cooperativa de Habitação Económica Boa Vontade.
- Regime de cedência: propriedade plena
- Forma de atribuição: acordo directo
- Preço de cedência: por se tratar de lotes para garagens a ficarem afectos a

empreendimento de habitação a custos controlados promovido por esta cooperativa na Horta
das Figueiras, R. Henrique Menezes nº 15, propõe-se que o preço de cedência seja
determinado por 10% (0,75 x ap + 0,25 al) C, sendo C o custo da construção à data da sua
conclusão.

Este valor é pago em obras de infraestruturas a realizar no local e de acordo com projecto
aprovado pela CME. À presente data o montante das obras é de 1.186.816$00, apresentando-
se descriminadas  as obras a efectuar em documento anexo, e de acordo com o projecto,
“Horta das Figueiras, Rua K, L, Henrique Menezes e Impasse M”.

- Prazos de entrada dos projectos na CME: 6 meses após a data da atribuição.
- Prazos para a realização das escrituras: imediatamente após os respectivos projectos de

construção serem aprovados pela Câmara e demais entidades. As licenças de construção
serão emitidas posteriormente à realização das escrituras.

- Prazo para a realização das infraestruturas: as obras de infraestruturas a realizar pela
Cooperativa deverão estar concluídas no prazo de 36 meses, a contar da data de escritura,
prorrogável a pedido da cooperativa e com deliberação favorável camarária, por uma período
de 6 meses.

Logo que concluídas todas as obras de infraestruturas estas poderão ser recebidas
provisoriamente pela CME.

A recepção definitiva terá lugar a requerimento da Cooperativa um ano após a
homologação em Reunião de Câmara do Auto de Recepção Provisória.

- Prazo de construção: o início da construção deverá ocorrer no prazo máximo de 12
meses após a realização da escritura, a conclusão deverá ocorrer 36 meses após a data de
celebração daquele acto (artigo 28º, 1-b; artigo 29º, 1-c).

As licenças de utilização só serão emitidas posteriormente à conclusão das infraestruturas
encargo da cooperativa.

- O não cumprimento dos prazos estipulados confere à CME o direito de instaurar
competente acção judicial de reversão dos lotes e respectivas benfeitorias.

- Possibilidade de venda: com a emissão das licenças de utilização as construções
poderão ser vendidas em regime de construção a custos controlados aos moradores do lote nº
15, que a cooperativa possui em Évora.

No Bairro da Horta das Figueiras, Rua Henrique Menezes, ficando cada lote de garagem
sob o regime de afectação ao respectivo fogo.

- No omisso aplica-se o Regulamento Municipal de Atribuição de Lotes.”



A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.1.65. – Processo nº 14/DIUM – Processo de reversão de lote – Guadalupe – Rua do
Posto Médico nº 27 – Fernando José Ferreira Coelho: Os serviços apresentaram a
seguinte proposta:

“Propõe-se a aprovação da proposta a seguir descriminada:
1- Que seja concedido ao Senhor Fernando José Ferreira Coelho o prazo de 60 dias para

entregar na Divisão de Iniciativas Urbanísticas Municipais, toda a documentação necessária
para celebração da escritura de reversão do lote situado na Rua do Posto Médico nº 27 em
Guadalupe a favor do Município.

2- Caso este prazo não seja cumprido, bem como falta de comparência na data que lhe for
marcada para assinatura da escritura, incorrerá no previsto do ponto 2 da deliberação
camarária de 26/11/97, ou seja, será accionado o competente Processo de Reversão Litigioso.

Esta proposta resulta do facto do interessado ter adquirido o lote por escritura realizada
em 28/7/95, ficando com a cláusula de início de construção nos 6 meses seguintes, sem que
tal tivesse ocorrido.

O lote em causa foi-lhe atribuído por concurso realizado em 13/12/90, sendo que, tanto a
entrega do respectivo projecto de construção, como a realização da escritura, foram sempre
protelados pelo interessado, pese embora as várias insistências feitas pelos Serviços.

Através da referida deliberação de 26/11/97 foi estabelecido de que deveria dar início à
construção de imediato, que voltou a não cumprir.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.1.66. – Processo nº 15/DIUM – Anulação de arrematação de lote – PITE – Rua I nº 13
(ex-Rua L) Francisco José Iza Silveirinha: Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se a anulação da arrematação do lote situado no PITE, Rua I nº 13 (Ex-Rua L) o
qual foi arrematado pelo Sr. Francisco José Iza Silveirinha em Hasta Pública realizada em
18/12/96, por motivo de falta de cumprimento das condições estabelecidas na citada Hasta
Pública.

Esta proposta surge na sequência de várias insistências feitas pelos Serviços, chamando a
atenção do interessado para o cumprimento das condições da Hasta Pública, que neste caso
seria a entrega do projecto no prazo de 6 meses a contar da referida data.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.1.67. – Processo nº 16/DIUM – Anulação de atribuição de parcela de terreno – Bairro
António Sérgio – Maria Fernanda Soares Oliveira: Os serviços apresentaram a seguinte
proposta:

“ Propõe-se a anulação da atribuição de uma parcela de terreno com a área de 18 m²,
destinada à construção de garagem, a qual por deliberação camarária de 14/07/93 havia sido
atribuída à Senhora Maria Fernanda Soares Oliveira, em virtude da interessada nunca ter
cumprido as condições de cedência, nomeadamente a entrega do projecto, cuja aprovação
permitia a realização da escritura de Compra e Venda e que naquela deliberação ficou
estipulado o prazo até final de 1993.

Esclarece-se de que consta no respectivo processo várias insistências feitas por parte dos
Serviços Municipais e dirigidas à interessada, no sentido da mesma proceder ao
cumprimento das citadas condições, sem nunca acontecer qualquer resposta da sua parte.”



A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.1.68. – Processo nº 18/DIUM – Auto de Vistoria para recepção provisória de obras –
Firma Seabra Gomes, S.A. – Bairro das Pites – Évora: Os serviços apresentaram a
seguinte proposta:

“Propõe-se a aprovação do Auto de Vistoria para recepção provisória das obras de
urbanização referentes ao abastecimento de água, drenagem de esgotos domésticos, pluviais
e pavimentações, efectuadas pela firma Seabra Gomes S.A. no âmbito da construção de 11
fogos em CDH na Rua do Viveiro nºs. 1, 3 e 3-A no Bairro das Pites em Évora.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.1.69. – Processo nº 3523 – Pedido para construção de mais de um fogo por lote no
loteamento do prédio sito na Rua S. Bento de Cástris – Bairro da Torralva – Évora –
José Francisco Marques: Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Manifestamos parecer desfavorável pelo seguinte motivo:
O plano de Pormenor prevê a construção de um fogo de um piso para os lotes em questão.
A edificação de dois pisos, visível na fotografia apresentada pelo requerente (proc. nº.

7338) é ilegal (não se encontra legalizada) e de construção anterior à aprovação do Plano de
Pormenor da Torralva.”

Intervenções:
O Sr. Vereador Carmelo Aires pediu esclarecimentos sobre uma carta do munícipe que

dizia que os serviços lhe teriam dado uma indicação sobre a possibilidade de aproveitamento
de um primeiro andar recuado integrado em cada fogo e, no entanto, não encontrava no
processo qualquer indicação nesse sentido. Por isso, sugeriu que o requerente fosse
esclarecido sobre essa situação, e o Sr. Vereador Almeida Henriques informou que
recebeu o munícipe em atendimento, e que essa questão foi esclarecida.

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.1.70. – Processo nº 15250 – Pedido de viabilidade de construção de 1º andar – Rua
João José Perdigão nº 8 e Rua José Frederico Ulrick – Azaruja – Maria Manuela
Gastão Montoia Potes Amaral: Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Não se considera viável a subida para 2º piso conforme requerido pelo seguinte:
1.  o índice de ocupação previsto é de  0.60 e neste momento estamos com 0.50  de índice

de ocupação legalizado sem contar com a área do anexo;
2.  o imóvel em que se pretende efectuar a subida para 2º piso não está legal segundo a

descrição da Caderneta Predial Urbana;
3.  mesmo que o imóvel estivesse legalizado não seria possível o pretendido, pelo

desrespeito ao art. 103º ( art. 74º no nº 4 ) em que a altura máxima para anexos fixa-se em
3.5 m.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços, melhorando a
redacção do ponto 3, com a indicação do Regulamento a que se refere o artº 103º indicado,
conforme sugestão do Sr. Vereador Carmelo Aires.



3.1.71. – Processo nº 14016 – Pedido de aprovação do aditamento ao projecto de
arquitectura – Rua da Palmeira, 24 – Canaviais – Luis Filipe Brito Marreiros: Os
serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Põe-se à consideração da Câmara Municipal a aprovação do pedido.
A casa da bomba continua a exceder a área máxima de construção (+5,94 m²) e a

desrespeitar a faixa máxima de 30m prevista no alvará de loteamento.
Evidencia-se todavia o particular uso agrícola do logradouro do lote e a consequente
necessidade da dita casa da bomba.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão munícipe.

3.1.72. – Processo nº 15289 - Projecto de habitações para arrendamento social – Praça
das Coronheiras – Évora – Santa Casa da Misericórdia de Évora: Os serviços
propuseram e a Câmara deliberou, por unanimidade deferir o projecto em epígrafe.

3.1.73. – Processo nº 2936 - Pedido de aprovação das telas finais – Rua 25 de Abril –
Bairro das Espadas – Associação para o Desenvolvimento do Convívio, Cultura e
Desporto: Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

“À consideração superior:
Vem a requerente (Associação para o Desenvolvimento do Convívio, Cultura e Desporto

do Bairro das Espadas) expor das dificuldades em mandar elaborar um projecto de
alterações, cuja aprovação deverá preceder a das telas finais. Mais requer que estas sejam
aprovadas.

Nos termos legais as alterações efectuadas no decorrer da obra, estão sujeitas a
apresentação de projecto de licenciamento.

A Associação apresentou termo de responsabilidade pelas boas condições de estabilidade
do edifício.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido do requerente.

3.1.74. – Processo nº 21/DIUM - Loteamento da Casinha Norte – Évora (CHE Boa
Vontade, CHE Giraldo Sem Pavor e CHE Habitévora): Os serviços propuseram e a
Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de loteamento da Casinha Norte e
Obras de Urbanização.

3.1.75. – Processo nº 84/DIUM – Cedência de 51 lotes no Bairro da Casinha Norte, em
Évora, às Cooperativas de Habitação Económica Geraldo Sem Pavor, Boa Vontade e
Habitévora: Os Serviços apresentaram a seguinte proposta:

“1 – Solicita-se aprovação da proposta de cedência e respectivas condições.
2 – Envio posterior à Assembleia Municipal.
Proposta de cedência de lotes:
Caracterização dos lotes:
De acordo com quadro síntese:

Rua Lote
Nº

Área
m²

Área de
Implantação

M²
STP
m²

Nº
De

pisos

Nº
De

fogos

Cota
de

Soleira
Uso Cooperativa

Carolina Osório 1 149.48 84.33 143.51 2 1 249.42 Hab.
Unifa.

Habitévora,
CRL

R. Projectada “A” 2 159.77 84.33 143.51 2 1 249.64 “ “
Carolina Osório 3 150.82 84.33 143.51 2 1 249.42 “ “

R. Projectada “A” 4 162.40 84.33 143.51 2 1 249.64 “ “



Carolina Osório 5 150.82 84.33 143.51 2 1 249.42 “ “
R. Projectada “A” 6 162.40 84.33 143.51 2 1 249.64 “ “
Carolina Osório 7 150.82 84.33 143.51 2 1 249.42 “ “

R. Projectada “A” 8 162.40 84.33 143.51 2 1 249.64 “ “
Carolina Osório 9 150.82 84.33 143.51 2 1 249.42 “ “

R. Projectada “A” 10 162.40 84.33 143.51 2 1 249.64 “ “
Carolina Osório 11 150.82 84.33 143.51 2 1 249.12 “ “

R. Projectada “A” 12 162.40 84.33 143.51 2 1 249.34 “ “
Carolina Osório 13 150.82 84.33 143.51 2 1 249.12 “ “

R. Projectada “A” 14 162.40 84.33 143.51 2 1 249.34 “ “
Carolina Osório 15 150.82 84.33 143.51 2 1 249.12 “ “

R. Projectada “A” 16 162.40 84.33 143.51 2 1 249.34 “ “
Praceta Projectada 17 128.44 84.33 143.51 2 1 249.00 “ “
Praceta Projectada 18 128.44 84.33 143.51 2 1 249.00 “ “
Praceta Projectada 19 128.44 84.33 143.51 2 1 249.00 “ “
Praceta Projectada 20 128.44 84.33 143.51 2 1 249.00 “ “
Praceta Projectada 21 128.44 84.33 143.51 2 1 249.00 “ “
Praceta Projectada 22 128.44 84.33 143.51 2 1 249.00 “ “
Praceta Projectada 23 197.54 195.50 351.40 2 4 249.00 Hab.

Multifam
Giraldo Sem
Pavor, CRL

Praceta Projectada 24 197.54 195.50 351.40 2 4 249.00 “ “
Carolina Osório 25 243.54 241.50 429.40 2 4 249.00 “ “
R Projectada “A” 26 243.54 241.50 429.40 2 4 249.00 “ “
Carolina Osório 27 280.35 241.50 429.40 CV+2 4 249.00 “ “

R. Projectada “A” 28 243.54 241.50 429.40 2 4 249.00 “ “
R. Projectada “A” 29 79.15 67.33 67.33 1 248.46 Comércio “
R. Projectada “A” 30 197.54 195.50 351.40 2 4 249.00 Hab.

Multifa
“

R. Projectada “A” 31 197.54 195.50 351.40 2 4 249.00 “ “
R. Projectada “A” 32 327.34 94.32 157.97 2 1 247.54 Hab.

Unifam.“
Boa Vontade

CRL
R. Projectada “A” 33 232.10 72.72 136.37 2 1 247.54 “ “
R. Projectada “A” 34 229.64 72.72 136.37 2 1 247.54 “ “
R. Projectada “A” 35 225.04 72.72 136.37 2 1 247.54 “ “
R. Projectada “A” 36 218.28 72-72 136.37 2 1 247.30 “ “
R. Projectada “A” 37 209.32 72.72 136.37 2 1 247.30 “ “
R. Projectada “A” 38 198.13 72.72 136.37 2 1 247.30 “ “
R. Projectada “A” 39 184.67 72.72 136.37 2 1 247.30 “ “
R. Projectada “A” 40 173.51 72.72 136.37 2 1 247.06 “ “
R. Projectada “A” 41 165.89 72.72 136.37 2 1 247.06 “ “
R. Projectada “A” 42 159.61 72.72 136.37 2 1 247.06 “ “
R. Projectada “A” 43 154.66 72.72 136.37 2 1 247.06 “ “
R. Projectada “A” 44 151.02 72.72 136.37 2 1 246.82 “ “
R. Projectada “A” 45 148.68 72.72 136.37 2 1 246.82 “ “
R. Projectada “A” 46 147.65 72.72 136.37 2 1 246.82 “ “
R. Projectada “A” 47 147.92 72.72 136.37 2 1 246.82 “ “
R. Projectada “A” 48 149.49 72.72 136.37 2 1 246.58 “ “
R. Projectada “A” 49 152.36 72.72 136.37 2 1 246.58 “ “
R. Projectada “A” 50 158.54 72.72 136.37 2 1 246.58 “ “
R. Projectada “A” 51 276.10 94.32 157.97 2 1 246.58 “ “

TOTAIS
8960.66 5168.19 9118.35 74

- Projectos de Construção:
De acordo com “Loteamento da Casinha Norte – Évora” aprovado pela C.M.Évora em

Reunião Pública de 24/02/99.
- Preço base dos lotes (76.000$00 referente ao 2º semestre de 1998):
20% (0,75 ap. +0,25 al) c= 20% (0,75 x 9359,85 x 8960,66) 76000$00 = 140.752.790$00
ap=9118,35 + 241,5 m² em cave destinada a estacionamento = 9.359,85 m²
al = 8960,66 m²
Condições de Cedência:
1 – Entidades a quem são cedidos os lotes: Cooperativas de Habitação Económica Giraldo

Sem Pavor, Cooperativa de Habitação Boa Vontade e Cooperativa de Habitação Habitévora.
2 – Os lotes destinam-se exclusivamente à construção a custos controlados.
3 – Regime de cedência: propriedade plena.
4 – Forma de  atribuição: acordo directo.
5 – Preço de cedência: É o valor de toas as infraestruturas a realizar no terreno, excepto

tratamento das zonas verdes adjacentes à ribeira da Torregela.



6 – As Cooperativas obrigam-se a realizar a totalidade das infraestruturas nos lotes
cedidos, com excepção das zonas verdes adjacentes à ribeira da Torregela, como explanado
no ponto anterior.

7 – Prazos para entrada dos projectos na C.M.E: 6 meses, após a data da atribuição.
8 – Prazos para realização da escritura: imediatamente após os respectivos projectos de

construção serem aprovados pela Câmara e demais entidades. As licenças de construção só
serão emitidas posteriormente à realização da escritura.

9 – Prazos para realização das infraestruturas: As obras de infraestruturas a realizar pelas
Cooperativas deverão estar concluídas no prazo de 36 meses, a contar da data da escritura,
prorrogável a pedido da Cooperativa e com a deliberação favorável camarária, por um
período de 6 meses.

10 – No acto da realização da escritura e para garantia da execução e do bom
funcionamento das infraestruturas as Cooperativas obrigam-se a prestar uma caução
conjunta, mediante garantia bancária, no valor de Esc: 150.119.000$00 (cento e cinquenta
milhões cento e dezanove mil escudos), correspondente ao valor das obras mais a taxa de
inflação fixa para o período previsível da sua duração calculada como sendo de 2,8% ao ano.

11 – Logo que concluídas total ou parcialmente, as obras de urbanização poderão ser
recebidas provisoriamente pela Câmara Municipal, sendo libertado o valor
proporcionalmente ao valor das obras realizadas e num máximo de 90%.

A recepção definitiva terá lugar, a requerimento das Cooperativas, um ano após a
homologação em reunião de Câmara do Auto de Recepção Provisória, e após 50% das
unidades funcionais possuírem licença de utilização.

12 – As Cooperativas têm a responsabilidade pelo evoluir das infraestruturas, incluindo os
trabalhos a mais que sejam necessários à viabilização do empreendimento.

13 – O prazo para início das construções nos lotes é de 12 meses após a realização da
respectiva escritura, de acordo com a alínea c) do artigo 28º do RMAL.

14 – O prazo máximo para a conclusão da construção nos lotes é de 36 meses após a
realização da respectiva escritura, de acordo com a alínea c) do artigo 29º.

15 – O incumprimento destes prazos implica a reversão dos lotes e respectivas
benfeitorias para a Câmara Municipal, a qual procederá à sua venda em hasta pública,
recebendo as Cooperativas 80% do valor dessa venda depois de descontado o valor do
terreno não infraestruturado acrescido dos encargos, à data da hasta pública, calculado pela
seguinte formula: 10%C (0,75 ap. 0,25 al).

#Salvaguardam-se, contudo, os direitos das entidades financiadoras.
16 – A requerimento das Cooperativas e apreciado o motivo para o não cumprimento

daqueles prazos, poderá a Câmara prorrogá-los por períodos de 6 meses.
17 – Possibilidade de venda: É proibida a venda ou cedência dos lotes e das respectivas

construções, sem que os mesmos estejam integralmente pagos, ou seja, as obras de
infraestruturas totalmente realizadas, e as construções concluídas.

# Por construção concluída entende-se a que possui licença de habitação ou utilização.
18 – Todos os lotes estão sujeitos à obrigatoriedade de registo das seguintes cláusulas:

# Respectivos ónus de reversão por incumprimento dos prazos de início e conclusão
das construções;

# Tipo de construção – lotes cedidos exclusivamente para construção a custos
controlados.

19 – No omisso aplica-se o Regulamento Municipal de Atribuição de Lotes.

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos Serviços, bem como
submetê-la à apreciação da Assembleia Municipal.



3.1.76 – Processo nº 14764 - Pedido de autorização para instalar tubo de saída de fumos
da salamandra pela parede lateral da casa e colocação de caleiras nos
beirais/Urbanização Qtª do Estoril, Rua A, nº 14 – Mónica Santos: Os serviços
apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se o indeferimento:
A proposta apresentada – a instalação, na empena lateral da habitação, de um tubo em aço

inox para saída dos fumos da salamandra e colocação de caleiras nos beirados à portuguesa –
correspondem a soluções que não se enquadram na linguagem arquitectónica do edifício,
prejudicando a imagem do conjunto das edificações em banda onde este prédio se insere
(artigo 121º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas e artigo 63º do Decreto-Lei nº
445/91 de 20 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 250/94 de 15 de Outubro).

Adianta-se, que se considera aceitável a execução de um pano de alvenaria envolvendo a
chaminé da salamandra conforme já transmitido à munícipe, neste caso deverá ser executada
com altura regulamentar, ou  seja 0,50 m acima da cumeeira do telhado, de acordo com o
artigo 113º do RGEU.

Considera-se que a aceitação daquelas duas alterações constituiria grave precedente quer
para as restantes construções desta banda assim como para a globalidade do loteamento.

Nota: A resposta à audição prévia merece-nos os seguintes comentários:
1- Tem sido aceite a instalação de tubos de queda em situações como as que a requerente

refere e ilustra com fotografias. Ou seja (e pena é que as fotos não mostrem) em coberturas
rematadas com platibanda, com a caleira recolhida, e portanto não visível.

No presente caso e como facilmente se verifica, a caleira é colocada junto ao beirado, o
que motivou o parecer negativo dos serviços, de 23/02/99.

2- Relativamente à chaminé metálica, e como as fotografias anteriormente juntas ao
processo o demonstram, é perfeitamente visível da via pública (a própria foto foi daí tirada).”

O Sr. Vereador Almeida Henriques interveio para referir que se tratava de uma
construção recente, ainda não inaugurada, localizada numa urbanização nova, relativamente
à qual se levantavam dois tipos de problemas: um resultante de caleiras nos beirados da
respectiva construção, que face ao que estava estabelecido não seria de aceitar, no entanto
propunha que se ultrapasse essa situação, e outro resultante da existência de uma chaminé de
salamandra exterior à habitação, que não era aceitável na forma como estava configurada.

Propôs o deferimento do pedido condicionado à resolução da questão da chaminé, de
acordo com a solução proposta pelos serviços.

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido do requerente condicionado à
resolução da questão da salamandra conforme proposta dos serviços.

3.2. DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

3.2.1. – Fundo de Maneio: Os serviços apresentaram a seguinte proposta:
“Porque o montante instituído para o Fundo de Maneio do SAT (50.000$00) se tornou

insuficiente propõe-se que passe para 100.000$00.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.



3.2.2. – Justificação de falta do Vereador Miguel Lima: Presente carta do Vereador
Miguel Lima, na qual justificou a falta à reunião ordinária da CME de dia 10 de Fevereiro,
por motivos profissionais.

Tomado conhecimento.

3.2.3. – Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português: Presente um ofício do
Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português no qual enviaram uma cópia de um
Projecto de Lei de revogação do artigo 118º da Lei de Organização e Funcionamento dos
Tribunais Judiciais.

Tomado conhecimento.

3.2.4. – Pagamentos: Os serviços informaram a Câmara das ordens de pagamento emitidas
entre 03/02/99 e 10/12/99 e entre 10/02/99 e 17/02/99 e do saldo de tesouraria:

1- Despesa Orçamental
      Ordens de Pagamento nº 477 a 859 no valor total de 173.017.092$40

 Operações de Tesouraria:
 Ordens de Pagamento nº 53 a 59 no valor total de 10.508.441$00

 Saldo de Tesouraria: em 10/02/99, esc.: 95.733.152$80 (noventa e cinco milhões,
setecentos e trinta e três mil, cento e cinquenta e dois escudos e oitenta centavos).

2- Despesa Orçamental:
Ordens de Pagamento nº 860 a 1040 no valor total de 81.297.695$00

Operações de Tesouraria:
Ordens de Pagamento nº 60 no valor total de 15.000$00

Saldo de Tesouraria: em 17/02/99, esc.: 205.066.708$40 (duzentos e cinco milhões,
sessenta e seis mil, setecentos e oito escudos e quarenta centavos).

Tomado conhecimento.

3.3. DEPARTAMENTO DO CENTRO HISTÓRICO DE ÉVORA

3.3.1. – Processo nº 291 – Aditamento ao projecto de alteração do prédio sito na Rua
Miguel Bombarda, 17 em Évora – Imprensa Moderna Ana Maria Pires L. Costelas,
Lda.:  Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se o deferimento na condição do parecer técnico
Parecer DRIE/ME - favorável
Parecer técnico:
“Deverá ser entregue aditamento ao projecto de águas e esgotos que contemple a alteração

introduzida.”



A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.3.2. – Processo nº 800 – Projecto de alteração do prédio sito na Travessa da Harpa, 1
e 3 em Évora – Maria Isabel Santos Lestro Henriques: Os serviços apresentaram a
seguinte proposta:

“Propõe-se o deferimento nas condições do parecer técnico.
Parecer técnico:
“1. Completar o processo com os seguintes elementos:
a) Planta do piso (do proposto) devidamente cotada, com indicação das cotas de nível dos

pisos (ponto 4, alínea c) do artº. 25 do RMEU).
b) Desenho de acabamentos exteriores conforme disposto na alínea e) do ponto 4 do artº.

25 do RMEU.
2. Estimativa de custo e calendarização da obra (alíneas e) e f) do artº. 2 da Portaria 1115-

B/94 de 15 de Dezembro).
Para que o processo possa ter seguimento, deverá entregar aditamento aceitando-se em

simultâneo os restantes projectos das especialidades (águas e esgotos; estabilidade; infra-
estruturas telefónicas ou por se tratar de habitação para o próprio pedido de isenção).

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.3.3. – Processo nº 3588 – Projecto de legalização e projecto de águas e esgotos do
prédio sito na Rua de Machede, 34, 36 em Évora – Maria Ascensão Santos Anjos: Os
serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se o deferimento nas condições do parecer técnico
Parecer técnico:
“1. Substituir a declaração do técnico por outra que refira a conformidade do projecto com

o instrumento de planeamento em vigor para a zona (ponto 2 do artº. 6º do DL 445/91 de 20
de Novembro).

2. Corrigir a folha de medições no que se refere à área do lote, a qual deve coincidir com a
descrição da caderneta predial e com os dados registados no pedido de divisão de
propriedade horizontal.

3. Corrigir a memória descritiva em conformidade com o lote representado nos desenhos,
nomeadamente no que se refere ao saguão e à área do lote.

4. Substituir os alumínios lacados aplicados nas caixilharias por madeira pintada, por se
tratar de fachada classificada C1 onde é interdita qualquer alteração, conforme o disposto no
nº4 do artº. 43º do regulamento do PGU.

Deverá entregar aditamento.
Chama-se ainda a sua atenção que se aguarda o parecer da DAS relativo ao projecto de

águas e esgotos.

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.3.4. – Processo nº 1018 – Pedido de certidão de destaque do prédio sito na Rua dos
Penedos, 39, 39A, em Évora – José Alberto Fernandes A. Antunes e outro: Os serviços
apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se o indeferimento com base no parecer técnico:
Parecer técnico:



“Propõe-se o indeferimento do pedido por a parcela a destacar não dispor de projecto
aprovado o que contraria o disposto na alínea b) do nº 1 do artº 5º do DL 448/91 de 29 de
Novembro.

Para que o pedido possa ter seguimento deverá entregar projecto instruído nos termos do
disposto do DL 445/91 de 20 de Novembro e artº 25º do RMEU o qual será sujeito a parecer
do IPPAR por o prédio se situar na zona de protecção das Muralhas de Évora.”

Procedeu-se a audição prévia à qual não obtivemos resposta.

O Sr. Vereador Miguel Lima interveio para dizer que tinha dúvidas que esta situação
não se pudesse resolver, e propôs que os serviços jurídicos analisassem se o destaque era
possível ou não.

A Câmara deliberou, por unanimidade, adiar este ponto para reapreciação dos serviços
jurídicos.

3.3.5. – Processo 2/DCHE – Colocação de aparelho de ar condicionado na fachada sem
licença municipal no prédio sito no Largo dos Mercadores, 11, em Évora: Os serviços
apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se intimar a retirar o aparelho de ar condicionado colocado na fachada por
desrespeitar as disposições expressas no nº2 do artº. 73º do RMEU.”

O Vereador Carmelo Aires interveio para propor, à semelhança de outros casos, que se
desse ao munícipe a possibilidade de proceder às obras necessárias, num prazo previamente
estabelecido, e o Sr. Presidente da Câmara informou que esse aspecto estava garantido, na
medida em esta proposta era apenas a 1º fase do processo.

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.3.6. – Processo nº 478 – Colocação de anúncio luminoso na fachada do edifício na
Praça 1º Maio, 16, em Évora: Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se intimar o gerente da Firma Murteira & Liberato, Lda, a retirar o anúncio
luminoso por contrariar as disposições expressas no artº. 164º do RMEU.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.3.7. – Processo nº 523 – Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua do Calvário,
23, 25, em Évora, propriedade de Dómusactual – Imobiliária, Lda.: Os serviços
apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se o não exercício do direito de preferência nos termos do Decreto Regulamentar
Nº25/97, de 03 de Junho.

O imóvel encontra-se desocupado e irá ser vendido por 16.500.000$00 o que dá mais ou
menos 250.760$00 m² sobre a área coberta e 125.380$00 sobre a STP e 40.000$00 m² sobre
a área descoberta.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.



3.3.8. – Processo nº 655 – Homologação do auto de vistoria efectuada ao prédio sito na
Rua do Calvário, 8, 10, em Évora: Os serviços propuseram e a Câmara deliberou, por
unanimidade, homologar o auto de vistoria em epígrafe.

3.3.9. – Processo nº 734 – Direito de preferência sobre o imóvel sito na Travessa Diogo
Botelho, 6, em Évora, propriedade de José Joaquim Esperança: Os serviços
apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se o não exercício do direito de preferência nos termos do Decreto Regulamentar
Nº25/97, de 03 de Junho e envio ao IPPAR.

O imóvel encontra-se desocupado e irá ser vendido por 6.050.000$00 o que dá
177.941$00 m² sobre a área coberta e 88.970$00 m² sobre o STP.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.3.10. – Processo nº 1242 – Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua dos
Apóstolos, 15, em Évora, propriedade de Rosa Maria de Almeida Matos Caeiro Sousa:
Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se o não exercício do direito de preferência nos termos do Decreto Regulamentar
Nº25/97, de 03 de Junho.

O imóvel encontra-se desocupado e irá ser vendido a José António Delgado dos Santos
por 4.800.000$00 o que dá mais ou menos 145.455$00m².”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.3.11. – Processo nº 2064 – Queixa ref. A obras efectuadas no 1º andar do prédio sito
na Trav. Mahomud, 5, em Évora, apresentada por Jacinta Banha S. Canaipa Pimpão:
Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se, ao abrigo do artº. 10º do RGEU, intimar o proprietário, José Artur Pais
Benedito, a realizar na fracção do r/c, as obras necessárias à reposição dos dispositivos de
evacuação de fumos e gases suprimido quando das obras efectuadas no 1º andar, no prazo de
15 dias.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.3.12. – Processo nº 2260 – Substituição de portão de chapa por portão de alumínio
termo lacado sem licença municipal do prédio sito na Rua Lagar do Cebo, 3, em Évora:
Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se intimar a repor a construção nas condições anteriores à obra ilegalmente
efectuada, nomeadamente, a substituição do portão existente em alumínio termo lacado por
outro em madeira pintada.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.3.13. – Processo nº 2396 – Direito de preferência sobre o imóvel sito no Largo dos
Cogulos, 3, 1º Dtº, em Évora, propriedade de Maria Ana Rodrigues Bernardo: Os
serviços apresentaram a seguinte proposta:



“Propõe-se o não exercício do direito de preferência nos termos do Decreto Regulamentar
Nº25/97, de 03 de Junho.

O imóvel encontra-se ocupado e irá ser vendido a Madalena Barros por 15.500.000$00 o
que dá mais ou menos 169.399$00m² sobre a área total de pavimentos.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.3.14. – Processo nº 2740 – Pedido de revisão da deliberação da Câmara de 13/01/99
ref. Projecto de alteração do prédio sito na Rua Diogo Cão, 13, 17, 17A, em Évora –
José Marques das Neves Azeda: Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se o deferimento em face do exposto e atendendo ao facto do serviço ter como
critério aceitar aquela solução quando aplicada em vãos de porta.

Para que o processo ter seguimento deverá entregar o projecto de estabilidade.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.3.15. – Processo nº 2797 – Execução de obras sem licença municipal no prédio sito na
Rua de Machede, 3, em Évora: Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se oficiar, conforme parecer técnico
Em resposta à audição prévia vem o munícipe solicitar que lhe seja autorizada a pintura

dos alumínios existentes à cor natural situação que se manteria até às obras de remodelação
que pretende efectuar.

Parecer técnico:
“Relativamente à sua exposição informa-se que a pintura dos alumínios melhoraria

consideravelmente o aspecto do edifício pelo que não se vê inconveniente na sua aplicação.
No entanto, por não estar aquela solução prevista em regulamento, não poderá ser definitiva
e terá que ser alterada quando das obras de remodelação que pretende efectuar no seu
estabelecimento.

Neste sentido deverá entregar o respectivo projecto de legalização/alteração no prazo
máximo de seis meses o qual será sujeito a parecer do IPPAR por o edifício se situar na zona
de protecção do Chafariz das Portas de Moura, M.N..”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.3.16. – Processo nº 2818 – Execução de obras sem licença municipal no prédio sito na
Rua da Moeda, 75, em Évora: Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se intimar o proprietário a retirar a cobertura no prazo de 15 dias.
Trata-se de edifício com fachada classificada C1, onde só são possíveis obras de

conservação, restauro, adaptação e remodelação. A obra efectuada pelo munícipe, colocação
de chapa de zinco a cobrir parte do terraço, contraria as seguintes disposições:

- artº. 44º do regulamento PGU por dela resultar alteração do volume exterior do edifício.
-artº. 53º do regulamento do PGU por não ser autorizado aquele tipo de material.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.3.17. – Processo nº 5042 – Divisão em propriedade horizontal do prédio sito na Rua
Mendo Estevens, 41, Travessa da Viola, 2, 4 e Largo Machede Novo, 1, 3, 3A, em Évora
– Maria Lurdes Deolinda Dias Cameirão: Os serviços apresentaram a seguinte proposta:



“Propõe-se a revogação da deliberação da Câmara de 03/02/99 e a emissão e
homologação do auto de divisão em propriedade horizontal

Verificou-se que existe outro processo de obras (Nº 919) referente ao mesmo prédio onde
estão arquivadas as alterações a que o prédio foi sujeito e que aquelas coincidem com o
pedido em divisão em propriedade horizontal.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.3.18. – Processo nº 9480 – Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua dos
Peneireiros, 17A, em Évora, propriedade de Manuel Arsénio Alfaiate Madeira: Os
serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se o não exercício do direito de preferência nos termos do Decreto Regulamentar
Nº25/97, de 03 de Junho e envio ao IPPAR.

O imóvel encontra-se desocupado e irá ser vendido a Eliana Cristina Rato da Rosa por
11.000.000$00 o que dá 275.000$00 m² sobre a superfície coberta e 183.333$00 sobre a
STP.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.3.19. – Processo nº 14895 – Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua da
Mouraria, 51, em Évora, propriedade de Luís Borges Ramos: Os serviços apresentaram a
seguinte proposta:

Propõe-se o não exercício do direito de preferência nos termos do Decreto Regulamentar
Nº25/97, de 03 de Junho.

O imóvel encontra-se desocupado e irá ser vendido por 20.000.000$00 o que dá
71.942$00 m² sobre a área coberta e 35.971$00 m² sobre a STP.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.3.20. – Projecto de iluminação do Templo Romano e Largo Conde de Vila Flor: O
Vereador Miguel Lima declarou-se impedido de discutir e votar este ponto por ter intervindo
no processo de aprovação do projecto de design e iluminação.

Os serviços apresentaram a seguinte proposta:
“Propõe-se o deferimento
Projecto de remodelação da iluminação do Templo Romano e de melhoria de iluminação

pública do Largo Conde de Vila Flor.
Valor da obra orçamentado em 5.146.140$00.
Parecer do IPPAR favorável.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.3.21. – Processo nº 2011 – Projecto de arquitectura do prédio sito na Travessa das
Mechas, 12, em Évora – Jorge Manuel Caravana Santos Silva: O Vereador Miguel Lima
declarou-se impedido de discutir e votar este ponto por ter intervindo no procedimento do
parecer do IPPAR.

Os serviços propuseram o deferimento do projecto de arquitectura em epígrafe sobre o
qual o IPPAR deu parecer favorável.



A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.3.22. – Processo nº 6809 – Deliberação final do projecto de arquitectura do prédio sito
na Rua do Raimundo, 24, 24A, em Évora – Rui Mão de Ferro Maçãs: O Vereador
Miguel Lima declarou-se impedido de discutir e votar este ponto por ter intervindo no
procedimento do parecer do IPPAR.

Os serviços apresentaram a seguinte proposta:
“Propõe-se o deferimento
¾ Projecto de arquitectura – aprovado por deliberação da Câmara de 25/02/98 nas

condições do parecer do IPPAR.
¾ Projecto de Segurança contra incêndios – parecer favorável
¾ Projecto de águas e esgotos – parecer favorável
¾ Projecto de estabilidade – parecer favorável
¾ Parecer do IPPAR – favorável
¾ Projecto de infra-estruturas telefónicas – pedido de isenção.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.3.23. – Processo nº 878 – Projecto de arquitectura do prédio sito na Rua Serpa Pinto,
74, 78, em Évora – Companhia de Seguros Mundial Confiança, S.A.: O Vereador Miguel
Lima declarou-se impedido de discutir e votar este ponto por ter intervindo no procedimento
do parecer do IPPAR.

Os serviços apresentaram a seguinte proposta:
“Propõe-se o deferimento nas condições do parecer da DAS
Parecer do IPPAR favorável, em anexo
Parecer da DAS:
“O projecto está em condições de ser aprovado.
A descarga das águas pluviais das coberturas deverá ser executada nas condições

indicadas no DR 23/95 de 23 de Agosto (artº. 235).”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.3.24. – Processo nº 15209 – Projecto de alteração do prédio sito na Rua de S. Manços,
23, em Évora – Nuno Maria Vilas Boas Potes: O Vereador Miguel Lima declarou-se
impedido de discutir e votar este ponto por ter intervindo no procedimento do parecer do
IPPAR.

Os serviços apresentaram a seguinte proposta:
“Propõe-se o indeferimento, conforme o parecer técnico
Parecer técnico:
1. Propõe-se alteração da cota de coroamento da cumeeira que se traduz num aumento da

volumetria do edifício o que, por se tratar de prédio com fachada classificada C1, desrespeita
o disposto no artº. 44º do Regulamento PGU.

2. Propõe a colocação de janela basculante na cobertura o que se considera susceptível de
comprometer o aspecto do conjunto onde o imóvel se insere por se tratar de solução que nada
tem a ver com as características arquitectónicas regionais, e portanto, desintegrada no
contexto onde se insere (artº. 121º do RMEU).

3. O projecto encontra-se deficientemente instruído por:
a) as plantas do piso se encontrarem insuficientemente cotadas não permitindo a

verificação da área referida na folha de medições.



b) Não apresentar desenho de acabamentos exteriores nomeadamente no que se refere ao
alçado que se propõe alterar.

c) Não fazer referência, em memória descritiva, aos materiais utilizados no recobrimento
do telheiro.

d) A declaração do técnico estar incorrecta no que se refere ao instrumento de
planeamento em vigor para a zona.

4. Verifica-se uma diferença substancial entre as áreas do prédio descritas na caderneta
predial e as apresentadas no projecto, situação que deverá esclarecer com a entrega de
elementos elucidativos.

Parecer do IPPAR, desfavorável.”

Intervenções:
Vereador Carmelo Aires: discordou de alguns pontos do parecer técnico. Quanto ao ponto
1, disse que uma coisa era a fachada e outra a cumeeira, e que não entendia que a alteração
da cumeeira, que era mínima, e não visível da rua, constituísse um problema para a fachada;
relativamente ao ponto 2, considerou que uma solução de clarabóia em vez de uma janela
basculante podia ser vantajosa, e não tinha impacto visual; quanto ao ponto 4 referiu que, ao
consultar o processo, não encontrou diferenças substanciais nas áreas referidas.

Por fim, defendeu que se a Câmara queria facilitar as condições de habitabilidade de
maneira a fixar a população no Centro Histórico, precisava usar de alguma flexibilidade
relativamente às soluções apresentadas para melhorar os níveis de conforto e de
habitabilidade dessas casas. Neste caso concreto, continuou, tratava-se de uma casa cuja
cobertura ruiu, e que se pretendia agora tornar habitável, pelo que, propôs que se usasse de
uma maior flexibilidade.

Presidente da Câmara:  propôs que este assunto fosse adiado para reformulação.

A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar este ponto para reformulação.

3.3.25. – Processo nº 10361 - Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua da
Zanguela, 28, em Évora, propriedade de António Manuel Brotas Ferrão e Maria José
Vieira Cardoso Ferrão – Pedido de rectificação: Os serviços apresentaram a seguinte
proposta:

“Propõe-se o não exercício do direito de preferência nos termos do Decreto Regulamentar
nº 25/97, de 03 de Junho.

O imóvel encontra-se desocupado e irá ser vendido a Carlos Manuel de Matos Ataíde
Ferreira por 17.000.000$00, o que dá 377.777$00 sobre a área coberta e 188.888$00 sobre a
STP.”

A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar a proposta dos serviços.

3.3.26. – Processo nº 225 – Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua dos
Penedos, 13 C, 1º Esqº, em Évora – propriedade de Francisco José Pereira Piteira: Os
serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se o não exercício do direito de preferência nos termos do Decreto Regulamentar
nº 25/97, de 03 de Junho e envio ao IPPAR.

O imóvel encontra-se ocupado e irá ser vendido a José Manuel Reis Bacalhau por
19.000.000$00 o que dá mais ou menos 233.129$00 m² sobre a área total de pavimentos.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.



3.3.27. – Processo nº 2954 – Deliberação final ref. Proj. arquitectura e especialidades e
pedido de emissão de licença de obras sem parecer da DRARN relativo ao estudo de
insonorização do prédio sito na Praça 1º de Maio, 20, em Évora – Sérgio Manuel Lemos
Cruz:  Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

“À consideração superior aceitar-se a solicitação do munícipe de ser emitida a licença de
obras sem parecer da DRARN relativo ao estudo de insonorização por se verificar que os
projectos estão em condições e mereceram parecer favorável das entidades intervenientes no
processo. Caso seja aceite: propõe-se o deferimento na condição de a licença de ocupação
não ser emitida sem estarem cumpridas todas as recomendações da DRARN relativas à
conformidade do estabelecimento com o previsto nos DL 251/87 DE 24 DE Junho e DL
292/89 de 2 de Setembro (Regulamento Geral sobre o Ruído).

Proj. águas e esgotos – em condições
Proj. infra-estruturas telefónicas – aprovado
Parecer SNB – em condições
Parecer do Centro de Saúde – com recomendação das instalações sanitárias possuírem

sistema eficaz de renovação de ar.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do munícipe.

3.4. DIVISÃO CULTURAL E DESPORTIVA

3.4.1. – Reconhecimento do Grupo Pró-Évora como Associação de Utilidade Pública:
Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Proposta para reconhecimento do Grupo Pró-Évora como Associação de Utilidade
Pública. Confirmação da decisão da Reunião Pública de Câmara Municipal de Évora em 24
de Outubro de 1990.

Ao abrigo do Decreto-Lei nº 460/77 de 7 de Novembro, artº 5º, nº 2 vem a Direcção do
Grupo Pró-Évora, através do seu Presidente, solicitar a esta Câmara Municipal o
reconhecimento da referida Associação como de “utilidade pública”, fundamentando esta
solicitação pelo facto do Grupo Pró-Évora possuir ao longo de 80 anos da actividade toda
uma prática associativa “dedicada à Cidade de Évora e à defesa do seu património artístico”.

Por todo o historial do Grupo Pró-Évora, por todas as acções realizadas tendo em vista a
valorização e a defesa da Cidade de Évora; pela sua importante contribuição na classificação
de “Évora Património Mundial”, e ainda pelas iniciativas nos tempos presentes e pela
disponibilidade que  sempre acolhe qualquer projecto cultural de interesse para a cidade e
para a comunidade em geral, é mais do que justo o reconhecimento, de facto, pela
Administração Pública, do Grupo Pró-Évora como Associação de Utilidade Pública,
preenchendo e ultrapassando em muito e há muito os requisitos legais exigidos.

Propõe-se a aprovação da proposta.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.4.2. – Subsídio ao Encontro de Mini-Basquetebol do Grupo Desportivo e Cultural da
Cruz da Picada: Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se a atribuição de um subsídio ao Grupo Desportivo e Cultural da Cruz da
Picada, no valor de 120.000$00 (cento e vinte mil escudos) destinado ao suporte de algumas



despesas com a realização do Encontro de Mini-Basquetebol, a decorrer no dia 21 de
Fevereiro de 1999.

O Grupo Desportivo e Cultural da Cruz da Picada, através da sua Secção de Basquetebol,
vai levar a efeito no Pavilhão da Escola Secundária André de Resende no dia 21 de Fevereiro
corrente, um Convívio de Mini-Basquetebol em que se prevê a participação de mais de uma
centena de pequenos atletas, provenientes do Juventude Sport Clube, Oratório de S. José,
Salesianos de Évora, Grupo Desportivo e Cultural da Cruz da Picada, Clube de Beja, Estrela
de Vendas Novas e Atlético de Reguengos.

A verba proposta tem em consideração a dimensão da iniciativa, os seus custos, a
importância para o desenvolvimento da modalidade (dado que é partir da actividade neste
escalão que os diferentes clubes garantem a sua continuidade) e o facto deste grupo etário
não ser considerado nos critérios de apoio aos agentes desportivos – incentivos às secções (a
sua actividade não corresponde aos critérios de regularidade exigidos para os escalões
superiores).”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.4.3. – Apoio ao Grupo “PRIME”: Os serviços apresentaram a seguinte proposta:
“Atribuição de um subsídio de esc.: 200.000$00 (duzentos mil escudos) ao Grupo

“PRIME”, como forma de apoio à participação do Grupo num concurso de Bandas a realizar
dia 24 de Fevereiro em Londres.

Foi esta Câmara Municipal contactada pelo Grupo “PRIME), no sentido de apoiar a
deslocação do Grupo a Londres, o qual vai participar num concurso de Bandas, no dia 24 de
Fevereiro de 1999.

Á semelhança com o que temos feito com outros grupos – Trulé, Eborae Musica – e tendo
em conta que estas deslocações constituem embaixadas culturais do concelho e
simultaneamente se traduzem num importante incentivo à criação, propôs-se que subsidiasse
o grupo em 50% dos custos, ou seja a atribuição de subsídio no valor de esc: 200.000$00
(duzentos mil escudos).

Dado que não houve reunião de Câmara no passado dia 17 de Fevereiro e dado que a
deslocação do Grupo acontecia antes da próxima reunião de Câmara (24/2/99), foi a título
excepcional solicitado o pagamento do referido subsídio à Contabilidade.

Para ratificação.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.4.4. – Apoio ao II Campeonato do Alentejo de Corta-Mato: Os serviços apresentaram a
seguinte proposta:

“Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de esc.: 90.000$00 (noventa mil escudos)
à Associação de Atletismo de Évora, como forma de apoio ao II Campeonato do Alentejo de
Corta-Mato.

Organizado pela Associação de Atletismo de Évora, com o apoio das Associações de
Atletismo de Beja e Portalegre, vai realizar-se no dia 27 de Fevereiro de1999, nesta cidade
(terrenos anexos às Piscinas Municipais) o II Campeonato do Alentejo de Corta-Mato.

Assim, para apoio à referida prova propõe-se a atribuição do subsídio acima indicado,
tendo em vista a viabilização da mesma.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.



3.5. DIVISÃO SÓCIO-EDUCATIVA

3.5.1. – Edição do Livro “Poetas da Planície” pela Associação de Idosos e Reformados
do Bacelo: Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

“A Associação de Idosos e Reformados do Bacelo solicitou à CME apoio financeiro para
a edição de um livro de poetas tradicionais, tendo-lhe sido atribuído um subsídio no valor de
100.000$00.

O mesmo apelo foi dirigido a outras Entidades do Concelho mas, nem todas aderiram à
iniciativa pelo que a Associação vê-se confrontada com a falta de 170.000$00 indispensáveis
à concretização deste projecto.

Assim, e na prossecução dos seus objectivos vem a AIRB solicitar à CME um reforço de
170.000$00, ao subsídio já atribuído por forma a concretizar o seu projecto, e dignificar o
trabalho dos nossos poetas populares através da promoção e divulgação do património oral
do povo alentejano.

Face ao exposto propomos a atribuição, à AIRB, da verba pretendida (170.000$00) como
adiantamento ao subsídio à Actividade para 1999, ao qual a Associação já se candidatou, à
semelhança de outros anos, respeitando o seu processo, os critérios aprovados pela CME.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.5.2. – Comemorações do Dia Internacional da Mulher: Os serviços apresentaram a
seguinte proposta:

“Todos os anos a CME tem apoiado as organizações que comemoram o dia 8 de Março e
mais uma vez várias organizações pretendem comemorar esse dia.

Movimento Democrático de Mulheres pretende levar a cabo uma iniciativa de âmbito
regional (todo o Alentejo), a realizar em Évora no próximo dia 7 de Março de 1999, pelo que
solicita à CME apoio logístico e financeiro para fazer face a despesas inerentes à iniciativa.
Das actividades propostas consta a realização de uma manhã desportiva nas capitais de
Distrito do Alentejo, seguida de um almoço de confraternização no Jardim Público de Évora
e de uma concentração/desfile (com animação, intervenções e actuações de grupos corais
alentejanos), a partir das 14h30m, na Praça do Giraldo.

A Associação de Estudantes da Universidade de Évora, as Juventudes Comunista,
Socialista e Social Democrata, a Juventude Popular e a Comissão Municipal de Juventude de
Évora, também se propõem comemorar o Dia Internacional da Mulher, a 8 de Março, através
da realização de Jogos Fraternos inter-universidades (Algarve e Évora), seguido de um
serviços de “Catering” e de um debate sob o tema “A Mulher Portuguesa no Limiar do Sec.
XXI” com a participação da Dra. Odete Santos, Dra. Manuela Ferreira Leite, do Dr. Rui
Carreteiro, entre outros. À semelhança do MDM também a AEUE solicita a colaboração da
CME quer a nível logístico quer a nível financeiro.

Assim e em consonância com o que tem acontecido em anos anteriores propomos a
atribuição de um subsídio no valor de 50.000$00 (cinquenta mil escudos), a cada uma das
entidades organizadoras das iniciativas acima apresentadas, MDM e AEUE, com vista à
comparticipação nas despesas inerentes a este tipo de acções.

Importa ainda referir que o apoio da CME a estas iniciativas não se esgota em apoios de
natureza financeira, a Autarquia disponibilizou vários dos seus recursos, como sejam,
cedência de espaços para realização das actividades pretendidas, cedência de transportes,
apoio técnico dos seus gráficos e apoio de reprografia.

Para além das organizações anteriormente apresentadas e como resultado da participação
da Autarquia numa Acção de Formação promovida pelo Gabinete da Alta Comissária para a
Igualdade e Família, a CME vai colaborar, também, com a iniciativa proposta por aquele



Gabinete com vista à comemoração do Dia Internacional da Mulher que se traduz na
divulgação por todo o Concelho do tema “A Conciliação entre a Vida Profissional e
Familiar”.

O Gabinete disponibilizou-se para fornecer todo o material necessário à divulgação do
tema, desde cartazes, spots para rádios locais, textos/artigos para jornais locais, etc., sendo
que a Autarquia será o polo convergente de recepção e posterior divulgação desse material,
por todo o concelho.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.5.3. – Projecto de embelezamento dos espaços exteriores do Núcleo Escolar do 1º
Ciclo do Bº de Almeirim: Os serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Na sequência de obras de recuperação executadas não só pela Câmara como pela Junta
de Freguesia da Horta das Figueiras, apresentaram agora as professoras daquele núcleo
escolar, uma proposta de Embelezamento dos Espaços Exteriores, com o qual visam não só
tornar mais agradável esse espaço, como aproveitar os espaços não utilizados pelos alunos
durante os recreios para criar uma área verde, fomentando nos alunos o gosto e respeito pela
natureza e incentivando-os a aprofundarem conhecimentos de jardinagem.

Atendendo a que há um compromisso de continuidade do projecto, os serviços propõem:
- Oferta de algumas plantas disponíveis no viveiro municipal
- Disponibilização de um subsídio no valor de 15.000$00, para ajudar a fazer face à

aquisição de equipamento de jardinagem.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.5.4. – Aprovação da Acta de Reunião do Júri para Atribuição de Bolsas de Estudo: Os
serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Na sequência da deliberação tomada em reunião pública de 9/12/98, foram analisados
em reunião de júri os processos de candidatura a bolsas de estudo a conceder pela autarquia
no presente ano lectivo.

O prazo de candidatura decorreu de 14 de Dezembro de 1998 a 14 de Janeiro de 1999,
tendo concorrido 24 estudantes residentes no Concelho de Évora há mais de cinco anos.

Após avaliação pormenorizada dos processos concorrentes, o júri lavrou a acta que fica
em anexo a esta acta, dela fazendo parte integrante e propôs, face à constatação que a verba
global atribuída não se esgotava segundo os critérios considerados, alargar o valor máximo
considerado de rendimento per capita até aos 70.000$00. Concretizando, mediante o valor
aprovado em R. P. de 9/12/98, seria atribuída bolsa a 10 concorrentes segundo a ordem
explicita no Quadro A, considerando a exclusão dos candidatos Luís Filipe Esturrado,
Manuel Russo e José Luís Cinza e a desistência de Tiago Ilhicas dos Santos. Se for alargado
o valor de rendimento per capita, serão ainda contemplados com bolsa os candidatos Susana
de Almeida, Sandra Ribeiro, Sónia Ribeiro, Ana Teresa Silva e Inês Ramalhinho. Ficarão
excluídos, por ultrapassarem o valor de rendimento per capita considerado, os restantes 4
candidatos.

Perante o exposto o serviço propõe a aprovação da acta, procedendo em seguida ao
desenvolvimento do processo de acordo com o actual regulamento.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.



3.5.5. – Alteração às Normas de Funcionamento do Jardim de Infância “O Raio de
Sol”, aprovadas em reunião pública de Câmara de 3-2- 99 – Informação: Os serviços
apresentaram a seguinte proposta:

“As alterações às Normas de Funcionamento do Jardim de Infância “O Raio de Sol”
propostas pela Divisão Sócio-Educativa da Câmara Municipal de Évora foram aprovadas em
reunião de Câmara do dia 3/2/99, na condição de no ponto 4, do artigo 24º substituir a
“Declaração do Centro de Emprego” por “Declaração do Centro Regional de Segurança
Social”.

Os serviços informam que os critérios utilizados para propor as referidas alterações
respeitaram a redacção do despacho nº 1058/98 (2ª série de 23/12/97 e do despacho nº
20258/98 (2ª série) de 2/11/98 do Gabinete do Ministro/Ministério da Educação.

Assim, o serviços propõe que a alteração efectuada às referidas Normas, ponto 4, artigo
24º, seja esclarecida, uma vez que os despachos do Ministério da Educação não consideram
“declarações do Centro Regional de Segurança Social”, definindo que as mesmas deverão
ser efectuadas pelos “Centros de Emprego da área de residência”.”

O Sr. Vereador Almeida Henriques lembrou o Executivo que este ponto foi agendado
para esclarecimento, na sequência de uma sugestão apresentada pelo Sr. Vereador Manuel
Pingarilho, na reunião anterior.

Tomado conhecimento.

3.6. DIVISÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

3.6.1. – Ofícios de agradecimento das empresas Opel e Team Quatro: Presente ofícios de
agradecimento das empresas: Opel e Team  Quatro, pelo apoio que a Câmara Municipal de
Évora prestou para à Apresentação do Opel Vectra à Imprensa Europeia.

O Sr. Presidente da Câmara chamou a atenção para a importância deste evento para a
Cidade, uma vez que estiveram presentes cerca de uma centena de jornalistas de todo o
mundo.

Tomado conhecimento.

3.7. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS

3.7.1. – Concurso Público (D.L. 405/93) – “Zona Oeste – Ligação Piscinas/Fontanas: Os
Serviços propuseram a abertura do concurso em epígrafe e respectivo anúncio, que fica em
anexo a esta acta dela fazendo parte integrante.

O Sr. Vereador Jorge Pinto assinalou a importância desta obra que ia ligar ao troço da
Vista Alegre, para o complexo desportivo, e que permitiria, a curto prazo, a ligação com a
zona oeste pelo exterior, e o Sr. Vereador Carmelo Aires chamou, mais uma vez a atenção
para o problema das acessibilidades dos deficientes motores.



A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.7.2. - Estação Central de Camionagem de Évora – Acessos e Estacionamento
(Rectificação dos Pavimentos na Zona do Cais) – Trabalhos a mais: Os Serviços
apresentaram o seguinte:

“À Reunião Pública para conhecimento
Adjudicação à empresa CONSTRUÇÕES ANTÓNIO JOAQUIM MAURICIO, LDA.,

pelo preço de 1.988.895$00 + IVA.”

Tomado conhecimento.

3.7.3. – Ajuste directo c/ consulta – Edifício Municipal do Páteo do Salema –
Fornecimento e Montagem de Escada em caracol: Os Serviços apresentaram o seguinte:

“À Reunião Pública para conhecimento.
Adjudicação à empresa SOMETEMBI, LDA., pelo preço de 485.000$00 + IVA.”

Tomado conhecimento.

3.7.4. – Ajuste directo c/consulta – Fornecimento de vidro até ao limite de 550 contos
durante o ano de 1999: Os Serviços apresentaram o seguinte:

“À Reunião Pública para conhecimento.
Adjudicação à empresa VIDROSUL, LDA.,. pelos seguintes preços/m²;

Vidro incolor liso de 3mm – 1.170$00
Vidro incolor liso de 4mm – 1.490$00
Vidro incolor liso de 5mm – 1.880$00
Vidro incolor P. 118 – 1.800$00
Vidro incolor P. 105 – 1.800$00
Vidro fosco simples – 2.700$00
Vidro acrílico incolor de 3mm – 7.600$00
Vidro acrílico incolor de 5mm – 9.600$00

Preços s/ IVA.”

Tomado conhecimento.

3.7.5. – Ajuste directo c/consulta – Fornecimento e montagem de janelas e varandas em
alumínio termolacado – Horta das Figueiras – até ao montante de 2.500 contos: Os
Serviços apresentaram o seguinte:

“À Reunião Pública para conhecimento.
Adjudicação à empresa JOÃO A. LOPES LOURO & HºS., LDA, pelo preço de

2.536.000$00 + IVA.”

Tomado conhecimento.

3.7.6. – Concurso limitado s/apresentação de candidaturas –requalificação de espaços
urbanos – Horta das Figueiras – Segunda fase – (Trabalhos a mais): Os Serviços
apresentaram o seguinte:

“À Reunião de Câmara para conhecimento.



Adjudicação à empresa SÁTIRO JOSÉ CUNHA PINHEIRO, até ao montante de 4.900
contos + IVA.”

Tomado conhecimento.

3.8. DIVISÃO DE TRÁFEGO E TRANSPORTES URBANOS

3.8.1. – Proibição de estacionamento na Av. S. Sebastião junto ao Terminal Rodoviário:
Os Serviços apresentaram a seguinte proposta:

“Propõe-se a instalação do sinal de estacionamento proibido do lado oposto à entrada dos
autocarros no Terminal Rodoviário na Av. de S. Sebastião, de forma a que estes façam a
manobra de entrada mais facilmente e não criem muitos transtornos à circulação automóvel
em geral.”

Intervenções:
Vereador Miguel Lima:  compreendendo as razões da proposta, chamou a atenção para os
transtornos que esta medida ia causar aos moradores, e perguntou qual era a alternativa que a
Câmara dava às pessoas que ali moram. Defendeu que fosse criado um estacionamento
alternativo próximo daquele local.

Vereador Jorge Pinto: disse que infelizmente este tipo de transtornos existiam por toda a
Cidade e, quanto a este caso concreto, informou que no Terminal Rodoviário existia um
parque de estacionamento gratuito, onde podiam estacionar quer os utentes do Terminal,
quer os moradores da zona.

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.8.2. – Remoção de viaturas da via pública: Os Serviços apresentaram a seguinte
proposta:

“Propõe-se que os veículos abaixo indicados, devido ao seu estado de abandono e que se
encontram na via pública, sejam removidos, conforme preceituado nos artºs. 170º e seguintes
do D.L. nº 2/98, de 3 de Janeiro do novo Código da Estrada, se os seus proprietários não os
retirarem no prazo de 8 dias contados a partir da publicação de edital e da notificação aos
proprietários quando identificados.

NOME DO PROPRIETÁRIO LOCAIS ONDE SE ENCONTRAM Matrícula MARCA COR
Joaquim Carrascosinho Cecília Parque Estacionamento Portas de Aviz OD-65-32 Renault Castanho
Albino Angelino Teixeira da Silva Av. Gulbenkian FJ-43-63 “ Branco
Joaquim Miguel Ourives Antiga Estrada de Viana CQ-26-65 “ Encarnado
Eurico Joaquim da Silva Vieira Parque Estc. Portas Raimundo GV-01-63 Ford Branco
Paula Cristina de Jesus Elias Rua dos Alamos JA-85-67 Renault Cinzento
Miguel Afonso F. Pires Bacelar Rua Conde de Monsaraz GE-94-95 Mercedes “
Estores Oeste Sociedade de Estores
de Santos e Cândido, Lda.

Parque Esta. Nó das Piscinas IO-86-10 Ford Branco

Estado Português Instituto Florestal Av. Infante D. Henrique OG-60-78 UMM 4x4 Castanho
Ignorado R. Boa Vontade – Bº António Sérgio FS-60-74 Peugeot Branco
José Ernesto Destapado Reis R. Boa Vontade – Bº António Sérgio OE-31-97 “ “
Isabel Craveiro L. E. Anastácio Parq. Estac. Portas Alconchel JO-55-55 Citroen “
Ana Maria Gomes Seixal Perdigão R. Conde Ervideira – Bº. António Sérgio OE-12-51 “ “
Oscar Quedas R. Conde Ervideira – Bº António Sérgio JJ-24-12 Renault “
António Manuel Fernandes Valente R. Isabel Bragança Actriz – Bº. Bacelo IV-98-56 “ Verde
Carmen Vargas Y Vargas Parq. Estac. Portas Raimundo 97-64-BS Iveco “
Ignorado Av. São João Bosco AZ-12-98 Fiat Encarnado



Os veículos acima indicados irão ser depositados no Parque Industrial da Câmara, Rua
José Estevão Cordovil, serão apropriados pela Câmara Municipal de Évora, que lhes dará o
destino mais conveniente, conforme o preceituado nos artºs. 170º e seguintes do D.L. nº 2/98,
de 3 de Janeiro do novo Código da Estrada, se os seus proprietários os não levantarem num
prazo de 30 dias a contar da data de Edital a publicar após a remoção.

Os interessados em levantar as viaturas ficarão responsáveis pelo pagamento dos encargos
legais estabelecidos.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços.

3.9. DIVISÃO DE EQUIPAMENTO URBANO E AMBIENTE

3.9.1. – Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Évora e a DECO –
Delegação Distrital de Évora: Os Serviços propuseram a aprovação do Protocolo de
colaboração entre a Câmara Municipal de Évora e a Delegação Distrital da DECO, que fica
em anexo a esta acta, dela fazendo parte integrante.

O Sr. Vereador Carmelo Aires chamou a atenção do Executivo para o facto de não
existir praticamente nenhum protocolo que não tivesse uma cláusula de rescisão, pelo que,
propôs que fosse acrescentada essa cláusula ao presente protocolo.

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos serviços e acrescentar ao
protocolo uma cláusula de rescisão.

4. APROVAÇÃO EM MINUTA:  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em
minuta todos os pontos da Ordem de Trabalhos da presente acta, nos termos do nº 4, do artº
85, do Decreto-Lei nº 100/84, de 29/3.

5. ESCLARECIMENTO AO PÚBLICO:  Seguidamente o Presidente deu a palavra ao
público que dela quisesse usar, tendo-se verificado as seguintes intervenções:

O Sr. Paulo Marques pediu para distribuir fotografias da caleira e tubos da chaminé
relativos ao processo agendado nesta reunião com o nº 3.1.76, e a Srª Drª. Mónica Santos
pediu a palavra para solicitar esclarecimentos sobre o mesmo processo, e defender que a
Câmara devia aprovar a sua pretensão, porque os tubos da chaminé já estavam instalados, e
ainda porque muito próximo da sua casa havia uma construção com tubos semelhantes.

O Sr. Vereador Almeida Henriques esclareceu que uma coisa eram caleiras de uso
colectivo que estavam previstas e legitimadas, outra as que eram ultrapassáveis apesar das
omissões regulamentares, e que outra coisa bem diferente, eram as situações ilegais já
existentes. Quanto aos tubos, disse que discordava que a Câmara Municipal legitimasse
numa construção recente, ainda nem acabada, uma situação ilegal de uma chaminé de



salamandra, que podia perfeitamente ser disfarçada com a solução que foi proposta pelos
serviços, e aprovada nesta reunião.

E não havendo mais nada a tratar deu-se por encerrada a presente reunião, sendo dezoito
horas, da qual para constar se lavrou a presente acta que eu ____________________ Chefe
da Divisão de Administração Geral e Financeira, redigi, subscrevo e assino.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA

(Abílio Dias Fernandes)


