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SUPLEMENTO | DELIBERAÇÕES

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Arraiolos – 1.765,00�, para apoio às equipas ECIN e ELAC- 
Prevenção Permanente  a “Época de fogos Florestais” e à 
prevenção do Torneio Primavera 2019.

Projetos de Arquitetura:Deferidos, condicionados aos 
respetivos pareceres técnicos, os projetos de:

Reunião de 20/11/2019

Reunião de 06/11/2019

Minuta do Termo de Aceitação da Operação Alt20-02-
5673-feder-000078 -  Ampliação do Edif ício e 
Remodelação do Logradouro da Eb de Igrejinha - 
Aprovada

- A. C. M. GESTE - Sociedade Imobiliária, S.A., -  alteração do 
edifício destinado a habitação, sito na Praça do Município,  
nºs. 1 e 1 A e Rua Alexandre Herculano, nº. 1 – Arraiolos.

- PALPITE POSSÍVEL, Ldª. - alteração do edifício sito na Rua 
Santo Condestável, nº. 36 e Rua de Olivença, nº. 2, em 
Arraiolos.

Autorização Prévia para repartição de Encargos 
Plurianuais de Compromissos – Ampliação do Parque 
Empresarial de Vimeiro: Aprovado o pedido de 
autorização prévia à Assembleia Municipal para assunção 
do compromisso plurianual, da obra em título orçamentada 
em 825.000�, com a previsão de repartição: Ano corrente - 
180 �; Ano 2020 - 687.293 � e Ano 2021 - 137.527 �.

Projeto de Legalização: Deferido, condicionado ao 
respetivo parecer técnico, o projeto de Etelvina Maria 
Maneta -  legalização de obras de ampliação de edico 
destinado habitação com anexos, na Rua do Outeiro de S. 
Pedro, nº. 22, em Arraiolos.

Atribuição de Prémios de Mérito Escolar Municipal: Em 
conformidade com o Regulamento Municipal foi provada a 
proposta para atribuição dos prémios  aos alunos que se 
distinguiram, por ciclo de escolaridade, no ano letivo de 
2018/2019:

- Carlos Miguel Pinheiro P. de Carvalho Pereira - construção 
de uma piscina no logradouro de um edifício de habitação  
na Rua do Poço, lote 16, do Loteamento Municipal de 
Carrascal.

Loteamento Municipal de Vale do Pereiro – Reversão de 
Lote: Aprovado o pedido de reversão, para a posse do 
município, do lote de terreno n.º 9 .

Subsídio:

Empreitada de “Reabilitação do Cine-Teatro de 
Arraiolos” - Proposta de trabalhos de erros e omissões, 
trabalhos  a mais e trabalhos de supressão: Conforme 
informação técnica foi aprovada a proposta e a minuta do 
contrato adicional.

Projeto de Regulamento Municipal para apoio às Ipss do 
Concelho de Arraiolos: Submeter a consulta pública o 
Projeto de Regulamento em título.

- RIBAGADOS SAP da Herdade da Fonte Branca, LDA., - 
alterações a efetuar apenas no interior do edifício para 
adaptação a TER (turismo em espaço rural) na modalidade 
de Casa de Campo, no Monte do Rosmaninhal – Igrejinha. 

Projetos de Arquitetura e Especialidades: Deferidos, 
condicionados aos respetivos pareceres técnicos, os 
projetos de:

- Secundário (12º Ano) -  Diogo Casas Novas - 150,00�.

Raticação de Despacho: Raticado o despacho do sr. 
Presidente relativamente à candidatura do projeto: 
MedSoundscapes - Valorização Turística das Paisagens 
Sonoras Naturais Mediterrâneas à Linha de Apoio à 
valorização Turística do Interior.

Subsídios:

- Serviços Sociais dos Trabalhadores do Município de 
Arraiolos – 6.500,00�, para apoio às atividades que 
decorreram durante o corrente ano.

- 2º ciclo (6º Ano) - Soa Carvalho Miranda - 50,00�;

. Arminda Maria Vieira Fortes  - legalização de obra de 
edicação de piscina com arranjos exteriores e abertura de 
portão no muro connante com via pública -  Rua do 
Montinho, nº. 15 e Rua das Tapadas, nº. 1 – Vimieiro.

. MARINHAVE – Sociedade Agro- Avícola S.A - construção de 
equipamentos complementares às instalações da 
exploração pecuária em construção, nomeadamente a 
implantação de áreas pavimentadas, lagoas de retenção, 
etc, de apoio à produção/criação de patos para abate, na 
Herdade da Frausta -  Viimieiro.

- Centro Social e Paroquial de Arraiolos  - 6.555,90�,  para 
apoio aos encargos associados ao transporte dos utentes, 
durante o ano 2018;

- 3º ciclo (9º Ano) -  Lia Calvão Nascimento e Matilde 
Severino dos Loios - 100,00�/cada;

Reunião de  04/12/2019

Projeto de Arquitetura: Deferido, condicionado ao 
respetivo parecer técnico, o projeto de Maria Alcidia 
Mendes Gameiro, referente à obra de ampliação e 
alteração de edifício existente destinado a habitação, do 
prédio localizado na  Rua do Outeiro de São Pedro, 15 em 
Arraiolos.

Projeto de Legalização: Deferido, condicionado ao 
respetivo parecer técnico, o projeto de Maria Gertrudes 
Querido – Cabeça de Casal da Herança de -  ampliação da 
volumetria de edifício, destinado a habitação na Rua 
António Maria Casquinha, nº. 22, em Aldeia da Serra.

Projetos de Especialidades: Deferidos, condicionados aos 
respetivos pareceres técnicos, os projetos de:

Concurso Público – Reabilitação da Antiga Escola 
Primária, Outeiro de S. Francisco para Casa Mortuária – 
Adjudicação e Aprovação de Minuta: Adjudicada a 
realização da empreitada à empresa ECIMOP - Construção 
Civil, Obras Públicas, Arquitetura e Engenheira, SA , pelo 
valor de 249.940,75�e, e, aprovado a minuta do contrato.

Aceitação de Doação: Deliberado aceitar a doação por 
parte de José Bernardino Garcia, residente em Vimieiro, de 
uma máquina de tosquia, para fazer parte do espólio do 
Centro Interpretativo do Mundo Rural – Vimieiro.

- ASUSC – Associação Social Unidos de Santana do Campo 
– 1.650,00�, para apoio aos encargos associados à 
cooperação que será prestada com o funcionamento dos 
jogos tradicionais, durante os ns de semana 7 e 8, 14 e 15, 
31 e 22 de dezembro – dinamização de atividades de 
Natal/2019;

Transporte Escolar – Protocolo com a Câmara Municipal 
de Montemor-o-novo: Aprovado o protocolo a celebrar com 
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Projeto de Arquitetura: Deferido, condicionado ao 
respetivo parecer técnico, o seguinte projeto de AGROTORO 
- Soc. Exp. Agr. e Florestal, Ldª - construção de apoios 
agrícolas, recuperação e reconstrução de habitação própria 
e habitação caseiro (agrícola), no prédio denominado 
Herdade da Broa - Vimieiro.

o Município de Montemor-o-Novo, destinado à execução e 
pagamento de circuito especial criado para transporte de 
alunos residentes no concelho de Montemor-o-Novo e 
matriculados em Arraiolos.
Protocolo de colaboração com a Direção  Geral do 
Património Cultural: Aprovado o protocolo de colaboração 
a celebrar com a Direção Geral do Património Cultural que 
tem como objetivo a  partilha de informação entre ambas as 
partes  sobre o património cultural imóvel classicado, ou em 
vias de classicação, situado na área deste município.
Programa Municipal de Apoio à Reabilitação de 
Habitações Degradadas para Estratos Sociais 
Desfavorecidos: Aprovada a atribuição de subsidio a fundo 
perdido a Vitorino Francisco Correia Letras, correspondente 
ao processo de candidatura no âmbito do programa em 
título.

Ampliação do Parque Empresarial de Vimieiro – 
Abertura de Concurso Público: Autorizado a abertura do 
procedimento de Concurso Público, nos termos do Código 
dos Contratos Públicos (CCP).

Reunião de 18/12/2019
Relatório Anual do Plano de Gestão de Riscos de 
Corrupção e Infrações Conexas Relativo ao Ano de 2019 - 
Aprovado
Tarifário dos Serviços de Abastecimento de Água, 
Saneamento e Resíduos para 2020 -  Aprovado
Projeto de Alteração do Regulamento Municipal de 
Taxas e Licenças - Aprovado a Abertura de Discussão 
Pública.
Raticação do Protocolo de Cooperação entre a Câmara 
Municipal, o Turismo do Alentejo, Ert e a Universidade de 
Évora: Raticado o Protocolo de colaboração celebrado em 
20/11/2019, com vista à colaboração para o fomento do 
estudo, conservação e valorização das Paisagem Sonoras 
Naturais Mediterrâneas (PSNM), bem como promover 
atividades e projetos conjuntos neste mesmo âmbito.
Programa Municipal de Apoio à Reabilitação de 
Habitações Degradadas para Estratos Sociais 
Desfavorecidos: Aprovada a atribuição de subsidio a fundo 
perdido a Clar inda Maria Manteigas Figueiras, 
correspondente ao processo de candidatura no âmbito do 
programa em título.
Subsídios:
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Arraiolos - 1.727,00�, correspondendo a 777,00� para apoio 
às Equipas ECIN e ELAC- Prevenção Permanente  a “Época 
de fogos Florestais” de 1 de setembro a 31 de outubro  (2ª. 
Tranche) e o restante, 950,00�,  para apoio à reparação de 
equipamento (depósito).

- Associação Dupla Personalidade - 1.645,00� para apoio a 
atividade especial - Mostra Gastronómica e Natal.

- Aprovado um subsídio de 60� a cada um dos alunos da 
Escola EB 2,3/S de Cunha Rivara de Arraiolos para apoio à 
visita a Estrasburgo, no âmbito do concurso Euroescola.

Projetos de Arquitetura:
Deferidos, condicionados aos respetivos pareceres técnicos, 
os processos de:
- Ana Maria Gouveia Nunes - construção de uma garagem 
com um lugar de estacionamento coberto, no prédio 
localizado na Rua da Liberdade – Santana do Campo.

- Ana Cristina Folgosa - alteração de edifício destinada a 
habitação, situado na Courela Vale do Couvo – Igrejinha.

Projetos de Arquitetura e Especialidades: Deferido, 
condicionado ao respetivo parecer técnico, o projeto de Luís 
Miguel Oliveira Diogo - construção de um armazém, 
destinado ao abrigo de madeiras na Zona Industrial, Rua B 

- Herdade de Coelheiros, Ld.ª - construção de um edifício 
destinado a ocina, armazém entre outros de to-fármacos 
e  c o b e r t u r a  p a r a  v i a t u r a s  e  e q u i p a m e n t o s , 
nomeadamente um armazém de apoio às atividades 
agrícolas da Herdade, situada na freguesia de Igrejinha.

Loteamento Municipal Cruz da Barreta, em Arraiolos: 
Cedência de lotes - Admissão  de candidatura: de João 
Paulo Alves  Figueiras, residente em Arraiolos.

- XXI Mostra Gastronómica / XIII Festival da Empada 
(Categoria II: Inclusão no calendário anual 365 Alentejo-
Ribatejo).

- Sandra Cristina Riço Laranjeira Vieira - construção de uma 
moradia unifamiliar, com dois pisos destinada a habitação, 
na Rua Nova dos Almocreves, lote 28 – Arraiolos.

Projetos de Arquitetura e Especialidades: Deferido, 
condicionado ao respetivo parecer técnico, o projeto de 
Santa Casa da Misericórdia de Vimieiro - ampliação de 
edico destinado a lar de idosos (com novo projeto de obra 
de alteração e ampliação), no Largo da Igreja (Quinta do 
Jardim), em Vimieiro.

-  Às 5ªs Feiras no Castelo (Categoria II: Inclusão no 
calendário anual 365 Alentejo-Ribatejo)

-  Ana Maria das Neves Condeixa de Oliveira - construção 
de uma piscina associada à edicação situada na Rua 1º 
de Maio, nº. 13, em Sabugueiro.

Autorização de venda de lote de terreno - Raticação de 
despacho: Raticado  o despacho exarado pelo sr. 
Presidente em 08/01/2020, relativamente à autorização do 
pedido de Sérgio Daniel Estrabocha Leitão, para a venda 
dos lotes nºs. 74 e 74A do Loteamento Municipal da Cruz da 
Barreta - Arraiolos.

Reunião 29/01/2020
Projeto Wi Turismo@alentejo Central: Deliberado a 
aquisição de bens e serviços para a implementação das 
redes e infraestruturas do projeto Wi Turismo@alentejo 
Central  no agrupamento de entidades adjudicantes, no 
qual participam, para além da Turismo do Alentejo, ERT - que 
será o representante para a condução do concurso - as 
catorze Câmaras Municipais que fazem parte da CIMAC – 

Projetos de Arquitetura: Deferidos, condicionados ao 
respetivos pareceres técnicos, os seguintes projetos:

Lote 38 - Arraiolos.

-  O Tapete está na Rua (Categoria I: Apoio nanceiro + 
inclusão no calendário anual 365 Alentejo-Ribatejo)

-  António Joaquim Amante - ampliação ao imóvel localizado 
na Rua 25 de Abril, 34 , em S. Pedro da Gafanhoeira.

- Sociedade Agrícola D. Dinis S.A.  -  alterações a efetuar no 
interior de um edifício situado no Monte da Ravasqueira – 
Arraiolos.

Projetos de Especialidades: Deferidos, condicionados aos 
respetivos pareceres técnicos, os projetos de:

- A.C.M. GESTE - Sociedade Imobiliária, Ldª. - alteração de 
edifício existente destinado a habitação, do prédio 
localizado na Praça do Município nº. 1 e 1A e Rua Alexandre 
Herculano, nº. 1 - Arraiolos. 

-Diana Ramalho dos Santos - alteração e ampliação em 
edifício existente destinado a habitação situado na Rua 
Conde Bertandes, nº. 17, em Vimieiro.
Projetos de Legalização: Deferidos, condicionados aos 
respetivos pareceres técnicos, os projetos de:
-  Ronald Edward Dawson - ampliação ao imóvel localizado 

na Rua 1º. de Maio, nºs. 3 e 3A, em S. Pedro da 
Gafanhoeira.

Reunião de 15/01/2020
Aceitação de Doação: Deliberado aceitar a doação feita 
pela Srª. D. Maria Fernanda Brochner, de um Tapete de 
Arraiolos, datavél do primeiro quartel do século XX,  
considerando-o de interesse para a coleção do Centro 
Interpretativo Do Tapete De Arraiolos.
Candidaturas à medida 365 Alentejo-Ribatejo edição 
2020; Deliberado apresentar 3 candidaturas:
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- Pedra Angular - Associação de Amigos da Diocese de Beja 
- 8.000,00�, a m de fazer face ao protocolo associado ao 
Festival Terras sem Sombra  de Música, Património e 
Biodiversidade do Alentejo.

- Associação de Jovem-Jovens Vimieirenses em Movimento 
- 5.715,41�, sendo 1.015,41� para apoio anual 2019 
(Aperfeiçoamento candidatura), 200,00� para apoio 
especial (Atividades de Carnaval 2019) e 4.500,00� para 
apoio especial (Atividades Feira Anual 2019);

Projetos de Especialidades: Deferidos, condicionados aos 
respetivos pareceres técnicos, os  projetos de:

Desafetação de terrenos :  Aprovado o inicio do 
procedimento para a desafetação do domínio público da 
parcela de terreno sita na Rua Marcolino da Conceição 
Catita Rosalino, n.º 5, em Vimieiro, com uma área de 37,70 
m², confrontando a Norte e Poente com Francisco António 
Viseu, a Sul e Nascente com António Joaquim Cardoso 
Domingos.

Renovação de Contrato de Prestação de Serviços: 
Emitido parecer favorável à renovação do dito contrato com  
MJ, Estudos, Consultadoria de Projetos, Lda.

Autorização para recrutamento de Trabalhadores para 
Ocupação de Postos de Trabalho:

Candidatura PDR 2020 – Requalicação da Fonte da 
Arregaça:  Aprovada a candidatura que v isa a 
requalicação da Fonte da Arregaça, bem como, o arranjo 
dos espaços envolventes e respectivos acessos  a submeter 
ao PDR 2020.

- Gafanhori - Clube de Orientação da Gafanhoeira - 
7.928,01�, sendo 7.683,76� para apoio especial (Acordo 
parceria candidatura “ Cartas de Desporto da Natureza de 
Ar ra io los” )  e  244 ,25�  para  apo io  anua l  2019 
(Aperfeiçoamento candidatura);

Projeto de Arquitetura: Deferido, condicionado ao 
respetivo parecer técnico, o  projeto de Ângela Soa Arnaud 
Courela - reconstrução de habitação própria e permanente, 
na Horta da Ribeira – Ilhas.

- Margarida da Conceição Carrasqueira Peniche Alves - 
ampliação de fração de prédio e obtenção de fogo de 
tipo-logia T3, situado na Rua da Boavista, nº. 56, 1º., Ilha da 
Boavista  -  Arraiolos.

- Associação de Pensionistas e Idosos da Freguesia de 
Arraiolos - 354,98�, para apoio na aquisição de 
equipamento essencial à qualidade de resposta ao Centro 
de Convívio (televisão).

Apoios Económicos A Estudantes Do Ensino Superior: 
Aprovada a lista provisória das candidaturas ao abrigo do 
Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios 
Económicos  a Estudantes  do Ensino Superior Público.                                                                                                                                        

- Santa Casa da Misericórdia de Vimieiro – 6.000,00�, para 
apoio às despesas associadas na aquisição de viatura 
adequada, o que irá contribuir para uma melhoria 
signicativa na qualidade dos serviços que prestam;

Protocolo a celebrar com a Secretaria-geral da 
Administração Interna e a Cimac: Aprovada a minuta do 
protocolo, no qual estão denidos os termos e as condições 
em que  a  SGAI disponibiliza, de forma gratuita, o acesso à 
RNSI através da instalação de conectividades e respetivos  
de comunicações no Data Center da CIMAC e que, por via 
da RCDE, permite acesso privado do Município aos serviços 
da RNSI.

Aprovado o recrutamento para a carreira/categoria de 
Assistente Operacional, designadamente: 1 Cantoneiro de 
Limpeza; 1 Mecânico  e 1 Calceteiro.

- Associação Dupla Personalidade - 1.093,00�, sendo 
374,50� para apoio atividade especial - Carnaval e  
718,50� para apoio anual 2019 (Aperfeiçoamento 
candidatura);

Subsídios:

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central.

Reversão de lotes de terreno: Aprovado o pedido de 
reversão, para a posse do município, do lote de terreno n.º 22 
do Loteamento Municipal de Santana do Campo.

- Sorriso Maiúsculo, Unipessoal, Ldª., - ampliação do prédio 
para obtenção de fogo de tipologia T2, sito na Travessa do 
Escalão, 1 – Arraiolos.

Projeto de Arquitetura e de Especialidade: Deferido, 
condicionado ao respetivo parecer técnico, o projeto de 
Fernando dos Santos Preguiça, relativo à obra de construção 
de uma garagem, na Rua do Castelo, nº. 7, em Arraiolos.

Projeto de Legalização: Deferido, condicionado ao 
respetivo parecer técnico, o projeto de Interarraiolos - 
Supermercados, Ldª - legalização da ampliação, alteração 
dos alçados e interior do edifício do Intremarché, situado na 
Rua dos Almocreves, nº. 2 - Arraiolos

Projetos de Especialidades: Deferidos, condicionados aos 
respetivos pareceres técnicos, os projetos de:

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Arraiolos - 40.000,00�, destinados ao apoio parcial ao 
Plano Anual de Atividades do corrente ano (Janeiro a 
junho), cujo pagamento deverá ser efetuado 6 prestações 
mensais;

- Joaquim José Picão Dedeiras  -  Cabeça de Casal da 
Herança de - alteração e ampliação de edifício, destinado 
a habitação, na Rua 1º. De maio, 12, Sabugueiro.

Reunião 12/02/2020

- GAFANHORI – Clube da Orientação da Gafanhoeira – 
Arraiolos – 8.000,00�, para apoio  à realização do evento 
“Meeting Internacional de Orientação” no concelho de 
Arraiolos, aprovando ainda um protocolo de colaboração 
a celebrar entre ambas as partes, no qual são 
estabelecidas as obrigações do Município e da 
coletividade para a concretização da prova.

Subsídios:

Projeto de Legalização: Deferido, condicionado ao 
respetivo parecer técnico, o projeto da Caixa Geral de 
Depósitos - legalização da alteração de edifício inicialmente 
licenciado para atividade industrial (Queijaria), na Zona 
Industrial, Rua C, Lote 32A  -  Arraiolos.  

Centro de Reabilitação Prossional da Cercimor – 
Raticação de Acordo de Formação: Raticado o Acordo, 
visando a promoção da inclusão social, autonomia, o 
combate à pobreza e à discriminação.

- Agrotoro - Soc. Exp. Agr. e Florestal, LDª.  - construção de 
apoios agrícolas, recuperação e reconstrução de 
habitação própria e habitação caseiro (agrícola), na 
Herdade da Broa - Vimieiro.

Autorização para venda de Lote de Terreno:

- Raticado o despacho do sr. Presidente em 31/01/2020,  
autorizando o pedido de Patrícia Isabel Mestrinho Maneta 
para a venda dos lotes nºs. 49 e 49A do Loteamento 
Municipal da Cruz da Barreta – Rua D. Manuel I – Arraiolos.

1ª. Alteração ao Mapa de Pessoal do ano corrente - 
Aprovada;

Protocolo de Colaboração entre o Município e a União 
de Freguesias de S. Gregório e Santa Justa: Aprovada a 
minuta do protocolo a celebrar com a União de Freguesias 
de S. Gregório e Santa Justa no qual é estabelecido o apoio 
destinado às obras do campo de futebol, assim como, os 
moldes em que será efetuada a comparticipação nanceira 

-  Deferido o pedido  de André Joaquim Lopes Fernandes 
para venda  do lote 28, do Loteamento Municipal de 
Carrascal.

Reunião De 19/02/2020 ( Extraordinária)

Autorização Prévia para Assunção de Compromissos 
Plurianuais da Empreitada de “Requalicação do Largo 
de Santa Clara em Sabugueiro“: Dado não ter havido 
qualquer proposta para realização da empreitada em título, 
uma vez que foi considerado o valor base inferior, foi 
deliberado revogar a deliberação de  03/07/2019, 
aprovando novo valor  - 462.815,23�, acrescido de IVA – 
devendo ser solicitado à Assembleia Municipal autorização 
para assunção do compromisso plurianual, cuja previsão de 
repartição será: 2020 - 94.314,15 � e 2021 - 368.501,08 �.



Subsídios: 

• Clube de Pesca Desportiva de Arraiolos  - 2.200� 

-  Apoio parcial ao plano de atividades 2019 - 1ª. tranche 
(Edital 1/2019): 

• Clube de Malhadores de Arraiolos - 150� (torneio de 
apuramento concelhio)

• Grupo desportivo São Pedrense – 5.930� + 500� 
p/realização do passeio TT, no dia 25 de Abril 2020;

• Núcleo de Cicloturismo de Arraiolos  - 2.200� 
• Sociedade Musical União Vimieirense - 543,50�

-  Apo io  parc ia l  ao  p lano  de  a t iv idades  2019  - 
Aperfeiçoamento (Edital 1/2019): 

• Futebol Clube de Santana do Campo – 5.559� + 100 p/ 
dinamização do campo de treino de orientação;

• União Futebol Clube Sabugueiro – 3.703,70�  

• Sociedade Recreativa Aldeia da Serra  -  476,73�.

• Sociedade Musical União Vimieirense – 4.500,00� (para  

-  Apoio parcial  ao plano de atividades referente à época 
desportiva 2019/2020  - 1ª. tranche (Edital 13/2019): 

• Sociedade Reativa 1º. Janeiro – 3.462,57�;

 -  Apoio Excecional (Edital 36/2018): 

• Furões do Alentejo  - 500� 

por parte do Município, no montante de 27.940,00�, que será 
sujeita a autorização do órgão deliberativo.

Raticação de Protocolo/acordo de Parceria com Clube 
Alentejo de Desportos Vimieirense: Raticado o 
protocolo/acordo de parceria com Clube Alentejo de 
Desportos Vimieirense, que tem por objetivo um apoio no 
valor de 53 666,52�, de forma a assegurar a parte não 
comparticipada da candidatura efetuada ao Programa de 
Reabilitação de instalações Desportivas/PRID-2020) para a 
substituição da cobertura do Pavilhão Desportivo de 
Vimieiro.

- Bruno Miguel Alves Garcia Andrade - construção de uma 
piscina e alguma regularização no  interior e exterior do 
imóvel, atualmente destinado a habitação e dependência 
agrícola, para adaptação em TER (turismo em espaço 
rural) na modalidade de Casa de Campo, situado no 
prédio rústico “OUTEIRO ALTO” - Vimieiro.

- João Fausto dos Reis dos Santos Romano - alteração em 
edifício existente destinado a habitação, com demolição 
de anexo, edicação de tanque e de resguardo para 
viaturas no logradouro do prédio localizado na Rua Nova, 
nº. 10 - Ilha do Castelo - Arraiolos.

Projetos de Arquitetura: Deferidos, condicionados aos 
respetivos pareceres técnicos, os processos de:

Mostra de Artesanato e de Produtos Locais – O Tapete 
está na Rua -  Condições de Part ic ipação e 
Funcionamento: Aprovadas as condições de participação 
e de funcionamento da Mostra de Artesanato e Produtos 
Locais a decorrer durante o evento “O Tapete Está na Rua 
2020”, de forma a facilitar e agilizar os procedimentos a 
adotar no decurso da atividade.

Reunião de 11/03/2020

Reunião 26/02/2020

Plano de Contingência para Infeção pelo Novo 
Coronavírus (covid-19):   Aprovado o Plano de 
Contingência por forma a antecipar e gerir o impacto do 
atual surto de doença por Coronavírus SARS-CoV-2, agente 
causal da COVID-19, denominado por COVID-19, no 
município. O objetivo principal do Plano de Contingência é 
preparar o município para gerir o risco de infeção e enfrentar 
eventuais casos de doença, minimizando a sua transmissão 
e o seu impacto no município e na comunidade.

Proposta de Código de Conduta: Aprovado o Código de 
Conduta o qual assegura a criação de um instrumento de 
auto regulação e de compromisso de orientação, 
estabelecendo-se os princípios e critérios orientadores que 
nesta matéria devem presidir ao exercício de funções 
públicas.

Requalicação do Largo de Santa Clara em Sabugueiro: 
Autorizado a abertura de Concurso Público e aprovado o 
respetivo júri do procedimento.

- Telmo Ricardo Mira Ambrósio, referente à aprovação 
construção de uma moradia de um único piso, no 
Loteamento da Quinta do Jogo – lote nº. 3  –  Ilha do 
Castelo. 

- Eduardo Arimateia, residente em Vimieiro - um trilho e um 
selecionador de sementes para incorporação do CIMR - 
Centro Interpretativo do Mundo Rural.

Aceitação de Doações: Foram aceites as doações de:

- Vasco Miguel das Neves Fernandes Martins, referente à  
construção de de um muro de vedação connante com 
caminho municipal, na continuidade de um portão já 
existente, de acesso à propriedade, situada no prédio 
rústico “Castelo Ventoso” -  Arraiolos.

-  José Henrique Barreto, Herdeiros - um passadeira de 
Tapete de Arraiolos, com 25 metros de cumprimento para 
incorporação na coleção do CITA - Centro Interpretativo do 
Tapete de Arraiolos, podendo ser utilizada nos Paços do 
Concelho e em pontuais iniciativas e eventos.

Cancelamento de Hipoteca: Aprovado o pedido de  
Imoirmãos, Ldª. - Construção Civil Compra e Venda de 
Imóveis relativo ao cancelamento/libertação de uma caução 
como garantia, nomeadamente a hipoteca sobre 3 lotes (25, 
26 e 52), ainda em posse do município, referente às obras de 
urbanização do loteamento com o alvará n.º 3/2005.
Pedido de Informação Prévia: Apresentado à reunião  um 
pedido de informação prévia em nome de Emisanion 
Energia Solar, com sede em Lisboa, relativo à instalação de 
uma Central Fotovoltaica que abrangerá os prédios Barrocal 
e Anexas, Sete Chaminés e Herdade de Corneirinhos, 
freguesia de Igrejinha. Tendo em conta a informação técnica, 
a Câmara Municipal viabilizou o pretendido, tendo em conta 
que considera que o empreendimento poderá contribuir 
para a melhoria das condições sócio-económicas do 
concelho. 

Projetos de Arquitetura e de Especial Idades: Deferido, 
condicionado ao respetivo parecer técnico, o projeto de 
Miguel Conim, Unipessoal, Ldª, relativo  à alteração do 
projeto anterior - remodelação da antiga estação de 
caminho de ferro de Évora-Monte, para ns turísticos do tipo 
TER na modalidade de Casa de Campo, localizada ao KM 
157,491,50 – Vimieiro. 

Atribuição de Apoios Económicos a Estudantes do Ensino 
Superior Público: Aprovada a lista denitiva das 
candidaturas admitidas e excluídas, devendo para o efeito 
se proceder à sua divulgação mediante edital.
 Projetos de Arquitetura: Deferidos, condicionados aos 
respetivos pareceres técnicos, os projetos de: 

•  Sociedade Recreativa 1º Novembro – 866,62�, para 
apoio à aquisição de equipamentos;

• Associação de Reformados Pensionistas e Idosos das 
Ilhas - 4.000,00� , para apoio na aquisição de Imóvel; 

• Associação de Idosos e Reformados da freguesia de 
Sabugueiro – 4.000,00�, para apoio às atividades do 
corrente ano; 

• Associação Dupla Personalidade – 150,00�, apoio à 
dinamização e animação do evento (atividade de cariz 
pontual promovido pelo Município – Carnaval 2020); 

• Sociedade 1º de Janeiro – 738� (apoio p/ elaboração de 
projeto de SCIE)

• Futebol Clube Santana do Campo – 731,85�, para apoio 
na aquisição de equipamentos; 

• Associação de Reformados de Santana do Campo – 
15.000.00�, para elaboração de projetos. 

• Clube Desportivo dos Caçadores de Arraiolos – 275�, 
para apoio à aquisição de equipamentos; 

obras de beneciação na sede - 2ª. Tranche); 

• Sociedade Recreativa Aldeia da Serra – 4.700�, para 
obras de beneciação da sede. 

-  Foram ainda atribuídos os seguintes subsídios: 
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 -  Apo io  parc ia l  ao  p lano de at iv idades  2019  - 
Aperfeiçoamento (Edital 1/2019):

• Rancho Etnográco “Os Camponeses“ de Arraiolos -  
806,50�.

Subsídios:

Reunião de 25/03/2020
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil: 
Aprovado o Plano que será submetido a consulta pública, 
pelo prazo de 30 dias, contados a partir da data da 
publicação do respetivo aviso.

- AHBVA - Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Arraiolos – 2.932,00�, para apoio na 
formação - Cursos de Segurança Contra Incêndios em 
Edifícios e Escoramentos e Desobstrução Estruturas 
Colapsadas;

- CIMAC -  Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central – 
10 .000,00� para contr ibuição na aquis ição de 
seisventiladores, em conjunto com os 14 municípios que 
aderiram ao plano de apoio ao hospital de Évora, face à 
situação da pandemia do COVID-19;

- Santa Casa de Misericórdia de Vimieiro - 6.480�, para 
apoio ao funcionamento do Pré Escolar. 

• Associação Casa das Artes  - 1.809�; 
• Cortex Frontal - 516�; 

Pessoal – Autorização para recrutamento de 
trabalhadores: Autorizado a abertura de procedimentos 
concursais  -  3  ( t rês)  t rabalhadores ,  por  tempo 
indeterminado, para a carreira/categoria de Técnico 
Superior (1 Engenheiro Civil; 1 Gestão de Recursos Humanos 
ou Sociologia e 1 Gestão ou Economia).

• Associação Imagem Impressa - Associação Cultural de 
Arraiolos  -  859,70�;

- Associação Social Unidos de Santana do Campo - 
6.000,00�, para apoio às atividades para a infância 
relativos aos anos 2018 a 2020 .

Deferido, condicionado ao respetivo parecer técnico, o 
projeto de Manuel Romeiro Gil - construção de edifício 
destinado a moradia com dois pisos e garagem, na Rua 
Nova do Outeiro da Matriz, lote 14 -  Arraiolos.
Informações Prévias: De acordo com os pareceres 
técnicos, foram viabilizados os pedidos de:

Ampliação do Parque Empresarial de Vimieiro – 
Concurso Público - Apreciação de pedido de 
esclarecimentos e erros e omissões: Raticado o 
despacho da srª. Presidente relativo à aprovação da 
reticação das peças do procedimento, do mapa de 
trabalhos/quantidades e prorrogação de prazo para 
apresentação de propostas, pelo período de 8 dias, a partir 
da data prevista – 24 de março.

- Emisanion Energia Solar - instalação de Centrais 
Fotovoltaicas para produção de energia elétrica 
destinada à Rede Elétrica de Serviço Público, em prédios 
rústicos situados  na freguesia de Igrejinha

Projetosde Arquitetura: Deferidos, condicionados aos 
respetivos pareceres técnicos, os projetos de:
- Sociedade agrícola D. Dinis,  S.A,, referente  às alterações 

efetuadas no decorrer da obra de alteração/ampliação 
da Adega na  Herdade da Ravasqueira e Palmeira - 
Arraiolos.

- Filipe Miguel Chaveiro Mirador, referente à  construção de 
uma moradia, com dois pisos destinada a habitação, na 
Rua dos Combatentes da Grande Guerra Colonial, lote 41 - 
Igrejinha. 

Projetos de Especial Idades:

- Compatibleglobe, Lda - instalação de Centrais  
Fotovoltaicas para produção de energia elétrica 
destinada à Rede Elétrica de Serviço Público, em prédios 
rústicos situados  nas Freguesias de Gafanhoeira (São 
Pedro) e Sabugueiro.
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Ins�tuir as Regiões Administra�vas, mais do que um impera�vo 
cons�tucional, é uma necessidade reconhecida para promover o 
desenvolvimento regional, aprofundar a democracia e reorganizar a 
administração do Estado.
Esmagar a autonomia e a capacidade de realização das autarquias locais 
sob o peso de múl�plas tarefas e encargos para execução de polí�cas 
centralmente decididas ou eleger, por um colégio restrito, �tulares de 
órgãos de direção de organismos desconcentrados da administração 
(que estão vinculados a executar as opções do governo e subme�dos à 
sua tutela integra�va) não promove nenhum daqueles obje�vos 
essenciais.
O agendamento do Projeto de Resolução apresentado pelo Grupo 
Parlamentar do PCP que definia um calendário e metodologia visando a 
ins�tuição em concreto das Regiões Administra�vas até às eleições para 
as autarquias locais em 2021, cons�tuía uma oportunidade para efetuar 
a descentralização que o País carece.

MOÇÃO | Pela criação das Regiões Administra�vas

tenham na Assembleia da República contribuído com o seu voto para 
impedir que se desse realização ao que a Cons�tuição da República 
Portuguesa consagra há mais de quatro décadas.

Não se pode deixar de assinalar que aqueles que ciclicamente reiteram o 
seu apego à Regionalização e os que repe�damente lamentam a 
deser�ficação, o abandono do interior e as assimetrias territoriais,

•  Aprovado, por maioria, o pedido de autorização de 
despesas de representação - Cargo Dirigente  Intermédio 
de 2º. Grau (Chefe de Divisão);

•  Aprovada, por maioria, a Moção “Pela Criação das 
Regiões Administrativas”;

•  Aprovada, por maioria, a 1ª. Alteração ao Mapa de 
Pessoal do ano corrente;

•  Aprovado, por unanimidade, o pedido de autorização 
prévia para assunção de compromissos plurianuais da 
empreitada de “Requalicação do Largo de Santa Clara 
em Sabugueiro“;

•  Aprovado, por unanimidade, o Protocolo de Colaboração 
entre o Município e a União de Freguesias de S. Gregório e 
Santa Justa.

Aprovada, por maioria

4 -  Manifestar a sua preocupação com o chamado processo de 
descentralização pelo que contende com a autonomia das 
autarquias locais (principalmente ao transferir competências para 
concre�zar atribuições do Estado e da administração central), com a 
universalidade de direitos sociais fundamentais (como a saúde e a 
educação), e por transferir, de facto, encargos incomportáveis.

Nestes termos, a Assembleia Municipal de Arraiolos, na sua reunião de 
28 de fevereiro, delibera:
1 -  Manifestar o seu protesto face ao resultado que impôs novo 

adiamento ao processo da Regionalização e reiterar o empenho 
desta autarquia em prosseguir a sua ação para a concre�zar;

2 -  Denunciar o propósito de, mais uma vez, atrasar o processo de 
regionalização com o pretexto da pretensa democra�zação das 
CCDR;

3 - Reafirmar a necessidade urgente de ins�tuir, em concreto, as 
Regiões Administra�vas no Con�nente.

A posição assumida pelo PS, PSD, CDS, Inicia�va Liberal, Chega e PAN só 
pode ser merecedora de cri�ca pelo que representa de negação de um 
avanço indispensável ao desenvolvimento regional e à própria afirmação 
da autonomia do poder local.

Deliberações da reunião de 28/02/2020

Assembleia Municipal de Arraiolos 



A  Presidente  da Câmara Municipal,

Paços do Concelho, aos 24 de março de 2020

Apela-se para que seja man�da a serenidade e para que sejam 
cumpridas todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde, não 
esquecendo todos os procedimentos da e�queta respiratória.                                                                               

Sílvia Cris�na Tirapicos Pinto, Presidente da Câmara Municipal de 
Arraiolos, torna público que, atendendo ao atual quadro de pandemia 
epidemiológica do COVID-19, por força do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 
de março, da Presidência do Conselho de Ministros, na sequência da 
declaração do estado de emergência efetuada pelo Decreto do 
Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, seguindo as 
orientações da Direção Geral de Saúde rela�vamente à realização de 
funerais. Assim, determino que sejam cumpridas as seguintes 
orientações, no que respeita às cerimónias fúnebres:

- Mantendo o controlo das distâncias de segurança, a realização de 
funerais e de todos os atos, cerimónias e eventos fúnebres, está 
limitado a um máximo de presenças de 15 pessoas.

Sílvia Cris�na T. Pinto

FUNERAIS EM PERÍODO 
DE PANDEMIA (COVID-19)

MANTENHA-SE A SALVO 

EM CASA

SIGA AS INDICAÇÕES 
DA DIREÇÃO-GERAL DE SAÚDE
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1.  O encerramento ao público do Circuito de Manutenção da 
Manizola;

Sílvia Cris�na Tirapicos Pinto, Presidente da Câmara Municipal de 
Arraiolos, torna público que, na sequência da reunião extraordinária da 
Comissão Municipal de Proteção Civil de 16 de março, e na sequência 
do comunicado do Conselho de Ministros de 12 de março, da 
orientação 007/2020 da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do seu próprio 
Plano de Con�ngência, são adotadas um conjunto de medidas, com 
efeitos imediatos, que visam salvaguardar a saúde dos trabalhadores e 
da população do concelho, nomeadamente:

3.  O encerramento dos parques infan�s e equipamentos séniores;

4.  O encerramento ao público do Parque Urbano do Vimieiro;

5. O encerramento ao Público da Sala de Convívio Sénior, sita no 
Vimieiro;

6.  Em funerais, limitar o acesso ao interior dos cemitérios a familiares 
diretos do falecido;

7. A suspensão dos atendimentos presenciais de todos os serviços do 
Município. Os serviços mantém-se em funcionamento e todos os 
contactos devem ser realizados por via telefónica (266490240) ou 
correio eletrónico (geral@cm-arraiolos.pt). Excecionalmente, 
atendendo o carácter de urgência do assunto, pode ser agendado 
atendimento presidencial, carecendo este de marcação prévia.

•  Todos os pagamentos a efetuar ao município, designadamente, do 
serviço de águas, passam a beneficiar do prazo adicional de um 
mês em relação à data limite prevista;

2.  O encerramento do Estádio Municipal Cunha Rivara;

• Todos os pagamentos ao Município deverão ser efetuados, 
preferencialmente, através do Mul�banco;

Estas medidas estão em vigor até ao dia 9 de abril.

A situação será monitorizada de forma permanente, adotando-se, se 
necessário, novas medidas durante este período.

Paços do Concelho, aos 17 de março de 2020

A Presidente da Câmara Municipal,

Num contexto de imprevisibilidade da progressão da pandemia e 
tendo em conta que, até à data, não foram iden�ficados casos posi�vos 
na região Alentejo, importa agir preven�vamente e com a devida 
tranquilidade, apelando-se a toda a população que siga as dire�vas 
emanadas das en�dades competentes.

Sílvia Cris�na T. Pinto

NOVAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS 
DE PREVENÇÃO E CONTROLO DE INFEÇÃO 
DO CORONOVÍRUS

O Plano de Con�ngência tem como principal obje�vo preparar o 
Município para gerir o risco de infeção e enfrentar eventuais casos de 
doença, minimizando a sua transmissão e o seu impacto no município e 
na comunidade.

A Câmara Municipal de Arraiolos com base nas orientações da Direção-
Geral da Saúde aprovou o Plano de Con�ngência do Município de 
Arraiolos por forma a antecipar e gerir o impacto do atual surto da 
doença por Coronavírus SARS-CoV-2, agente causal da COVID-19, 
denominado COVID-19.

•  Suspensão de todos os eventos/inicia�vas municipais.

A Câmara Municipal de Arraiolos recomenda, ainda, a todos os 
cidadãos que adotem as medidas de prevenção recomendadas, 
nomeadamente, o distanciamento social, de higiene das mãos e 
e�queta respiratória, em todas as circunstâncias e em aglomerados de 
pessoas de qualquer dimensão.

•  Cancelamento das a�vidades do gimnodespor�vo;

Arraiolos, 13 de Março de 2020

•  Cancelamento das a�vidades do projeto Viver Sénior;

Tendo em conta as úl�mas orientações, determina, que até ao dia 9 de 
Abril, as seguintes medidas:

Estas medidas estão sujeitas ao evoluir de toda a situação e de novas 
orientações da Direção-Geral de Saúde.

•  Cancelamento das a�vidades da Escola de Música;

� Encerrar os Centro Interpreta�vos do Tapete de Arraiolos e do Mundo 
Rural, em Arraiolos e  Vimieiro, respe�vamente, face ao elevado 
número de visitantes sem conhecimento do seu local de origem;

COVID- 19 – MEDIDAS PREVENTIVAS


