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DELIBERAÇÃO SOBRE TRANSFERÊNCIA 
DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DE 
AÇÃO SOCIAL - DECRETO-LEI 55/2020, 
DE 12/08:
Deliberada a não aceitação das competências 
na área da Ação Social previstas no 
Decreto-Lei 55/2020, de 12 de agosto, 
para o ano 2021 e primeiro trimestre do 
ano 2022.

APROVAÇÃO DOS TERMOS DE 
ACEITAÇÃO DAS CANDIDATURAS: 
ALT20-73-2021-16 REMODELAÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DA EB1 DO VIMIEIRO E 
FSUE-02-9999-FSUE-000220 CUSTOS 
PÚBLICOS DECORRENTES DO COMBATE 
À PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19 
NO CONCELHO DE ARRAIOLOS:
Deliberado aprovar os termos de aceitação 
das seguintes candidaturas:
 • ALT20-73-2021-16 Remodelação 
 e ampliação da EB1 do Vimieiro – 
 cujo investimento elegível previsto 
 é de 377.183,33€.
 • FSUE-02-9999-FSUE-000220 – 
 financiamento aprovado para 
 compensar os encargos no combate 
 à pandemia da doença COVID-19 – 
 máximo elegível: 42.526,43€.

APROVAÇÃO DAS REGRAS DE 
CONCURSO “A TRADIÇÃO DO NATAL 
É NO COMÉRCIO LOCAL”:
Deliberado aprovar as regras para a iniciativa 
de apoio à economia local.
Ação Social Escolar:
Em resultado da avaliação do processo de 
uma aluna a frequentar a EB1 de Arraiolos, 
no âmbito da Ação Social Escolar, foi 
aprovada a atribuição do Escalão B, 

preconizado na deliberação tomada em 
02 de junho de 2021.
Atribuição de subsídio:
Deliberado com fundamento na Lei nº. 
75/2013, de 12 de Setembro, atribuir 
subsidio de transporte mensal ao aluno 
incluído nos requisitos mencionados, 
relativamente ao ano letivo 2020/2021 
e propor-se ainda que relativamente ao 
ano 2021/2022 .

SUBSÍDIO:
Sociedade Columbófila Arraiolense 
– 800€ remodelação elétrica da sede 
(1ª. tranche) 

TABELA DE PREÇOS – ALTERAÇÃO:
Aprovada  tabela de preços de materiais 
de Merchandising referentes à Biblioteca 
Municipal.

PROJETOS DE ARQUITETURA:
Aprovados condicionados aos respetivos 
pareceres os seguintes projetos:
 • TRAINSTATIONS, Sociedade 
 Unipessoal, Ldª. requerendo aprovação 
 do projeto de arquitetura referente 
 a alteração/ampliação da antiga 
 Estação Ferroviária de Arraiolos 
 (KM 141 da EN4), com o objetivo 
 de instalação de um Empreendimento 
 de Turismo em espaço rural 
 – classificado no grupo dos Hotéis 
 Rurais com valência de restauração 
 e salão para eventos 
 • RAINBOW CONVERGE, Ldª., 
 requerendo aprovação de novo 
 projeto de arquitetura referente 
 à construção de um apoio agrícola, 
 nomeadamente um núcleo constituído 
 por Lagar e Destilaria no prédio misto 
 denominado “HERDADE 

 DO MENDOL” - VIMIEIRO.
 • Hélder Manuel Pereira Rosa, 
 requerendo aprovação dos projeto 
 de arquitetura relativo à construção 
 de um armazém, na Zona Industrial 
 de Arraiolos, lote nº. 40.                              

PROJETOS DE ESPECIALIDADES:
Aprovados condicionados aos respetivos 
pareceres os seguintes projetos:
 • Luís Pedro Abreu Luciano  
 –  ampliação (em volumetria) 
 e alteração de edifício existente 
 destinado a habitação, do prédio 
 localizado na Rua da Espadaneira, 
 nº. 24 – SABUGUEIRO, de modo 
 a obter um fogo de tipologia T2 com 
 aproveitamento em “Mezzanine”.
 •  RAINBOW CONVERGE LDA.  
 – construção de um apoio agrícola, 
 nomeadamente um núcleo 
 constituído por Lagar e Destilaria 
 de Whisky, no prédio misto “Herdade 
 do Mendol” - Vimieiro. 

PEDIDO DE CERTIDÃO:
Deferido o pedido de Pedro Miguel Coelho 
Vargas, relativamente à natureza de 
caminho com cerca de 25m, que confronta 
com os prédios rústicos inscritos na 
matriz  sob os nºs. 123 e 127, da Secção S, 
da freguesia de Vimieiro.

CENTRO COMUNITÁRIO DAS ILHAS  
– PROJETO:
Deferidos os projetos, condicionado 
à apresentação do parecer favorável 
definitivo do Instituto de Segurança Social, 
IP. referente à obra de ampliação e alteração 
de edifício situado na Rua da Boavista. Ilhas 
– Arraiolos, denominado Centro Comunitário.

REUNIÃO DE 10/11/2021
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SUBSÍDIOS:
 • Santa Casa da Misericórdia de 
 Vimieiro – 11.386,59€, sendo 
 5.000,00€ para fazer face às 
 despesas com COVID-19 e 6.386,59€ 
 para apoio às despesas de contentores 
 para criação de alojamento provisório 
 devido à realização de obras na instituição;
 • Associação Humanitária dos 
 Bombeiros Voluntários de Arraiolos – 
 50.000,00€, para apoio extraordinário 
 ao funcionamento da Associação.

PROJETOS DE ARQUITETURA:
Aprovados condicionados aos respetivos 
pareceres os seguintes projetos:
 • Diogo Alexandre Machado Pereira, 
 relativo à construção  de uma moradia 
 unifamiliar com dois pisos, garagem 
 e piscina, na Rua da Quinta do Jogo, 
 lote 8, em Ilha do Castelo.
 • Sociedade Agrícola D. Dinis S.A. 
 referente à ampliação da adega, 
 nomeadamente com a construção 
 de um novo edifício cujo programa 
 consiste em dois novos armazéns, 
 em detrimento do projeto aprovado 
 em julho último, de um único armazém, 
 na Herdade da Ravasqueira 
 e Palmeira- ARRAIOLOS 
 • FONTEMBRO – Sociedade Agrícola 
 e Imobiliária, LDA, relativo à construção 
 de apoios agrícolas, nomeadamente 
 pavilhões para exploração pecuária,  
 no Monte Ruivo – VIMIIEIRO.                              
 • José Maria da Silva Rebeca, relativo 
 à obra de alteração e de ampliação, 
 em edifício existente destinado 
 a habitação, do prédio localizado 
 na Rua Capitão Gomes Pereira, nº. 41 
 – IGREJINHA, de modo a obter um 
 fogo de tipologia T2.                         
 • Glitterfrontier Investiments, 
 unipessoal, LDA, relativo à obra de 
 alteração de edifício existente destinado 
 a habitação, do prédio localizado na 
 Rua Cunha Rivara, nºs. 38, 40 e 40A e 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS:
A Câmara ratificou, os seguintes despachos 
exarados pela Srª. Presidente:
 • Despacho de 19/11/2021 
 – Assinatura de Protocolo de 
 Colaboração e Depósito de Bens 
 Culturais Móveis celebrado com 
 Isabel Aranha.
 • Despacho de 11/11/2021 –  Aquisição 
 dos seguintes bens imóveis, que serão 
 integrados no património municipal:
 – Duas parcelas de terreno com as 
 áreas 20.485,41 m2 e 5.796,53 m2, 
 sendo a área total de 26.281,94 m2, 
 a desanexar do prédio rústico 
 denominado Ferragial Trás 
 do Jardim, em Vimieiro.
 – Prédio urbano localizado na Rua 
 das Escolas e Rua da Fonte, lote 53, 
 em Igrejinha.
 – Prédio urbano localizado na Rua 
 25 de Abril n.º 63, em Sabugueiro.

TRANSFERÊNCIA DE VERBA:
Autorizada a transferência para a CIMAC 
da verba 546,39€, correspondendo ao 
valor estipulado para aquisição da 
plataforma  de contratação pública, que 
abrangerá o período de 2021 a 2023.

TARIFÁRIO DE ÁGUA, 
SANEAMENTO E RESÍDUOS 
URBANOS PARA O ANO 2022:
Aprovada alteração ao Tarifário de Águas, 
Saneamento e Resíduos para 2022.

EDUCAÇÃO – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR:
Em resultado da avaliação do processo de 
uma aluna a frequentar a EB1 de Arraiolos, 
no âmbito da Ação Social Escolar, foi 
aprovada a atribuição do Escalão B, 
preconizado na deliberação tomada em 
02 de junho de 2021.
APOIO À NATALIDADE E IPSS 
– 3º. TRIMESTRE:
Aprovado com base no Regulamento 
de Apoio à Natalidade e às Instituições 
Particulares de Solidariedade Social, 
a atribuição dos seguintes subsídios, 
correspondendo ao 3º. Trimestre 
do corrente ano:

 Rua Santo Condestável, nºs. 31 e 31A, 
 de modo a obter quatro fogos (2-T0+1 
 e 2-T1). No piso 0 (Rua Cunha Rivara) 
 existirá uma área destinada a 3 lugares 
 de estacionamento privativo coberto 
 (garagem).  
 • Gonçalo Manuel Foito Concha, 
 relativo à obra de alteração e 
 ampliação de um edifício de r/chão 
 destinado a habitação, constituindo 
 um pequeno fogo de tipologia T0, na 
 Rua de S-ao José, nº 1, em Sabugueiro.

PROJETOS DE ESPECIALIDADES:
Aprovados condicionados aos respetivos 
pareceres os seguintes projetos:
 • Ricardo Miguel da Silva Claro –  
 alteração e ampliação, com pequena 
 demolição no interior e legalização de 
 garagem, em edifício existente 
 destinado a habitação de modo a obter 
 um fogo de tipologia T1 requalificado, 
 situado na Rua de Évora, nº. 157  
 – IGREJINHA. 
 • Diogo Alexandre Machado Pereira 
 – construção de edifício destinado a 
 habitação, nomeadamente uma 
 moradia unifamiliar com dois pisos, 
 garagem e piscina, na Rua da Quinta 
 do Jogo, lote 8, em Ilha do Castelo.
 • Rui Alexandre Ricardo Santos 
 - reconstrução de habitação própria e 
 permanente no espaço rural, 
 localizado na Herdade da Farrragelinha 
 – VIMIEIRO. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO:
Deferido o pedido da Cooperativa Agrícola 
dos Vasos – Cooperativa Agrícola, CRL, 
relativo a informação prévia para a construção 
de apoio agrícola, nomeadamente, um 
picadeiro coberto  no prédio rústico 
denominado Herdade das Postas – Vimieiro.

PROJETOS DE LEGALIZAÇÃO:
Aprovados condicionados aos respetivos 
pareceres os seguintes projetos:

REUNIÃO DE 24/11/2021
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 • António Francisco Nunes Lopes, 
 relativo à legalização da construção 
 de anexo, no imóvel sito na Rua Soeiro 
 Pereira Gomes, nº. 14 – Aldeia 
 da Serra.
 • António Jacinto Canivete – Cabeça 
 de Casal da Herança de, relativo à 
 legalização de ampliação de edifico 
 de habitação, nomeadamente de uma 
 área destinada a cozinha/refeições 
 e um alpendre posterior na Rua do 
 Avante, nº. 15, em Sabugueiro.

PEDIDOS DE LICENCIAMENTOS:
Aprovados condicionados aos respetivos 
pareceres os seguintes pedidos:
 • Vertente Planetária Unipessoal, Lda, 
 para a realização de uma operação 
 urbanística que se caracteriza na 
 instalação de uma central solar 
 fotovoltaica designada “Central Solar 
 Aldeia da Serra”, para produção de 
 energia elétrica destinada à Rede 
 Elétrica de Serviço Público, com uma 
 potência total prevista de 9 MW/MVA 
 – 10,789,74 kWp,  com uma área total 
 de 22,2871 há, ocupando uma parcela 
 inserida em três prédios rústicos, 
 inscritos na matriz predial rústica 
 números 11, 12 e 13, todos da secção 
 H, sitos na Freguesia de Vimieiro.
 • Vertente Planetária Unipessoal, Lda, 
 para a realização de uma operação 
 urbanística que se caracteriza na 
 instalação de uma central solar 
 fotovoltaica, designada “Central Solar 
 Laranjeira”, para produção de energia 
 elétrica destinada à Rede Elétrica de 
 Serviço Público, com uma potência 
 total prevista de 9 MW/MVA – 
 10,789,74 kWp, com uma área total 
 de 20,2813 há, ocupando uma parcela 
 inserida num prédio rústico localizado 
 na Freguesia de Arraiolos, denominado 
 “Fonte Ruiva”.

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 
E ORÇAMENTO E NORMAS 
DE EXECUÇÃO PARA 2022:
Aprovada a proposta das Grandes Opções 
do Plano e Orçamento para o ano de 2022.

MAPA DE PESSOAL PARA 2022:
Aprovado o Mapa de Pessoal para o ano 
de 2022.

PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS 
PARA 2022:
Aprovada a proposta de participação 
variável até 5% no IRS dos sujeitos 

passivos com domicilio fiscal na respetiva 
circunscrição territorial.

FIXAÇÃO DAS TAXAS DO IMPOSTO 
MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS:  
Aprovada a proposta para aplicação duma 
taxa do imposto aplicável aos prédios 
rústicos de  0,8% e a aplicável aos prédios 
urbanos de 0,3 %.

TAXA DE DERRAMA PARA 2022:
Aprovada a seguinte proposta:
 • 0,5% sobre o lucro tributável sujeito 
 e não isento de imposto sobre o IRC 
 para os sujeitos passivos com um 
 volume de negócios no ano anterior 
 que não ultrapasse os 150.000,00€. 
 • 1,5% sobre o lucro tributável sujeito 
 e não isento de imposto sobre o IRC 
 para os sujeitos passivos com um 
 volume de negócios no ano anterior 
 superior a 150.000,00€.
 • Isentar de derrama as empresas 
 que se fixem no concelho e que criem 
 pelo menos três (3) postos de trabalho. 

PROPOSTA DE FIXAÇÃO DA TAXA 
MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM 
(TMDP), PARA O ANO DE 2022:
Aprovada a Taxa Municipal de Direitos 
de Passagem, para o ano de 2022, e fixar 
o seu valor por indexação percentual sobre 
a faturação mensal emitida pelas empresas  
que disponibilizam estes serviços, em 0,25%.

CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 
A CELEBRAR COM AS JUNTAS 
DE FREGUESIA DO CONCELHO:
Aprovados os contratos interadministrativos 
a celebrar com as Juntas e Uniões 
de Freguesia do Concelho, nos termos 
da alínea l) do artº 33º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, nos quais são definidos 
os termos que, em concreto, permitem o 
efetivo exercício das competências 
delegadas pelo município nas freguesias, 
no domínio do Saneamento Básico 
e da Educação.

ALTERAÇÃO À TABELA DE PREÇOS:
Aprovada a redução de 30% numa das 
mensalidades não sendo acumulável com 
outras reduções, à exceção da mensalidade 
do mês de dezembro (devido às interrupções 
do Natal e Ano Novo), para pessoas do 
mesmo agregado familiar.

EQUIPAS DE INTERVENÇÃO 
PERMANENTE – PROTOCOLO
ESTABELECIDO COM ANEPC 
E AHBVA – SUBSÍDIO:
Aprovada a atribuição de um subsídio 
no montante de 7.319,70€ à Associação 

REUNIÃO DE 14/12/2022 
(EXTRAORDINÁRIA)

REUNIÃO 22/12/2021

TOLERÂNCIAS DE PONTO:
Aprovado conceder tolerância de ponto a 
todo o pessoal da Câmara Municipal, nos 
próximos dias 24 de dezembro (Natal) e 
31 de dezembro (Ano Novo), sem prejuízo 
de serem garantidos os serviços 
essenciais definidos pelas chefias.  
   
TABELA DE PREÇOS – ADITAMENTO:
Deliberado aprovar um aditamento à 
Tabela de Preços: livro de poemas de José 
Inácio Mirador Peixe – 10€.

SUBSÍDIO:
Rancho Etnográfico “Os Camponeses” de 
Arraiolos - 810,00€ para apoio especial 
à comemoração do 36º aniversário da 
coletividade.

PROPOSTA DE ABERTURA DE 
CANDIDATURAS ÉPOCA DESPORTIVA:
Em conformidade com o Regulamento 
de atribuição de subsídios e apoios 
às associações/coletividades, a Câmara 
deliberou a abertura de candidatura ao 
Programa de Apoio Anual e Programa 
de Apoio Especial, para entidades que 
se regem por época desportiva, definindo 
os respetivos critérios.

PROPOSTA DE  PROTOCOLOS PARA 
DINAMIZAÇÃO DO PROJETO VIVER 
SÉNIOR E CLDS:
Aprovada a celebração de protocolos com 
o objetivo de cedência, por parte destas, 
de instalações para dinamização atividades 
do projeto Viver Sénior e CLDS, com 
indicação do valor a comparticipar:

Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Arraiolos, no âmbito do protocolo 
celebrado entre a Câmara Municipal, 
Autoridade Nacional de Emergência e 
Protecção Civil (ANEPC) e aquela Associação 
em que regula as condições de contratação, 
funcionamento e manutenção de 
elementos de integração a EIP.

PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA 
DE PROTEÇÃO CIVIL DE ARRAIOLOS:
Aprovado o Plano Municipal de Emergência 
de Proteção Civil de Arraiolos (PMEPCA), 
que institui valioso instrumento de apoio 
e coordenação de ações de emergência.

PROPOSTA DE NOMEAÇÃO 
DE REVISOR OFICIAL DE CONTAS:
Aprovada a nomeação do Auditor Externo 
Marques, Cruz e Associado, SROC, Ldª, 
representada por Luís Guerra Marques, 
ROC nº. 620, com sede na Marinha Grande.
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 • Sociedade Recreativa São Pedro 
 da Gafanhoeira – 2x/semana (ambas 
 as atividades) – 80€/mês;
 • Associação Social Unidos Santana 
 do Campo – 2x/semana (ambas 
 as atividades) – 80€/mês; 
 • Centro Cultural da Igrejinha – 2x/
 semana (ambas as atividades) 
 – 80€/mês;
 • Sociedade Irmãos Unidos 
 Sabugueiro – 1x/semana (proj. Viver 
 sénior) – 40€/mês;
 • Clube Alentejano de Desportos 
 Vimieirense – 2x/semana (ambas 
 as atividades) 80€/mês;
 • Casa das Artes – 1x/semana 
 (proj. Viver sénior) – 40€/mês;
 • Associação de  Caçadores das Ilhas 
 – 40€/mês;

EDUCAÇÃO - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR:
Aprovado em resultado da avaliação do 
processo de um aluno  a frequentar a EB1 
de Arraiolos, no âmbito da Ação Social 
Escolar, a atribuição do Escalão A, 
preconizado na deliberação tomada em 
02 de junho de 2021.

ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO AO CITA:
Deliberado aceitar a doação, manifestada 
pela D. Marcelina Antunes Aparício ficando 
integrado no espólio do CITA.

ACORDO DE CEDÊNCIA DE INTERESSE 
PÚBLICO – RATIFICAÇÃO:
Ratificada a assinatura exarada pela srª. 
Presidente no passado dia 27/12/2021, ao 
Acordo em título, celebrado, ao abrigo das 
disposições conjugadas dos artigos 241º 
e 244, bem como do nº. 13 do artigo 345º 
da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aprovada pela  Lei nº. 35/2014, 
de 20 junho, com a Confederação Geral 
dos Trabalhadores Portugueses 
– Intersindical Nacional/CGTP-IN.

AUMENTO EXTRAORDINÁRIO 
DOS FUNDOS DISPONÍVEIS:
Aprovado o aumento extraordinário 
de fundos disponíveis no montante de 
3.706.211,89, valor correspondente ao 
saldo da gerência do ano de 2021.

DECLARAÇÕES DE PAGAMENTOS/
RECEBIMENTOS EM ATRASO 
E COMPROMISSOS PLURIANUAIS:
A Câmara tomou conhecimento das 
declarações emitidas no cumprimento da 
Lei n.º 8/2012, de 21/02, na sua redação atual:

PROJETOS DE ARQUITETURA:
Aprovados condicionados aos respetivos 
pareceres os seguintes projetos:
 • Rainbow Converge, Ldª. referente 
 aos projetos de alterações de 
 dependência agrícola localizado 
 no prédio misto “Herdade do Mendol” 
 - Vimieiro, para edifício destinado a 
 empreendimento de turismo em espaço 
 rural na modalidade de agro-turismo 
 com (11) unidades de alojamento.
 • Katia Sofia Fandango Lopes, 
 referente à alteração e ampliação, 
 em edifício existente destinado a 
 habitação, do prédio localizado na 
 Rua do Montinho, 10 - Vimieiro, de 
 modo a obter um fogo de tipologia T1.
 • Carlos Filipe Ferreirinha Borges 
 Terenas, referente a alterações e 
 reconstrução de edificações muito 
 antigas e degradadas no prédio misto 
 denominado “Aranha”, em Vimieiro, para 
 edifício destinado a empreendimento 
 de turismo em espaço rural na 
 modalidade de agro-turismo.
 • João José Solano Morais, referente 
 à construção de edifício destinado a 

 • Declaração de compromissos 
 plurianuais existentes em 31/12/2021 
 – os montantes globais encontram-se 
 devidamente registados na base 
 de dados central de encargos 
 plurianuais,disponibilizada pela DGAL 
 e, na Contabilidade do Município:
 – Ano 2022:  3.045.025,43€
 – Ano 2023:  640.525,59€
 – Ano 2024: 536.286,03€
 – Seguintes: 2.620.730,29€ 
 • Declaração de pagamentos em atraso 
 em 31/12/2021 – refere não existir;
 • Declaração de recebimentos em 
 atraso existentes a 31/12/2021 
 – totaliza: 212.960,21€.

SUBSÍDIO:
 – Associação Humanitária dos 
 Bombeiros Voluntários de Arraiolos 
 - 40.000,00€ (1.ª tranche) 
 respeitante ao Plano Anual 
 de Atividades do corrente ano.

ABERTURA DE CANDIDATURAS 
AOS PROGRAMAS DE APOIO ANUAL 
E APOIO ESPECIAL:  
Aprovada a abertura de acordo com o 
Regulamento de Atribuição de subsídios 
e apoios às Associações/Coletividades do 
Município, de candidaturas aos Programas 
em título.

DIREITO DE PREFERÊNCIA 
– RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS:
Ratificados os despachos a vários pedidos 
solicitados através da plataforma da Casa 
Pronta relativos ao não exercício do direito 
de preferência aos imóveis abaixo indicados, 
propondo a ratificação: 
 • Imóvel sito na Rua Estrada Nova, 
 nº. 27 – Vale do Pereiro;
 • Imóvel sito na Rua Nova, nº. 15 
 – S. Pedro da Gafanhoeira;
 • Imóvel sito na Rua das Freguesias, 
 58 – Igrejinha;
 • Imóvel sito na Rua D. Teresa melo 
 Breyner, nº. 12 – Vimieiro;
 • Imóvel sito na Rua Outeiro de São 
 Francisco, nº. 2 – Arraiolos;
 • Herdade da Pastagueira, sita no 
 Vimieiro; 

PROJETOS DE ARQUITETURA:
Aprovados condicionados aos respetivos 
pareceres os seguintes projetos:
 • 2 Plant – Agricultura, Ldª. referente 
 à construção de um armazém agrícola, 
 na Herdade da Aldeia – Carrascal.
 • Maria Lucília Paulo Peixão Arnaud, 
 referente a um alteração de fachada 
 nomeadamente a demolição de uma 
 chaminé, do imóvel sito na Rua da 

 habitação (T3 com garagem em 
 cave), no Caminho Municipal 1159 
 – Ilha do Castelo.

PROJETOS DE ARQUITETURA 
E ESPECIALIDADES:
Aprovados condicionados aos respetivos 
pareceres os seguintes projetos:
 • Álvaro Manuel Barreto Rocha, 
 requerendo aprovação do projeto de 
 arquitetura (anteriormente aprovado 
 mas à data caducado) e junção dos 
 projetos de especialidades relativo à 
 de construção de uma moradia 
 unifamiliar, com um piso e 
 aproveitamento em cave, destinada 
 a habitação, constituindo um fogo de 
 tipologia T2, no Loteamento Municipal, 
 lote 26 – Santana do Campo. 

AUTORIZAÇÃO DE VENDA 
DE LOTE DE TERRENO:
Deliberado autorizar a emissão de certidão 
relativa ao não exercer o direito de preferência 
sobre o lote 5 do Loteamento Municipal da 
Manizola – Arraiolos, em nome de António 
Joaquim Borralho Paulo, autorizando, 
assim, a respetiva venda à  PRMT INDIAN, 
SA. devendo constar na escritura que o 
lote ficará sujeito aos ónus previstos no 
Regulamento Municipal de Cedência de 
Terrenos para fins Urbanísticos pertença 
do Município de Arraiolos.

REUNIÃO 05/01/2022
REUNIÃO 19/01/2022
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 Boavista, 48 – Ilha da Boavista 
 – Arraiolos. 
 • José Carlos Fontainhas Travassos, 
 referente à obra de alteração e 
 ampliação de edifício, incluindo uma 
 dependência anexa separada da 
 habitação, de modo a obter um fogo 
 de tipologia T1, localizado na Travessa 
 do Val Bom, nº. 2 – Ilha da Boavista.
 • Joaquim Miguel dos Santos Suzano 
 Queijeira, referente à obra de 
 alteração e de ampliação de edifício 
 de habitação e de garagem, no prédio 
 localizado na Rua Nuno Álvares 
 Pereira, nº. 20 - Igrejinha, de modo 
 a obter um fogo de tipologia T1. 
 • Brigadanónima Unipessoal, LDA., 
 referente à obra de alteração de 
 fachada, nomeadamente a abertura 
 de uma porta (reposição da sua 
 posição original), em edifício existente 
 destinado a habitação, localizada na 
 Travessa do Castelo – Arraiolos.
 • José Tiago Costa Baptista, referente 
 à obra de alteração de divisórias 
 interiores, com a criação de novas 
 casas de banho, bem como o ajuste 
 de alguns vãos exteriores, no imóvel  
 sito no Bairro Serpa Pinto, 1 
 – Arraiolos. Prevê ainda a construção 
 de uma piscina no pátio e a demolição 
 de um pequeno anexo.   

PROJETOS DE ESPECIALIDADES:
Aprovados condicionados aos respetivos 
pareceres os seguintes projetos:
 • Banco Comercial Português, S.A., 
 referente à obra de ampliação e 
 alteração de edifício destinado 
 a habitação, com inclusão de obras 
 de demolição, na Rua dos Celeiros, 
 nº. 59 – Vimieiro. 
 • Ricardo Miguel da Silva Claro, 
 referente à obra de alteração de 
 espaço exterior, nomeadamente a 
 pequenas construções no logradouro 
 – anexo e piscina, na Rua de Évora, 
 nº. 16 – Igrejinha.
 • José Miguel Bico Rodrigues de 
 Matos, referente à obra de ampliação 
 e alteração do interior da moradia, 
 sita na Rua Combatentes da Grande 
 Guerra, 4 - Arraiolos, com a demolição 
 e elevação de paredes interiores de 
 modo a assegurar a constituição de 
 dois fogos de tipologia T2.
 • Tiago José Santos Cuco da Silva 
 Godinho, referente à obra de construção 
 de uma moradia unifamiliar, com dois 
 pisos destinada a habitação e uma 
 piscina no logradouro, na Rua Nova 
 dos Almocreves, Lote 28 – Arraiolos.
 • Ana Cláudia Courela Pinto, referente 

REUNIÃO 02/02/2022

PESSOAL – AUTORIZAÇÃO PARA 
RECRUTAMENTO PARA OCUPAÇÃO 
DE POSTO DE TRABALHO:
Deliberada a abertura do procedimento 
para recrutamento de 1 (um) trabalhador 
para a carreira/categoria de Assistente 
Operacional, tendo em vista a relação 
jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, designadamente, - 1 (um) 
- Coveiro

PROPOSTA DE INDEMNIZAÇÃO:
Aprovada a proposta de indemnização à 
lesada, Carla Isabel Serralha Vinagre, no 
valor estimado de 150,00€.

COMPARTICIPAÇÃO PARA A CIMAC: 
Autorizada a transferência, a título de 
subsídio, do valor de 1.828,79€, para 
a CIMAC – Comunidade Intermunicipal 
do Alentejo central correspondendo 
à contrapartida do Município nos acertos 
finais do Projeto Modernização 
AC@2020.

SUBSÍDIOS:
 • Sociedade Columbófila Flor do 
 Alentejo – 3.300,00€ (sendo: 
 1.800,00€ para apoio à manutenção 
 viatura/combustível e 1.500,00€ 
 para apoio à Campanha 2022);
 • Sociedade Columbófila Arraiolense 
 – 3.300,00€ (sendo: 1.800,00€ para 
 apoio à manutenção viatura/
 combustível e 1.500,00€ para apoio 
 à Campanha 2022);
 b) Apoio às IPPS:
 – Para cada instituição abaixo 
 indicada – 300,00€, para apoio na 
 aquisição de máscaras cirúrgicas, no 
 âmbito da Pandemia Covid 19:
 • Associação de  Reformados, 
 Pensionistas e Idosos de Igrejinha;
 • Associação de Idosos e Reformados 
 de Sabugueiro;
 • Santa Casa da Misericórdia de 
 Vimieiro;
 • Centro Social e Paroquial de Arraiolos.
 • Associação de Reformados de 
 Santana do Campo – 5.000,00€ para  
 aquisição de carrinha.
 c) Apoio excecional:
 – Grupo Desportivo São Pedrense – 
 5.000,00€, para apoio a obras de 
 beneficiação.
 d) Revogação de deliberações:

 à obra de obra de construção de uma 
 moradia unifamiliar, com dois pisos 
 destinada a habitação, no Loteamento 
 Cruz da Barreta - Rua Nova dos 
 Almocreves, lote 2 – Arraiolos.
 • Vânia Alexandra Tavares Zimre, 
 referente à obra de construção de 
 uma moradia unifamiliar, com dois 
 pisos destinada a habitação no 
 Loteamento Urbano Cruz da Barreta 
 – Rua S. Sebastião, lote 4 – Arraiolos. 
 • Diogo Maria de Lima Mayer, referente 
 à obra de construção de um edifício 
 de apoio agrícola, nomeadamente 
 boxes para cavalos, na Herdade do 
 Monte Velho – Santana do Campo.
 • Pedro Miguel de Azevedo Feliz 
 Catalão Pacheco, referente à à obra de 
 alteração e ampliação, com demolição 
 de grande parte da construção 
 existente, do edifício localizado na 
 Rua dos Valadares nº. 5, em Arraiolos, 
 de modo a obter um fogo de tipologia 
 T3. Prevê-se ainda a construção de 
 uma piscina no logradouro. 
 • José Miguel Inácio Gueifão de 
 Oliveira, referente à  obra de alteração 
 e ampliação, em edifício existente 
 destinado a habitação de r/chão e 
 1.º andar, do edifício localizado na  
 Rua 25 de Abril, 64 – Sabugueiro, de 
 modo a obter um fogo de tipologia T6.

PROJETOS DE LEGALIZAÇÕES:
Aprovados condicionados aos respetivos 
pareceres os seguintes projetos:
 • Joaquim José Casca Pereira, 
 referente à aprovação do projeto de 
 legalização de alteração de edifício 
 destinado a habitação com 
 dependência agrícola integrada no 
 prédio rústico “Courela da Estrada 
 de Arraiolos” - Igrejinha.
 • Afra Maria Caeiro Vidigal Dordio, 
 referente à aprovação do projeto de 
 legalização relativo a edifício, destinado 
 a estabelecimento comercial, na Rua 
 da Misericórdia, nº. 16 – Vimieiro.
 • José Luís Dias Pintado, referente à 
 aprovação do projeto de legalização 
 relativo à construção de um anexo 
 no logradouro separado da habitação, 
 nomeadamente de uma área 
 destinada a arrecadação para apoio 
 ao edifício localizado no outro lado 
 da Rua Nova, nº. 7 – Ilha do Castelo 
 – Arraiolos.
 • Célia Maria Pires dos Santos 
 Gramunha Rodrigues, referente 
 à aprovação do projeto de legalização 
 relativo à ampliação de edifício, 
 nomeadamente de uma área destinada 
 a quartos e casa de banho e ainda, 

 uma garagem no logradouro na parte 
 posterior do quintal, na Rua da 
 República, nº. 16 – Igrejinha.
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 Deliberado revogar as deliberações 
 tomadas nas reuniões de 08/09 
 e 27/10/ 2021 relativamente à 
 atribuição de subsídio em duas 
 tranches ao Clube Alentejano de 
 Desportos Vimieirense destinado à 
 regularização da titularidade do 
 edifício/sede (valor do imposto de 
 selo), uma vez terem verificado 
 estarem dispensados do pagamento 
 do dito imposto. 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR:
Em resultado da avaliação do processo de 
duas crianças, uma a frequentar o 1.º Ciclo 
do Ensino Básico de Arraiolos e outro o 
Jardim de Infância de Arraiolos, propondo, 
nos termos das condições definidas nos 
pontos 5.1 e 5.2, das Linhas orientadoras 
para Concessão de Apoios de Ação Social 
Escolar Ano Letivo 2020/2021, a atribuição 
de acordo com a Deliberação tomada em 
02 de junho de 2021.

EDUCAÇÃO – ATRIBUIÇÃO 
DE PRÉMIOS DE MÉRITO ESCOLAR:
No âmbito do Regulamento de Atribuição de 
Prémios de Mérito Escolar, o Agrupamento 
de Escolas de Arraiolos indicou os alunos que 
se distinguiram, por ciclo de escolaridade, no 
ano letivo letivo de 2018/2019, propondo a 
atribuição dos prémios, nos valores:
 • 2º ciclo (Conclusão de 2º Ciclo do 
 EB) – Matilde Estriga – 50,00€;
 • 3º ciclo (Conclusão do 3º Ciclo do 
 EB – Gonçalo Barreto– 100,00€/cada;
 • Secundário (12º Ano) – Alice Mota 
 – 150,00€.

DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 
– CONTRATOS PROGRAMA:
 CLUBE RAQUEL CABAÇO:
 – Aprovar a proposta de Contrato-
 -Programa para a dinamização de 
 plano desenvolvimento desportivo na 
 área do atletismo, para a época 
 desportiva 2021/22, com inicio em 
 fevereiro de 2021 e término em agosto 
 2022, cujo texto se dispensou ficando 
 anexo aos documentos da ata/22.
 – Aprovar a comparticipação financeira 
 para execução do dito plano no valor 
 de 4.200,00€ (a transferir, 
 mensalmente, 600,00€ de fevereiro 
 a agosto/22 – c/confirmação prévia 
 dos serviços).
 LUSITANO CLUBE DESPORTIVO 
 ARRAIOLENSE:
 – Aprovar a denúncia do protocolo 
 de colaboração aprovado em reunião 
 de 17/11/2021, dado considerarem 
 desajustado à realidade do clube.
 – Aprovar a proposta de Contrato-

 -Programa com o objetivo de  
 responder de forma mais ajustada às 
 necessidades do clube, garantindo 
 o apoio ao funcionamento das 
 atividades para a época desportiva 
 2o21/2022, com efeitos retroativos 
 a partir de Agosto de 2021, cujo texto 
 se dispensou ficando anexo aos 
 documentos da ata/22.
 – Aprovar a comparticipação financeira 
 para execução do dito plano, no valor 
 total de 25.980,40€, correspondendo 
 ao seguinte: Formação de jovens 
 - 150,00€/mensais, de agosto/21 
 a maio/22 (c/confirmação prévia dos 
 serviços); Apoio/manutenção 
 instalações – 1.362,34€/mensais 
 de agosto/21 e maio/22; Manutenção 
 de viatura/combustível – 1.800,00€; 
 para atividade regular: 6.798,45€ - 
 2º. tranche e 2.258,55€ - 3ª. tranche 
 (c/confirmação prévia dos serviços). 
 FUTEBOL CLUBE DE SANTANA 
 DO CAMPO:
 – Aprovar a proposta de Contrato-
 -Programa que visa a promoção, 
 dinamização e divulgação da atividade 
 desportiva não profissional, 
 nomeadamente na modalidade de 
 futebol cujas atividades se encontram 
 discriminadas no plano de 
 desenvolvimento desportivo da época 
 2021/22,  cujo texto se dispensou 
 ficando anexo aos documentos da 
 ata/22.
 – Aprovar a comparticipação financeira 
 para execução do dito plano, no valor 
 total de 4.779,00€, correspondendo ao 
 seguinte: Formação de jovens - 
 150,00€/mensais, de setembro/21 
 a maio/22 (c/confirmação prévia dos 
 serviços); Manutenção de viatura/
 combustível – 1.800,00€; para atividade 
 regular – 1.629,00€ - 3ª tranche 
 (c/confirmação prévia dos serviços).

RENOVAÇÕES DOS PROTOCOLOS 
DAS ESCOLINHAS DE MÚSICA:
Aprovada a renovação dos protocolos 
em vigor desde 1998, com as Sociedades 
abaixo indicadas, relativos  à dinamização 
das Escolinhas de Música com indicação 
das respetivas comparticipações para o 
corrente ano, as quais foram devidamente  
cabimentadas pelo serviço financeiro com 
o nº. 193, de 2/2/2022.
 • Sociedade Musical União Vimieirense 
 – 2.399,88€ (correspondendo a 
 comparticipação/mensal de 199,99€, 
 após confirmação  dos serviços – de 
 janeiro a dezembro);
 • Sociedade Filarmónica 1ª Abril 
 Vimieirense - 2.399,88€ 

 (correspondendo a comparticipação/
 mensal de 199,99€, após confirmação 
 dos serviços – de janeiro a dezembro).

PROTOCOLOS PARA A DINAMIZAÇÃO 
DO PROJETO VIVER SÉNIOR E CLDS – 
APROVAÇÃO DAS COMPARTICIPAÇÕES:
 • Sociedade Recreativa São Pedro 
 da Gafanhoeira - 2x/semana (ambas 
 as atividades) - 80€/mês;
 • Associação Social Unidos Santana 
 do Campo - 2x/semana (ambas as 
 atividades) - 80€/mês; 
 • Centro Cultural da Igrejinha - 2x/
 semana (ambas as atividades) 
 – 80€/mês;
 •  Sociedade Irmãos Unidos 
 Sabugueiro – 1x/semana (proj. Viver 
 sénior) – 40€/mês;
 • Clube Alentejano de Desportos 
 Vimieirense - 2x/semana (ambas 
 as atividades)80€/mês;
 • Casa das Artes - 1x/semana (proj. 
 Viver sénior) – 40€/mês;
 • Associação de  Caçadores das Ilhas 
 – 40€/mês;
Foi ainda aprovado, por unanimidade, a 
celebração de protocolo com a Sociedade 
1º. de Novembro com o objetivo de 
cedência de instalações para dinamização 
das  atividades do projeto Viver Sénior e 
CLDS, cuja comparticipação será no valor 
total de 720,00€, cujo pagamento será 
em duas tranches a primeira de 400,00€ 
durante o mês de fevereiro/22 e o restante 
no mês de junho/22, correspondendo à 
proposta de cabimento nº. 191, de 2/2/2022.

DIREITO DE PREFERÊNCIA 
– RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS:
Ratificados os despachos emitidos a pedidos 
solicitados através da plataforma da Casa 
Pronta relativos ao não exercício do direito 
de preferência aos imóveis abaixo indicados, 
propondo a ratificação: 
 • Imóvel sito no Bairro Serpa Pinto, 
 nº. 56 – Arraiolos,
 • Imóvel sito na Rua Nova, nº. 7 
 – Arraiolo.

PROJETOS DE ARQUITETURA:
Aprovados condicionados aos respetivos 
pareceres os seguintes projetos:
 • Raimundo Joaquim do Carmo 
 Henrique, referente à obra de de 
 alteração e ampliação, com demolição 
 de grande parte da edificação 
 existente, destinada a habitação, com 
 a constituição de dois fogos, inicialmente 
 de tipologias T1 e T2, situada no 
 Bairro Serpa Pinto, 53, em Arraiolos. 
 • Rui Nuno Madeira e Silva, referente 
 à obra de alteração de fachada, 
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 nomeadamente a abertura de uma 
 nova janela e redimensionamento 
 de outra existente e ainda alteração 
 ao anexo/garagem com a subida da 
 sua cobertura, em edifício existente 
 destinado a habitação, do prédio 
 localizado na Rua Sub Tenente 
 António Bernardino Apolónio Piteira, 
 nº. 69 – Ilhas. 
 • Paulo Jorge da Silva Amoreirinha, 
 relativo ao pedido de aprovação do 
 projeto de arquitetura e de 
 especialidades referente à construção 
 de uma moradia unifamiliar de r/chão 
 e 1.º andar com garagem, na Rua Nova 
 dos Telhais, lote 3 – Ilha da Boavista.

PROJETOS DE ESPECIALIDADES:
Aprovados condicionados aos respetivos 
pareceres os seguintes projetos:
 • Célia Maria do Carmo Toureiro, 
 referente à obra de construção de uma 
 moradia unifamiliar de r/chão e 1.º 
 andar com garagem, no Loteamento 
 Municipal da Courela da Mesquita, 
 Lote nº. 7 – Ilhas. 
 • Gabriela Goes Maciel, referente à 
 obra de alteração e ampliação de 
 um imóvel devoluto para adaptar em 
 habitação numa tipologia de T1, na 
 Rua da República, nº. 56 – S. Gregório.
 • Rute Rita Courela Varela, referente 
 à construção de uma moradia 
 unifamiliar, com um piso destinada 
 a habitação e garagem, no 
 Loteamento Municipal de Santana, 
 Lote 22 – Santana do Campo.
 • André Luis Pimentão Pereira, 
 referente à  obra de construção de 
 um edifício de r/chão e 1.º andar de 
 modo a obter um fogo de tipologia T3, 
 na Rua da Cabana do Bico – Igrejinha.
 • João José Solano Morais, referente 
 à  obra de construção de edifício 
 destinado a habitação (Tipologia T3 
 com garagem em cave), localizado 
 no prédio sito no Caminho Municipal 
 1159 – Ilha do castelo.

PROJETOS DE LEGALIZAÇÃO:
Aprovados condicionados aos respetivos 
pareceres os seguintes projetos:
 • Ana de Lurdes Pires Goulão 
 Ribeirinho Louro, relativo à legalização 
 da obra de ampliação de edifico, 
 nomeadamente de uma área 
 destinada a arrecadações da habitação 
 ao nível do sótão e ainda a legalização 
 de um anexo no logradouro, na Rua 
 5 de outubro, nº. 12 – Arraiolos.
 • Cooperativa Agrícola dos Vasos 
 – Cooperativa Agrícola, CRL, relativo 
 à legalização de várias ampliações de 

 edifícios destinados a habitação e a 
 dependências agrícolas, na Herdade 
 das Postas – Venda do Duque – Vimieiro.
 • Ilda de Jesus Branco Macau 
 Ramos, relativo à legalização da obra 
 de edificação de uma garagem, na 
 Rua da Liberdade, nº. 5B – Santana 
 do Campo.

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS:
Deliberado propor à Assembleia Municipal 
de Arraiolos que:
 • Manifeste concordância com a 
 transferência de competências 
 prevista no nº 2 do artº 3º do DL 
 21/2019 de 30 de janeiro (planeamento 
 intermunicipal da rede de transporte 
 escolar e da oferta educativa de nível 
 intermunicipal), para a CIMAC – 
 Comunidade Intermunicipal do 
 Alentejo Central, conforme artº 75º 
 do mesmo diploma assim como com 
 o exercício das mesmas competências 
 por aquela CIM conforme artº 30º da 
 Lei 50/2018 de 16 de agosto.
 • Manifeste concordância com o 
 exercício das competências previstas 
 no artº 2º do DL 102/2018 de 29 de 
 novembro pela CIMAC – Comunidade 
 Intermunicipal do Alentejo Central, 
 conforme artº 4º do mesmo diploma 
 e artº 30º da Lei 50/2018 de 16 
 de agosto. 

TRANSFERÊNCIA DAS 
COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO 
DA AÇÃO SOCIAL – PRORROGAÇÃO 
DE PRAZO (DECRETO-LEI N.º 23/2022, 
DE 14/02):
Aprovado propor à Assembleia Municipal 
de Arraiolos a prorrogação do prazo para a 
assunção das competências no domínio da 
ação social até 31 de dezembro de 2022, 
considerando-se transferidas a 1 de janeiro 
de 2022.

RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DE 
ALTERAÇÃO DA REPROGRAMAÇÃO 
DA OPERAÇÃO ALT20-08-2114-
FEDER-000081 – “VALORIZAÇÃO, 
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 
PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL 
DE ÉVORA E DA REGIÃO ENVOLVENTE 
/ ALENTEJO EM CENA“:
Ratificada a decisão de alteração da 
reprogramação do operação em título 
que repeita à alteração da taxa de 
financiamento de 75% para 85%, ou seja, 
a comparticipação passa de 78.000,00€ 
para 88.400,00€.

REUNIÃO 16/02/2022

ACORDO DE COLABORAÇÃO COM 
A CIMAC - APLICAÇÃO DO PART AOS 
ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO:
Aprovado o acordo de colaboração em 
título, que tem por objeto assegurar e 
estabelecer os procedimentos para a 
implementação do Programa de Apoio à 
Redução Tarifária no Alentejo Central para 
os transportes escolares cujos passes não 
sejam, na sua totalidade, comparticipados 
pelo município. 

PROTOCOLO DE PARCERIA 
COM SCIENCE RETREATS, LDª:
Aprovado o protocolo de parceria a 
celebrar com SCIENCE RETREATS, no 
qual a Câmara Municipal se compromete 
em participar ativamente na plantação 
e/ou distribuição de três mil e quinhentas 
árvores e arbustos de porte arbóreo em 
meio urbano e/ou peri-urbano, no Concelho 
de Arraiolos, no âmbito de uma intervenção 
integrada no projeto 63_SGS#3 cofinanciado 
pelo Programa “EEA Grants Ambiente”.

CARNAVAL – TOLERÂNCIAS DE PONO:
Aprovado conceder tolerância de ponto ao 
pessoal do Município do seguinte modo: 
50% segunda-feira, dia 28/02 e 50% 
quarta-feira, dia 02/03, sendo articulado 
com as respetivas chefias/encarregados.

1ª. REVISÃO AO ORÇAMENTO 
DA RECEITA E DESPESA, PLANO 
DE ATIVIDADES MUNICIPAIS E PLANO 
PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 
DO ANO 2022:
Aprovada a 1.ª Revisão ao Orçamento 
da Receita, Despesa, Plano de Atividades 
Municipais e Plano Plurianual de 
Investimentos para o corrente ano, no 
valor de 3.706.211,89€.

TARIFÁRIO DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS 
– RETIFICAÇÃO:
Aprovada a informação/proposta do 
serviço de Expediente – DAF.

EDUCAÇÃO – NOMEAÇÃO 
DO REPRESENTANTE NO CONSELHO 
GERAL DO AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS DE ARRAIOLOS:
Aprovado que a Câmara Municipal fosse 
representada pelos Técnicos da DGESE: 
Maria Beatriz Castor (chefe de Divisão); 
Joaquim Luís Serôdio e Isabel Bizarro.

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ECONÓMICOS  
A ESTUDANTES DO ENSINO 
SUPERIOR PÚBLICO, PARA O ANO 
LETIVO 2021/2022:
Aprovadas as candidaturas ao concurso 
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para atribuição de apoios económicos a 
estudantes do ensino superior público para 
o ano letivo 2021/2022 que decorreu no 
período de 2 a 30 de novembro conforme 
deliberação em reunião de Câmara no 
dia 22 de setembro de 2021 e exposto no 
Edital nº 24/2021.

SUBSÍDIOS:
 • Associação Jovens Vimieirense em 
 Movimento – 220,00€, para apoio 
 especial (encargos com contrato de 
 internet na sede social tendo em 
 conta a mudança de instalações 
 devido à obra da EB1 de Vimieiro);
 Apoio às IPPS:
 – À semelhança de deliberação 
 da anterior reunião relativa ao apoio 
 na aquisição de máscaras cirúrgicas 
 (lares), no âmbito da Pandemia 
 Covid19, propõem a atribuição de 
 150€ a cada centro de dia, 
 nomeadamente:
 •  Centro Social e Paroquial de São 
 Pedro da Gafanhoeira; 
 • Associação de Reformados de 
 Santana do Campo;
 • Santa Casa da Misericórdia de Arraiolos.
 c) Época desportiva:
 – Grupo Desportivo São Pedrense – 
 1.500,00€, para apoio à época 
 desportiva 2021-2022, cabimentado 
 pelo serviço financeiro com o nº. 314, 
 de 16/2/2022.
Foi ainda atribuído um subsídio de 3.000€ 
à URAP (União de Resistentes Antifascistas 
Portugueses), para apoio à nova edição 
do livro “Elas Estiveram nas Prisões 
do Fascismo” cuja obra constitui uma 
homenagem a todas as mulheres que 
estiveram presas por motivos políticos 
durante a ditadura fascista.

TABELA DE PREÇOS – ADITAMENTO:
Aprovada a integração de preço na tabela 
em vigor: 
 • Treino de Caminhada e Corrida 
 – 1x/semana – 5€ 
 • Treino de Caminhada e Corrida 
 – 2x/semana - 10€”

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR:
Aprovado pedido de reavaliação do processo 
de Ação Social Escolar da aluna a frequentar 
o Jardim de Infância de Arraiolos, propondo 
a atribuição dos apoios correspondentes 
ao escalão A da Ação Social Escolar, 
designadamente comparticipação a 100% 
na refeição (almoço) e Atividades de 
Complemento Curricular.

RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO 
DA ESCOLINHA DE DESPORTO:

ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO DE VIATURA:
Deliberado aceitar a doação da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Arraiolos, relativa a uma viatura de 
marca Mercedes Benz, com a matricula 
95-07-SP, com um valor de 500,00€.

ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO PARA O CITA:
Deliberdo aceitar a doação que o Sr. José  
Borges fez ao CITA, de dois quadros de 
autoria do pintor Dordio Gomes.

SUBSÍDIOS:
 • Núcleo de Cicloturismo de Arraiolos
 – 4.000,00€, para apoio a obras de 
 beneficiação da sede;
 • Associação de Reformados de 
 Santana do Campo – 1.974,41€, para 
 apoio ao arranjo de carrinha (2ª. Tranche).

DIREITO DE PREFERÊNCIA 
– RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS:
Ratificados os despachos emitidos a pedidos 
solicitados através da plataforma da Casa 
Pronta relativos ao não exercício do direito 
de preferência aos imóveis abaixo indicados, 
propondo a ratificação: 
 • Imóvel sito na Rua do Cabo da Vila, 
 nº. 19– Arraiolos;
 • Imóvel sito na Rua Sub Tenente  
 António Bernardino Apolónio Piteira, 
 nº. 10 – Ilha do 

PROJETOS DE ARQUITETURA:
Aprovados condicionados aos respetivos 
pareceres os seguintes projetos:
 • Centro Infantil Augusto Piteira, 
 referente à obra de ampliação do 
 edifício destinado a Centro Infantil, 
 situado na Quinta do Jogo – Ilha 
 do Castelo.
 • Carlos André Catalão Bruno, 
 referente à obra de construção de 
 uma moradia unifamiliar, com dois 
 pisos destinada a habitação, no 
 Loteamento Municipal de Santana 
 do Campo, lote 25.

PROJETOS DE  ESPECIALIDADES:
Aprovado o projeto de Manel António 
Pinheiro Duarte, referente à obra alteração 
e ampliação, em edifício existente destinado 

Aprovada a renovação para o ano 2022, do 
protocolo de animação desportiva (escolinha 
do desporto) com a Associação Social 
Unidos Santana do Campo.

DIREITO DE PREFERÊNCIA 
– RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS:
Ratificados os despachos emitidos a pedidos 
solicitados através da plataforma da Casa 
Pronta relativos ao não exercício do direito 
de preferência aos imóveis abaixo indicados, 
propondo a ratificação: 
 • Imóvel sito na Rua Santo 
 Condestável, nº. 11 – Arraiolos;
 • Quinta da Pastagueira – Vimieiro;
 • Imóvel sito na Rua da República, 
 nº. 26 - Igrejinha.

PROJETO DE ARQUITETURA:
Aprovado, condicionado ao respetivo 
parecer o projeto de  Freshmovement 
investimentos Imobiliários, Unipessoal,   
referente à obra de construção de uma 
moradia unifamiliar, com dois pisos 
destinada a habitação,  situada na Rua do 
Sol Nascente, Lote 48 – Igrejinha.

PROJETOS DE ARQUITETURA 
E DE ESPECIALIDADES:
Aprovados condicionados aos respetivos 
pareceres os seguintes projetos:
 • Maria Helena Dionísio de Almeida, 
 referente à obra de construção de um 
 anexo/apoio agrícola e regularização 
 de uma moradia existente, no prédio 
 rústico denominado “Figueiras” 
 – S. Gregório.
 • Jorge Manuel Moura Ferro, referente 
 à obra de  demolição com 
 reconstrução de um anexo/apoio 
 agrícola, bem como a conservação 
 e reabilitação de um tanque antigo, 
 adaptando-o em piscina no prédio 
 rústico denominado “Horta dos 
 Banhos” artº. 11, Secção M – Arraiolos.

PROJETOS DE LEGALIZAÇÃO:
Aprovado, condicionado ao respetivo 
parecer o projeto de Paula Vitória Andrade 
Fraga, relativo à legalização da obra de  
alteração e de ampliação de edifico de 
habitação e anexos, localizado no Outeiro 
de S. Pedro, nº. 31 – Arraiolos.  

PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
DE OPERAÇÃO URBANÍSTICA:
Deliberado indeferir o pedido de informação 
prévia em nome de Solcarport Portugal 
Unipessoal, Ldª. relativa à instalação de 
uma central para produção de energia 
elétrica fotovoltaica destina à rede elétrica 
do serviço público, na Herdade dos 
Corneirinhos e  Pouca Lã – Igrejinha.

LOTEAMENTO DA CRUZ DA BARRETA, 
ARRAIOLOS – ADITAMENTO:
Foi ratificada pela Câmara, a certidão 
relativa à clarificação da alteração 
do Loteamento em título, aprovado por 
deliberação de 14/7/21, que deu origem ao 
Aditamento nº. 1 do Alvará de Loteamento.

REUNIÃO DE 02/03/2022
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a habitação, do prédio localizado na Rua 
de Évora, 147 – Igrejinha, de modo a obter 
um fogo tipologia T2. 

PROJETOS DE LEGALIZAÇÃO:
Aprovados condicionados aos respetivos 
pareceres os seguintes projetos:
 • João Manuel Casa Velha de Deus, 
 relativo à legalização da obra de 
 ampliação de edifico de habitação, 
 nomeadamente de uma área 
 destinada a cozinha e ainda o acesso 
 a um terraço sobre o edifício, 
 localizado na Rua da Boavista, 28 
 – Ilha da Boavista;
 • Gonçalo Miguel dos Santos Silva 
 Marques Correia, relativo à legalização 
 de um edifício destinado a dependência 
 agrícola, no prédio rústico denominado 
 “Peral do Meio” - Sabugueiro;
 • Manuel Isidro Cordeiro Ferragolo, 
 relativo à legalização de edificação 
 destinada a garagem, no Outeiro da 
 Matriz, nº. 9 – Arraiolos.

LOTEAMENTO MUNICIPAL 
DE VIMIEIRO – RATIFICAÇÃO DE 
ATRIBUIÇÃO DE LOTE DE TERRENO:
A Câmara ratificou, o resultado do sorteio, 
autorizando, assim, a venda do lote 
nº 40 à Sra. Ana Margarida da Silva O. 
dos Santos Arêde.

LOTEAMENTO INDUSTRIAL – OFICINAS 
E ARMAZÉNS – VIMIEIRO – ADITAMENTO:
Aprovado o primeiro aditamento ao 
loteamento em título de acordo com 
os anteriores pareceres bem como as 
especificações das alterações propostas e 
a planta de síntese.

REUNIÃO DE 16/03/2022

 projeto municipal de adaptação ao 
 meio aquático.
 • Associação de Idosos e Reformados 
 25 de Abril de Vale do Pereiro 
 - 1.350,00€, para apoio na pintura do 
 interior e exterior da sede da Associação.
 • Grupo Desportivo São Pedrense - 
 500,00€ - apoio especial à atividade 
 de Todo o Terreno, 
 • Futebol Clube de Santana do 
 Campo - 1.000,00€- apoio especial 
 de aquisição de equipamento/
 materiais de treino – 1ª tranche.

MÊS DA JUVENTUDE – QUIZ FRIDAY 
NIGHT – NORMAS DE PARTICIPAÇÃO: 
Aprovadas as normas de participação 
relativas a jogo online  Quiz Friday Nigth, 
inserido no âmbito das comemorações do 
mês da juventude, decorrendo de 11 a 25 
de março/2022.

DIREITO DE PREFERÊNCIA 
– RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS:
Ratificados os despachos emitidos a 
pedidos solicitados através da plataforma 
da Casa Pronta relativos ao não exercício 
do direito de preferência aos imóveis 
abaixo indicados, propondo a ratificação: 
 • Imóvel sito na Rua do Castelo 
 – Arraiolos;
 • Imóvel sito na Rua  da Escola, 
 nº. 58 – Vale do Pereiro – Santa Justa;
 • Imóvel sito na Avenida Nova, nº. 36 
 – Vimieiro.
 • Imóvel sito na Rua Nossa Senhora 
 de Fátima, 4 – Arraiolos.

PROJETOS DE ARQUITETURA:
Aprovados condicionados aos respetivos 
pareceres os seguintes projetos:

 • João Carlos Aires Cardoso Carriço, 
 referente à obra de alteração e 
 ampliação, com demolição de parte 
 substancial do interior do edifício e 
 ainda pequenas construções no 
 logradouro, em edifício localizado na 
 Rua do Mato, nº. 45 – Vimieiro, de 
 modo a obter um fogo de tipologia T3.
 • Carlos André Catalão Bruno, 
 referente à obra de construção de 
 uma moradia unifamiliar, com dois 
 pisos destinada a habitação, no 
 Loteamento Municipal de Santana 
 do Campo, lote 25.
 • Raquel Andreia Santos, referente 
 à obra de remodelação de uma 
 habitação existente (Monte antigo) 
 com obras de alteração e pequena 
 ampliação situado na Courela das 
 Canavouras – S. Pedro da Gafanhoeira. 

PESSOAL:
Deliberada a abertura do procedimento 
concursal  para  Recrutamento de 1 (um) 
trabalhador para a carreira/categoria de 
Técnico Superior, na área de Jurista.

TOPONÍMIA – RATIFICAÇÃO 
DE DESPACHO: 
Ratificado o despacho referente à 
aprovação, após parecer favorável da 
Junta de Freguesia de Arraiolos, de 
toponímos em Arraiolos – Rua da Ti 
Narcisa, nº. 1 e em Ilha do Castelo – Beco 
da Rua Nova, nºs. 1 e 2.

SUBSÍDIOS:
 • Santa Casa da Misericórdia de 
 Arraiolos - 800€, para comparticipação 
 no apoio prestado no âmbito do 

PROJETOS DE  ESPECIALIDADES:
Aprovados condicionados aos respetivos 
pareceres os seguintes projetos:
Cláudia Sofia de Sousa Ferreira, referente 
à obra de alteração e ampliação, com 
legalização de garagem, em edifício 
existente destinado a habitação, localizado 
na Rua das Escolas Novas, nº. 7 – Vimieiro, 
de modo a obter um fogo de tipologia T3.

PROJETOS DE LEGALIZAÇÃO:
Aprovados condicionados aos respetivos 
pareceres os seguintes projetos:
 • António Miguel Geraldes Leão e 
 Neto, relativo à legalização da obra 
 de ampliação de edifício destinado 
 a habitação e de uma dependência 
 agrícola, na Quinta do meio – Bardeiras.
 • Teresa Cristina Ribeiro de Amorim 
 Wanzeller, relativo à legalização de 
 obra de ampliação de edifico, 
 destinado a habitação, na Rua Capitão 
 Gomes Pereira, nº. 64- Igrejinha.

PROPRIEDADE HORIZONTAL:
Aprovado o processo de José António 
Nobre Direitinho, no qual requer 
aprovação da alteração à divisão em 
regime de propriedade horizontal do 
prédio sito Rua do Cabo da Vila, nº. 24 – 
Arraiolos e emissão da respetiva certidão.

EMPREITADA “REQUALIFICAÇÃO 
DO LARGO DE SANTA CLARA 
– SABUGUEIRO” – TRABALHOS 
COMPLEMENTARES – RATIFICAÇÃO 
DE DESPACHO:
Deliberado ratificar o despacho da srª. 
Presidente de 15/02/22, relativo à 
aprovação dos trabalhos complementares 
da empreitada em título, que totalizam o 
valor de 45.585,68€, acrescendo o IVA à 
taxa legal em vigor, devendo, nos termos 
do CCP (Código dos Contratos Públicos), se 
proceder à realização de contrato adicional.

REUNIÃO 23/03/2022 
(EXTRAORDINÁRIA)

PESSOAL:  
a) Estrutura e Organização dos Serviços 
do Município:
Aprovada a proposta de estrutura orgânica 
e organização dos serviços da Câmara 
Municipal.
b) 1ª. Revisão ao Mapa de Pessoal/2022:
Aprovada a 1ª. Revisão do Mapa 
de Pessoal/22 no qual são integrados os 
trabalhadores em face da transferência 
das competências para o Município, na 
área da educação (alínea e) nº. 11  da Lei 
50/2028, de 16/08 conjugado com o nº. 9, 
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tribuidos os seguintes subsídios, 
correspondendo ao 4º trimestre:

SUBSÍDIOS:
 • Sociedade Filarmónica 1º Abril 
 Vimieirense – 1.000€;
 • Sociedade Musical União 
 Vimieirense – 1.000€
 • Sociedade Recreativa Aldeia 
 da Serra - 500€ 
 • Associação Casa das Artes 
 de Arraiolos – 2.000€;
 • Associação de Jovem - Jovens 
 Vimieirenses em Movimento - 600€;
 • Associação de Jovens do 
 Sabugueiro – 500€;
 • Associação Dupla Personalidade 
 de Arraiolos – 1.000€;
 • Associação Fora Figo – 500€;
 • Associação Imagem Impressa 
 – Associação Cultural de Arraiolos 
 – 850€;
 • Associação Social Unidos Santana 
 do Campo – 1.000€;

 • Centro Nacional Escutas – 
 Agrupamento de Arraiolos – 500€;
 • Clube Desportivo de Malha 
 de Arraiolos “Os Malhadores” - 500€;
 • Clube Desportivo dos Caçadores 
 de Arraiolos – 500€;
 • Cortéx Frontal - 1.410€;
 • Clube BTT - Furões do Alentejo 
 - 500€;
 • Gafanhori – 750€;
 • Grupo Musical e Recreio 
 Valpereirense - 700€ 
 • Núcleo de Cicloturismo de 
 Arraiolos – 1.000€ 
 • AHBVA - Núcleo de Dadores 
 de Sangue - 500€ 
 • Rancho Etnográfico “Os Camponeses” 
 de Arraiolos – 1.000€ 
 • Sociedade Filarmónica 1 º Abril 
 Vimieirense – 1.855,17€ (apoio 
 especial) - funcionamento 
 e manutenção da sede;
 • Sociedade Columbófila Arraiolense 
 -  234,70€ (apoio excecional - 2ª. 

 tranche edital n.º26/2020) - 
 remodelação elétrica da sede.

PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO 
À REABILITAÇÃO DE HABITAÇÕES 
DEGRADADAS PARA ESTRATOS 
SOCIAIS DESFAVORECIDOS: 
Aprovado o pagamento da restante parte 
aos  processos de Joaquim António Galvão 
Coelho, Olivia Joaquina Fáz Bulha Pé Leve 
Álvaro e Possidónio Isidro Antunes Lopes.

DIREITO DE PREFERÊNCIA 
– RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS:
Ratificados os despachos emitidos a 
pedidos solicitados através da plataforma 
da Casa Pronta relativos ao não exercício 
do direito de preferência aos imóveis 
abaixo indicados:
 • Imóvel sito na Rua da Liberdade, 
 nº. 15 – S. Pedro da Gafanhoeira,
 • Imóvel sito na Rua  Humberto 
 Delgado – Azinhaga do Pontão, nº. 3 
 – S. Pedro da Gafanhoeira;

artº. 43.º do D. L. 21/2019, de 30/01) e na 
área da saúde (alínea b) nº. 2, artº. 13º da 
Lei 50/2028, de 16/08 conjugado com o 
nº. 6, artº. 18.º do D. L. 23/2019, de 30/01).
2ª. REVISÃO AO ORÇAMENTO 
DA RECEITA E DESPESA PARA 
O ANO DE 2022:
Aprovada a 2.ª Revisão ao Orçamento 
da Receita, Despesa, Plano de Atividades 
Municipais e Plano Plurianual de 
Investimentos para o corrente ano, no 
valor de 503.209,00€.

ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO 
– RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO:
Nos termos da Lei 75/2013, de 12 de 
setembro, foi pela srª. Presidente dado 
conhecimento do Relatório de Avaliação 
referente ao período de 15/10 a 31/12 de 
2021, elaborado de acordo com o Estatuto 
do Direito de Oposição, cuja transcrição 
se dispensou ficando arquivado na pasta 
auxiliar de atas/2o22.

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 
DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES 
CONEXAS- RELATÓRIO: 
Aprovado o Relatório anual do Plano de 
Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações 
Conexas relativo ao ano de 2021, elaborado 
conforme refere a recomendação do 
Conselho de Prevenção da Corrupção de 
01 de julho de 2009 (alínea d) do artigo 1.1).

ABERTURA DA HASTA PÚBLICA PARA 
VENDA DE PARCELA DE TERRENO:
Aprovadas as normas para alienação, 
através de hasta pública, de um lote de 
terreno  para construção urbana, fins 
não habitacionais, situado no Outeiro da 
Matriz - em Arraiolos, inscrito na matriz 
urbana 2399 e descrito na Conservatória 
na ficha 1598/230300, com um valor base 
de 6.000,00€, devendo, para o efeitos se 
proceder à publicação de EDITAL.

EDUCAÇÃO – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR:
Aprovadas em resultado de processos 
apresentados no âmbito da Ação Social 
Escolar:
 • processo resultante de 
 transferência de aluno para EB1 de 
 Arraiolos, propondo a atribuição do 
 Escalão B, preconizado na deliberação 
 tomada em 02 de junho de 2021.
 • processos dos alunos a 
 frequentarem o JI e EB1 de Arraiolos, 
 respetivamente (admitidos ao abrigo 
 do ponto 4, das Linhas orientadoras 
 para Concessão de Apoios de Ação 
 Social Escolar), propondo a atribuição 

REUNIÃO 30/03/2022

 a ambos dos apoios correspondentes 
 ao escalão B da Ação Social Escolar.
 • Reavaliação do processo do aluno 
 a frequentar o Jardim de Infância de 
 Arraiolos tendo em conta a 
 apresentação de declaração da 
 Segurança Social com alteração do 
 posicionamento do  escalão 3 para 
 2 do Abono de Família, propondo a 
 atribuição dos apoios correspondentes 
 ao escalão B da Ação Social Escolar.

APOIO ECONÓMICO A ESTUDANTES 
DO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO 
– LISTA DEFINITIVA:
De acordo com o regulamento municipal 
para atribuição de apoios económicos 
ao ensino superior foram aprovadas as 
propostas de admissão e exclusão, sendo 
o total a atribuir para as 63 candidaturas 
aprovadas totalizam o montante 42.359,00€.

APOIO À NATALIDADE E IPSS 
– 4º. TRIMESTRE:
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 • Imóvel sito na Rua da República, 
 nº. 16 – Igrejinha;
 • Imóvel sito no Largo Professor Dordio 
 Gomes e Av. 1º. de Maio – Arraiolos;

PROJETOS DE ARQUITETURA:
Aprovados condicionados aos respetivos 
pareceres os seguintes projetos:
 • José Manuel Artilheiro Goulão, 
 referente à obra de construção de 
 uma moradia unifamiliar, com dois 
 pisos (piso 0 e piso -1), destinada 
 a habitação, na propriedade localizada 
 na Rua sub-Tenente António Bernardino 
 Apolónio Piteira, nº. 3 – Ilha do Castelo, 
 de modo a obter um fogo de tipologia 
 T4, com garagem e piscina.  
 • Ana Filipa Martins Barbosa Marques, 
 referente à obra de alteração sem 
 ampliação, em edifício existente 
 destinado a habitação localizado na 
 Rua 28 de Setembro, nº. 13 – S. Pedro 
 da Gafanhoeira, de modo a obter um 
 fogo de tipologia T2. Prevê ainda 
 a edificação de um tanque (piscina). 
 • Freshmovement Investimentos 
 Imobiliários, Unipessoal, referente 
 à obra de construção de uma moradia 
 unifamiliar de r/chão e 1.º andar com 
 garagem, no Loteamento da Rua 
 do Sol Nascente em Igrejinha.
 • Paulo Jorge da Cruz Boaventura, 
 referente à  obra de alteração de 
 duas das frações autónomas, de 
 edifício constituído em regime de 
 propriedade horizontal, situado na 
 Rua da Misericórdia, nº. 40 – Arraiolos.

PROJETOS DE  ESPECIALIDADES:
Aprovado condicionado ao respetivo 
parecer o projeto de Ana Margarida Costa, 
referente à obra de construção de uma 
moradia unifamiliar de dois pisos de tipologia 
T4, com piscina e garagem no Loteamento 
Quinta do Jogo, lote 5 – Ilha do Castelo.

PROJETO DE LEGALIZAÇÃO:
Aprovado condicionado ao respetivo 
parecer o projeto de Gonçalo Miguel 
Santos Silva Marquez Correia, relativo 
à legalização da obra de ampliação de 
edifício destinado de um edifício destinado 
a dependência agrícola, no prédio 
denominado Peral do Meio – Sabugueiro.

PROPRIEDADE HORIZONTAL:
Aprovado condicionado ao respetivo 
parecer o projeto de José António Nobre 
Direitinho, no qual requer aprovação da 
alteração à divisão em regime de 
propriedade horizontal do prédio sito Rua 
do Cabo da Vila, nº. 24 – Arraiolos 
e emissão da respetiva certidão.

TOLERÂNCIA DE PONTO:
Aprovada a tolerância de ponto ao pessoal 
do Município na segunda feira de Páscoa.

APROVAÇÃO DA CANDIDATURA 
N.º ALT20-06-4230-FSE-000034 
CULTURA PARA TODOS:
Foi dado conhecimento da decisão final 
de aprovação da candidatura n.º ALT20- 
06-4230-FSE-000034 Cultura para Todos 
com Investimento total: 51.750,00€, 
Financiamento FSE de 85%: 43.987,50€.

PESSOAL – PROCEDIMENTO 
CONCURSAL:
Aprovada proposta de autorização para o 
recrutamento de trabalhadores para ocu-
pação de um posto de trabalho do mapa 
de pessoal - 1 (um) – Técnico Superior na 
área de Engenharia Civil;

SUBSÍDIOS:
Aprovado um subsídio para a CIMAC no 
valor de 33.379,71€, relativo à contrapartida 
financeira  do município no projeto “A Grande 
Rota do Montado” correspondendo a 15% 
do valor total do investimento sendo os 
restantes 85€ assegurados no âmbito do 
quadro “ALENTEJO2020”.
– Outros subsídios:
 • Clube Alentejano de Desportos 
 Vimieirense - 500€, para apoio com 
 encargos de regularização /legalização 
 da sede social. 
 • Sociedade Recreativa de São Pedro 
 da Gafanhoeira – 800€, para apoio 
 ao Plano Anual de Atividades 
 (edital n.º4/2022);

DIREITO DE PREFERÊNCIA:
 a) Ratificação de despachos:
 Ratificados os despachos emitidos a 
 pedidos solicitados através da 
 plataforma da Casa Pronta relativos 
 ao não exercício do direito de 
 preferência aos imóveis abaixo 
 indicados, propondo a ratificação: 
 • Imóvel sito no Bairro da Boa 
 Estrela, nº. 51 - Igrejinha;
 • Imóvel sito na Rua Humberto 
 Delgado, nº. 5 – Santana do Campo 
 – Arraiolos;
 • Imóvel sito na Rua Fria, nº. 5 – Arraiolos;
 • Imóvel sito na Rua do Avante, nº. 15 
 – S. Pedro da Gafanhoeira;
 • Imóvel sito na Rua Santo 
 Condestável, nº. 11 – Arraiolos;
 • Imóvel sito na Travessa das Flores, 
 6 – Ilhas – Arraiolos;
 • Imóvel sito na Rua da Olivença, 
 3 – Arraiolos;

REUNIÃO 13/04/2022 PROPOSTA DE ALTERAÇÕES 
À CONSTITUIÇÃO TÉCNICA 
DAS COMISSÕES DE VISTORIA:
Aprovada a composição das comissões de 
vistoria: 
 • Acácio José de Jesus Peres 
 – Técnico Superior;
 • Francisco José Prego Sobral 
 – Técnico Superior;
 • Vítor Manuel Pereira Marques 
 – Técnico Superior;
 • Manuel Filipe Arraiolos Piteira 
 – Assistente Técnico;
 • Nuno Miguel Cordeiro Ravasqueira 
 – Assistente Técnico;
 • Rui António Firmino Caetano 
 – Assistente Técnico. 

PROJETOS DE ARQUITETURA:
Aprovados condicionados aos respetivos 
pareceres os seguintes projetos:
 • João Vítor Correia de Almeida 
 Sardoeira, referente à reapreciação 
 do projeto (anteriormente aprovado 
 mas caducado) referente à obra de 
 demolição de parte do interior da 
 edificação existente, com reconstrução 
 e ampliação pelo interior do edifício, 
 com preservação da fachada destinado 
 a habitação, de modo a obter um fogo 
 de tipologia T2, na Rua da olivença, 
 nº. 3 – Arraiolos.
 • Ana Maria da Silva Dias Antunes, 
 referente à obra de de alteração e 
 ampliação, com demolição de algumas 
 paredes interiores e ainda a construção 
 de uma piscina no logradouro, em 
 edifício existente destinado a habitação, 
 de modo a obter um fogo T1 renovado, 
 na Rua Nova, 14, S. Pedro da Gafanhoeira.
 • Paulo José Lucas Veiga, referente 
 à obra de alteração de fachada, 
 nomeadamente a abertura de duas 
 janelas no lugar de um portão e a 
 abertura de portão no muro do 
 quintal para entrada de viatura, do 
 prédio localizado na Rua Humberto 
 Delgado, nº. 5-A, Santana do Campo.

PROJETOS DE  ESPECIALIDADES:
Aprovados condicionados aos respetivos 
pareceres os seguintes projetos:
 • Pretareia – Investimentos, Ldª., 
 referente à obra de construção de 
 apoio agrícola, nomeadamente 
 “edifício equestre”, com picadeiro 
 coberto, palheiro, instalação para 
 cavalos de passeio, boxes para 
 cavalos e todas as infira-estruturas 
 necessárias para o tratamento e 
 criação de cavalo lusitano ma 
 Herdade da Amendoeira – Artº. 1, 
 secção F - Arraiolos.
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SESSÃO ORDINÁRIA DE 28 DE DEZEMBRO 
DE 2021 - DELIBERAÇÕES:
• Aprovado, por maioria, o Plano Municipal de 
Emergência de Proteção Civil de Arraiolos;
• Aprovado, por maioria, o Plano Orçamental 
Plurianual da Receita e da Despesa, Orça-
mento e Normas de Execução para 2022;
• Aprovado, por maioria, o Mapa de Pessoal 
para 2022;
• Aprovada, por maioria, a participação variá-
vel no IRS, para o ano 2022, em 5%;
• Aprovada, por unanimidade, a fixação para 
2022, das Taxas do IMI - Imposto Municipal 
de Imóveis: Prédios rústicos – 0,8%; - Prédios 
urbanos – 0,3%;
• Aprovado, por maioria, o lançamento de 
derrama para 2022, conforme proposta da 
Câmara Municipal, ou seja:
 – 0,5% sobre o lucro tributável sujeito 
e não isento de imposto sobre o IRC para os 
sujeitos passivos com um volume de negó-
cios no ano anterior que não ultrapasse os 
150.000,00€.
 – 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e 
não isento de imposto sobre o IRC para os su-
jeitos passivos com um volume de negócios 
no ano anterior superior a 150.000,00€.
 – Isentar de derrama as empresas que 
se fixem no concelho e que criem pelo menos 
três (3) postos de trabalho.
• Aprovada, por maioria, a fixação da taxa mu- 
nicipal de direitos de passagem (TMDP), para 
o ano de 2022, em 0,25%;
• Aprovado, por maioria, o contrato interadmi- 
nistrativo celebrado com a Junta Freguesia 
de Arraiolos;
• Aprovado, por maioria, o contrato interadmi- 
nistrativo celebrado com a Junta Freguesia 
de Vimieiro;
• Aprovado, por maioria, o contrato interadmi- 
nistrativo celebrado com a Junta Freguesia 
de Igrejinha;
• Aprovado, por maioria, o contrato interadmi-
nistrativo celebrado com a União de Fregue-
sias de S.Pedro da Gafanhoeira/Sabugueiro;
• Aprovado, por maioria, o contrato interadmi- 

 • Moutain Breeze, Ldª, referente à 
 obra de alterações e ampliações 
 (com demolições) a efetuar no 
 interior e exterior de alguns edifícios 
 existentes na propriedade – Herdade 
 do Seixo – S. Pedro da Gafanhoeira 
 – atualmente destinados a habitação 
 e dependências agrícola, para 
 adaptação em TER (turismo em espaço 
 rural) na modalidade de casa de campo.

PROJETO DE LEGALIZAÇÃO:
Aprovados condicionados aos respetivos 
pareceres os seguintes projetos:
 • Paulo Bettencourt Ribeiro de 

nistrativo celebrado com a União de Fregue-
sias de S. Gregório/Santa Justa;
• Aprovado, por maioria, a proposta de nomea- 
ção do Auditor Externo Marques, Cruz e Asso- 
ciado, SROC, Ldª, representada por Luís Guer- 
ra Marques, ROC nº. 620, com sede na Mari-
nha Grande.

SESSÃO ORDINÁRIA DE 24 DE FEVEREIRO 
DE 2022 – DELIBERAÇÕES: 
• Aprovada, por unanimidade, a Moção “Pela 
Paz – por todos – por nós – por cada um”;
• Aprovada, por maioria, a proposta dos ma-
pas de fluxos de caixa relativos à Gerência de
2021;
• Aprovada, por maioria, a 1ª. Revisão ao Or- 
çamento da Receita e Despesa, Plano de Ati- 
vidades Municipais e Plano Plurianual de In-
vestimentos do ano 2022;
• Aprovada, por unanimidade, a transferência 
de competências previstas no nº 2 do artº 3º 
do DL 21/2019 de 30 de janeiro (planeamento 
intermunicipal da rede de transporte escolar 
e da oferta educativa de nível intermunicipal) 
para a CIMAC – Comunidade Intermunicipal 
do Alentejo Central;
• Aprovada, por unanimidade, a transferência 
de competências previstas no artº 2º do DL
102/2018 de 29 de novembro (domínio dos 
projetos financiados por fundos europeus e 
dos programas de captação de investimento) 
para a CIMAC – Comunidade Intermunicipal 
do Alentejo Central;
• Aprovada, por maioria, a prorrogação do prazo 
para a assunção das competências no domínio 
da ação social até 31 de dezembro de 2022;
• Eleita Lara Coelho como representante do 
município no Conselho da Comunidade no 
ACES - Agrupamentos de Centros de Saúde. 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 29 DE MARÇO 
DE 2022 - DELIBERAÇÕES:
• Aprovada, por maioria, a 2ª. Revisão ao Orça- 
mento da Receita e Despesa, Plano de Ativi-
dades Municipais e Plano Plurianual de Inves-
timentos do corrente ano;

 Carvalho, relativo à legalização da 
 obra de de alteração de edifico 
 destinado a habitação, situado no 
 Largo do Curral – Vimieiro. 
 • Elsa do Carmo Mareco Lopes Paulos 
 Salvado, relativo à legalização da obra 
 de edificação de garagem na Rua 
 Comandante Caixeiro, lote 2 – Arraiolos.

LOTEAMENTOS MUNICIPAIS 
– ABERTURA DE AVISOS PARA 
CEDÊNCIA DE LOTES:
Deliberado abrir avisos para a cedência 
de lotes de terreno nos seguintes 
loteamentos:

 • Loteamento de iniciativa municipal 
 da Quinta do Grilo, em Vimieiro 
 –  preço: 28,00€/m2;
 • Loteamento de iniciativa municipal 
 da Herdade das Borqueiras, em 
 Sabugueiro –- preço: 25,00€/m2;
 • Loteamento de iniciativa municipal 
 de Vale do Pereiro – 12 lotes - preço: 
 25,00€/m2;
 • Loteamento de iniciativa municipal 
 de Santana do Campo – 2 lotes 
 – preço: 25,00€/m2;
 • Loteamento de iniciativa municipal 
 de Aldeia da Serra - 7 lotes – preço: 
 25,00€/m2;

• Aprovada, por maioria, a proposta de estru-
tura e organização dos serviços do Município;
• Aprovada, por maioria, a 1ª. Revisão ao Mapa 
de Pessoal/2022.

SESSÃO ORDINÁRIA DE 28 DE ABRIL DE 
2022 - DELIBERAÇÕES:
• Aprovada, por maioria, a Saudação – “1º Maio 
– Dia Internacional do Trabalhador”;
• Aprovada, por maioria, a Moção “Comemorar  
Abril, afirmar e valorizar o Poder Local Democrático”;
• Aprovado, por maioria, O Relatório de Ges-
tão e Prestação de Contas de 2021;
• Aprovado, por maioria, o Auto de Transferên- 
cia de Recursos para o exercício das compe-
tências transferidas por Lei para as freguesias;
• Aprovado, por maioria, a não assunção de ou- 
tras competências;
• Aprovado, por maioria, a Delegação de Com- 
petências na CIMAC – Lei 50/2018 de 16 de 
agosto – Artº 32 a 36;
• Aprovado, por maioria, o Contrato de Delegação 
de Competências do Município de Arraiolos no 
Diretor do Agrupamento de Escolas de Arraiolos;
• Aprovado, por unanimidade, o Protocolo com 
a Junta de Freguesia de Arraiolos;
• Aprovado, por unanimidade, o Protocolo com 
a União de Freguesias de São pedro da Gafa-
nhoeira e Sabugueiro 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 30 DE JUNHO 
DE 2022 - DELIBERAÇÕES: 
• Aprovado, por maioria, o pagamento de Des- 
pesas de Representação ao Chefe de Divisão de 
Administração Urbanística e Serviços Urba- 
nos – Cargo Dirigente Intermédio de 2° grau;
• Aprovada, por maioria, a Alteração ao Mapa 
de Pessoal/2022”;
• Aprovada, por maioria, a Autorização previa 
para assunção de compromissos plurianuais 
da empreitada de “Alteração e Adaptação de 
Edificação a Centro Comunitário — Ilhas”;
• Aprovada, por maioria, a Autorização previa 
para assunção de compromissos plurianuais 
da empreitada de “Requalificação da Rua Ca-
pitão Gomes Pereira — Igrejinha”. 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 


