ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
AVIS
REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO DE
FEVEREIRO DE DOIS MIL E QUINZE

Aos vinte e cinco dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e quinze, no Salão Nobre
dos Paços do Município, realizou-se com início às catorze horas e trinta minutos, a reunião
ordinária da Câmara Municipal de Avis sob a Presidência do Senhor Presidente, Nuno Paulo
Augusto da Silva, e com a presença dos Senhores Vereadores, Rui Manuel Varela Barrento
Henriques, Manuel João Casaca Ribeiro, António Luís Marques e José Ramiro da Silva
Caldeira, com a seguinte Ordem do Dia:
A) PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA.
B) PERÍODO DA ORDEM DO DIA:
1. ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR (11/02/2015);
2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS);
3. CORRESPONDÊNCIA:
a) ASRPICA: CEDÊNCIA DO HANGAR DO CLUBE NÁUTICO;
b) ASRPICA: ALMOÇO DE ANIVERSÁRIO/CONVITE;
c) DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO: OFERTA DA
COLECÇÃO “MEMÓRIAS D’ODIANA”, 2.ª SÉRIE;
d) CIMAA: CONTRATOS PARA AQUISIÇÃO DE EPI’s;
e) ABAE: ACÇÃO DE FORMAÇÃO ECOXXI 2015;
f) AMA: BALCÃO DO EMPREENDEDOR/PROTOCOLO;
g)
APEEECA: PRETTY
WOMAN PARTY
IV GALA
DE
DANÇA/SOLICITAÇÃO DE APOIO;
h) CRCPNCOM AVIS: EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA;
i) STAL: ELEIÇÃO DE DELEGADOS SINDICAIS;
j)
AEDRL:
REVISTA
“QUESTÕES
ACTUAIS
DE
DIREITO
LOCAL”/RENOVAÇÃO DE ASSINATURA;
k) ATAM: BD 2015 - REQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DA ASSINATURA;
l) ESCOLA SECUNDÁRIA DA RAINHA SANTA ISABEL: PLANO DE
TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LECTIVO 2015/2016;
m) COMARCA DE PORTALEGRE/FRONTEIRA – PROCURADORIA DA
INSTÂNCIA LOCAL: CRIME DE FURTO;
n) COMARCA DE PORTALEGRE/FRONTEIRA – PROCURADORIA DA
INSTÂNCIA LOCAL: CRIME DE FURTO;
o) COMARCA DE PORTALEGRE/FRONTEIRA – PROCURADORIA DA
INSTÂNCIA LOCAL: CRIME DE DANO;
p) GRUPO PARLAMENTAR DO PCP: PLANO IMEDIATO DE
INTERVENÇÃO ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ALENTEJO;
q) EDP, S.A.: RENDAS DE CONCESSÃO 2015;
r)
SECRETÁRIO
DE
ESTADO
PARA
A
MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA: ESPAÇO DO CIDADÃO/PROTOCOLO;
4. REQUERIMENTOS

a) PAGAMENTO FASEADO DE CONSUMOS DE ÁGUA E OUTROS
ENCARGOS;
5. AJUSTES DIRECTOS;
6. DESPESAS;
7. PAGAMENTOS;
8. ANL - ASSOCIAÇÃO NAVAL DE LISBOA/CAMPEONATO NACIONAL DE
FUNDO (REMO);
9. DOAÇÃO A BENEFÍCIO DE INVENTÁRIO;
10. PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA, NAS SEGUINTES
ÁREAS:
10.1. SISTEMAS ELÉCTRICOS;
10.2. RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXPLORAÇÃO DE EDIFÍCIOS E
EQUIPAMENTOS, TRABALHOS ESPECIALIZADOS E ACOMPANHAMENTO
TÉCNICO (ELECTRICIDADE);
10.3. CONCEPÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJECTOS NA ÁREA DA
INFORMÁTICA;
10.4. CONCEPÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJECTOS E FORMAÇÃO NA ÁREA DA
INFORMÁTICA;
11. CONTRATOS INTER-ADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS COM AS FREGUESIAS/2015;
12. DESTAQUE DA RUA 1.º DE MAIO - ALCÓRREGO 2/2014;
13. REGULAMENTO DO PARQUE DE CAMPISMO DA ALBUFEIRA DO
MARANHÃO;
14. REDE DE BIBLIOTECAS PATRIMONIAIS DO ALENTEJO/PROTOCOLO DE
COLABORAÇÃO.
C) PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO.
Declarada aberta a reunião pelo Senhor Presidente, foram tratados os seguintes
assuntos:
A) PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
1 – QUESTÕES DIVERSAS
1.1. Vereador Rui Henriques
1.1.1. Pontos da reunião de 14.01.15
Na reunião de 14.01.15 solicitou esclarecimentos sobre três pontos que ainda não foram
discutidos: relação entre a quantidade de água facturada ao Município e a água facturada aos
consumidores/munícipes; relatório intercalar relativo ao CLDS+ de Avis; pagamentos em
atraso, até ao fim de 2013, relativamente ao “Apoio ao Associativismo”. O que é que se passa?
O Senhor Presidente informou que o Consultor Contabilístico Jorge Pinto estará
presente em próxima reunião para prestar os devidos esclarecimentos sobre a água; no que se
refere ao CLDS+, ficou assente que o Coordenador Técnico participará na reunião em que o
relatório intercalar for apresentado para esclarecimento de dúvidas; relativamente à questão do
Apoio ao Associativismo está pago, tendo ficado por pagar apenas à Associação Gente em
virtude de não ter a sua situação contributiva regularizada, à altura da emissão do pagamento.

A situação dos apoios ao Associativismo, referente a anos transactos, está a ser verificada pelos
Serviços, tendo já sido abordado este assunto com as associações em causa.
1.1.2. Laranjeiras e laranjas/Ruas de Avis
Percebe que é um trabalho inglório apesar de haver uma abertura maior, por parte das
instituições, para o aproveitamento das laranjas. Mas, neste momento, estão em queda
generalizada pelas ruas de Avis. Solicita, por isso, a apanha antecipada das laranjas.
O Senhor Presidente informou que tanto a população como as instituições podem
colher as laranjas. Já teve oportunidade de falar com algumas IPSS´s para a utilização das
laranjas. Se as laranjas forem colhidas na totalidade, ao fim de uma/duas semanas, apodrecem.
Vai procurar-se resolver a situação.
1.1.3. Embaixador do Irão e Comitiva de Taiwan/Visita ao Município de Avis
Viu no Facebook a visita do embaixador do Irão e de empresários de Taiwan ao
Município de Avis. Quais os objectivos da visita e respectivas conclusões?
O Senhor Presidente informou que o Município de Avis recebeu no dia 17 de Fevereiro
a visita do Embaixador do Irão em Portugal e, no dia 18, uma comitiva de empresários de
Taiwan. Este encontro, objectivado no estabelecimento de novas perspectivas de cooperação,
entre o Município e aqueles países foi uma excelente oportunidade para dar a conhecer as
nossas potencialidades económicas e turísticas. Para potenciar o desenvolvimento empresarial,
surge a necessidade de captação de novos investimentos, numa óptica de crescimento
sustentado capazes de criar postos de trabalho e riqueza no Concelho
1.1.4. Regulamentos da Água, Resíduos Sólidos Urbanos e Águas Residuais/Tarifário
Foram aprovados os Regulamentos da Água, dos Resíduos Sólidos Urbanos e Águas
Residuais. Em que ponto está a proposta de tarifário?
O Senhor Presidente informou que os Regulamentos foram publicados no Diário da
República. Quanto ao tarifário, a proposta será presente na próxima reunião de Câmara.
B) PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1 – ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a acta da reunião anterior.
2 – RESUMO DIÁRIO
Foi presente, para conhecimento, o resumo diário do dia vinte de Fevereiro de dois mil
e quinze que acusava os seguintes saldos:
- Contas bancárias...........................................................................................€ 357.555,14
- Fundos de maneio.........................................................................................€ 5.600,00
- Em cofre.......................................................................................................€
614,78
3 – CORRESPONDÊNCIA
A Câmara apreciou e tomou conhecimento da seguinte correspondência digna de nota e
de ser presente à reunião:
a) Um ofício da ASRPICA - Associação de Solidariedade de Reformados Pensionistas
e Idosos do Concelho de Avis solicitando a cedência das instalações do Hangar do Clube
Náutico para realizar o almoço comemorativo do seu aniversário, no dia 02 de Abril de 2015.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o Hangar, no dia
solicitado.

b) Um ofício da ASRPICA - Associação de Solidariedade de Reformados Pensionistas
e Idosos do Concelho de Avis convidando o Executivo para o seu almoço de aniversário, a
realizar no dia 02 de Abril de 2015, no Hangar do Clube Náutico.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
c) Um ofício da Direcção Regional de Cultura do Alentejo informando que tem
disponível para oferecer à Biblioteca Municipal uma colecção dos 14 volumes da 2.ª série das
“Memórias d’Odiana” (14 monografias de divulgação científica dos resultados dos trabalhos
arqueológicos realizados no âmbito do Empreendimento do Alqueva).
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a doação a benefício
de inventário.
d) Uma comunicação da CIMAA - Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo
informando, na sequência dos contratos assinados para aquisição de EPI’s, que cabe ao
Município a comparticipação, em 7,5%, dos valores de € 412,30 (fatos) e € 228,68 (capacetes)
/IVA incluído.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, comparticipar a aquisição de
fatos e capacetes (EPI’s), no valor indicado.
O Senhor Presidente não participou nesta deliberação por se ter declarado legalmente
impedido de o fazer.
e) Uma comunicação da ABAE - Associação Bandeira Azul da Europa informando que
a acção de formação ECOXXI 2015, decorrerá no dia 23 de Fevereiro.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a participação na
acção de formação ECOXXI 2015.
f) Uma comunicação da AMA - Agência para a Modernização Administrativa, IP
enviando proposta de Protocolo que estabelece o sistema de pagamentos electrónicos a utilizar
pelo Município na cobrança de taxas relativas a serviços disponibilizados nos BdE - Balcões do
Empreendedor, bem como os mecanismos de actualização de taxas e outros conteúdos
informativos.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de
Protocolo.
g) Um ofício da APEEECA - Associação de Pais e Encarregados de Educação das
Escolas do Concelho de Avis informando que, no próximo dia 8 de Março, levarão a cabo a IV
Gala de Dança - Pretty Woman Party. Neste contexto, solicitam o apoio do Município nos
seguintes moldes:
- Cedência do Auditório Municipal: dias 6 e 8 de Março;
- Serviços gráficos: criação e impressão de cartazes, certificados de participação,
convites e postais de oferta;
- Carpintaria: construção de uma estrutura em contraplacado (ou similar) em forma de
flor.

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder os apoios
solicitados, enquadrando-se os mesmos no disposto na alínea u), do artigo trigésimo terceiro,
da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro.
Os Senhores, Presidente e Vereador José Ramiro Caldeira, não participaram nesta
deliberação por se terem declarado legalmente impedidos de o fazer.
h) Uma comunicação da CRCPNCom Avis solicitando resposta sobre eventual direito
de preferência do Município sobre o prédio descrito sob o n.º 374 da Freguesia de Benavila,
Município de Avis, sito na Rua Luís de Camões, n.º 50, inscrito sob o artigo 384 da mesma
Freguesia.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, não se pronunciar sobre o
exercício do direito de preferência solicitado, tendo em atenção a forma e o prazo como o
assunto foi colocado.
i) Um ofício do STAL - Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local
e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins comunicando que foram eleitos para o
desempenho de funções de delegados sindicais, no passado dia 10 de Fevereiro, os
trabalhadores, Ana Cristina Clemente Godinho, Joaquim Manuel da Silva Simões e Vera
Mónica de Matos Varela.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
j) Uma carta da AEDRL - Associação de Estudos de Direito Regional e Local
solicitando a renovação da assinatura da Revista “Questões Actuais de Direito Local”.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, renovar a assinatura da
Revista enunciada.
k) Um ofício da ATAM - Associação dos Trabalhadores da Administração Local
solicitando a renovação da assinatura da BD ATAM, referente ao ano de 2015, pelo valor total
de € 307,50.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, renovar a assinatura da BD
ATAM
l) Um ofício da Escola Secundária da Rainha Santa Isabel, Estremoz, enviando a
previsão do número de alunos da área do Município de Avis, que utilizarão transportes
escolares em 2015/2016: Avis - 12; Ervedal - 2.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
m) Um ofício da Comarca de Portalegre/Fronteira - Procuradoria da Instância Local
notificando o Senhor Presidente da Câmara, na qualidade de denunciante, de que foi proferido
despacho de arquivamento no Inquérito (P.º 97/14.6GAAVS - crime de furto).
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.

n) Um ofício da Comarca de Portalegre/Fronteira - Procuradoria da Instância Local
notificando o Senhor Presidente da Câmara, na qualidade de denunciante, de que foi proferido
despacho de arquivamento no Inquérito (P.º 94/14.1GAAVS - crime de furto).
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
o) Um ofício da Comarca de Portalegre/Fronteira - Procuradoria da Instância Local
notificando o Senhor Presidente da Câmara, na qualidade de denunciante, de que foi proferido
despacho de arquivamento no Inquérito (P.º 125/14.5GAAVS - crime de dano).
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
p) Uma comunicação do Grupo Parlamentar do PCP enviando o Projecto de Resolução
intitulado “Plano Imediato de Intervenção Económica e Social para o Alentejo”.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
q) Um ofício da EDP Distribuição - Energia, S.A. informando que procederam à
determinação do valor da renda de concessão a pagar pela EDP Distribuição ao Município de
Avis em 2015. O valor da renda anual é de € 245.304,38, sendo o valor da renda trimestral a
pagar, em 2015, de € 61.326,09.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
r) Uma comunicação do Secretário de Estado para a Modernização Administrativa
enviando proposta de Protocolo a celebrar entre o Município de Avis e a AMA - Agência para a
Modernização Administrativa, I.P., que tem por objecto definir as regras para a instalação e
funcionamento de Espaços do Cidadão e o seu respectivo funcionamento na área do Município.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, não aprovar a proposta de
Protocolo, tendo em conta que não estão criadas as condições para a instalação de estruturas de
prestação de serviços de atendimento digital e porque existe uma posição concertada de todos
os Municípios da área da CIMAA sobre os “Espaços do Cidadão”, posição essa que se
consubstancia na não aprovação e subscrição dos Protocolos em causa.
4 – REQUERIMENTOS
4.1 – PAGAMENTO FASEADO DE CONSUMOS DE ÁGUA E OUTROS
ENCARGOS
De Vitalino Mendes Barreto, residente na Praça da República, n.º 38, Freguesia de
Figueira e Barros e Município de Avis, a requerer o pagamento do consumo de água e demais
encargos conexos, referente aos meses de Novembro, Dezembro e Janeiro (recibos n.º 30940,
1697 e 4564), no valor de € 62,81, € 102,99 e € 189,09, respectivamente, em seis fases.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido do
interessado, sendo que o pagamento da água será efectuado em seis prestações mensais, a ter
início no próximo mês de Março, sem prejuízo do pagamento mensal do valor que no mesmo
for devido.
5 – AJUSTES DIRECTOS

O Senhor Presidente informou que foram realizados os seguintes ajustes directos:
5.1 – AJUSTES DIRECTOS - REGIME SIMPLIFICADO
5.1.1. De acordo com os artigos 128.º e 129.º do Código dos Contratos Públicos
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua actual redacção:
- P.º N.º 11/2015 – Participação do Município na BTL 2015 - Feira Internacional de
Turismo;
- P.º N.º 12/2015 – Utilização da Piscina - Animasénior 2015;
- P.º N.º 13/2015 – Aquisição de 120 garrafas de água - Carnaval 2015;
- P.º N.º 14/2015 – Aquisição de 5000 envelopes com janela;
- P.º N.º 15/2015 – Aluguer de equipamento de som - Carnaval 2015;
- P.º N.º 16/2015 – Aquisição de um livro de cheques para a conta n.º 40096008739;
- P.º N.º 17/2015 – Seguro de acidentes pessoais - Animasénior.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
6 – DESPESAS
O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de € 133.812,14
(cento e trinta e três mil, oitocentos e doze euros e catorze cêntimos).
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
7 – PAGAMENTOS
O Senhor Presidente informou que foram efectuados pagamentos no valor de €
253.218,75 (duzentos e cinquenta e três mil, duzentos e dezoito euros e setenta e cinco
cêntimos).
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
8 – ANL - ASSOCIAÇÃO NAVAL DE LISBOA/CAMPEONATO NACIONAL DE
FUNDO (REMO)
Pelo Senhor Presidente foi presente Informação da Chefe de Divisão Municipal, Ana
Balão, a exercer actividade na Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural e Turismo
comunicando que o Município de Avis foi contactado pela Associação Naval de Lisboa (ANL)
no sentido de receber, no Complexo do Clube Náutico, uma prova do Campeonato Nacional de
Fundo (Remo), no dia 14 de Março de 2015. Foi informada a ANL que o Município de Avis
ficaria bastante satisfeito com a realização da prova visto que há cerca de 30 anos que a mesma
era realizada na zona Norte do país.
Assim, é proposto o seguinte:
- Conceder apoio ao nível de recursos humanos de apoio ao evento;
- Reorganizar a zona de estacionamento no Complexo do Clube Náutico, no dia do
evento;
- Disponibilizar o parque de estacionamento exterior do Parque de Campismo para o
estacionamento de atrelados e autocarros;
- Desconto de 20% nas estadias do Parque de Campismo da Albufeira do Maranhão
para os participantes e organização da Prova Nacional de Fundo, de Sexta-feira até Domingo,
independentemente do número de noites;
- Disponibilizar os balneários, WC e zona exterior da Piscina Municipal;
- Disponibilizar o salão de jogos do Parque de Campismo para reuniões da organização
da prova;
- Disponibilizar equipamento e técnico de som para apoio ao evento.

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as propostas
apresentadas.
9 – DOAÇÃO A BENEFÍCIO DE INVENTÁRIO
Pelo Senhor Presidente foi presente Informação da Chefe de Divisão Municipal, Ana
Balão, a exercer actividade na Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural e Turismo
comunicando que o senhor José Manuel Mendes Proença Leandro, residente em Figueira e
Barros, manifestou a vontade de doar ao Município de Avis, no sentido de integrar o espólio do
Museu do Campo Alentejano, um conjunto de peças.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a doação a benefício
de inventário e que as referidas peças passem a integrar o espólio do Museu do Campo
Alentejano, enquadrando-se esta doação no disposto na alínea j), do artigo trigésimo terceiro,
da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro.
10 – PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE TAREFA, NAS SEGUINTES
ÁREAS:
10.1. SISTEMAS ELÉCTRICOS
10.2. RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXPLORAÇÃO DE EDIFÍCIOS E
EQUIPAMENTOS, TRABALHOS ESPECIALIZADOS E ACOMPANHAMENTO
TÉCNICO (ELECTRICIDADE)
10.3. CONCEPÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJECTOS NA ÁREA DA
INFORMÁTICA
10.4. CONCEPÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJECTOS E FORMAÇÃO NA ÁREA
DA INFORMÁTICA
O Senhor Presidente propôs que este assunto, apesar de constante na Ordem do Dia,
fosse analisado na próxima reunião de Câmara, com elementos mais concretos sobre o assunto.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pelo Senhor Presidente.
11 – CONTRATOS INTER-ADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS COM AS FREGUESIAS/2015
O Senhor Presidente apresentou proposta para prorrogação de validade dos Contratos
Inter-Administrativos de Delegação de Competências com as Freguesias, até ao final do ano de
2015.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Senhores
Vereadores, Rui Henriques e José Ramiro Caldeira, aprovar a proposta apresentada pelo
Senhor Presidente para prorrogação dos Contratos Inter-Administrativos de Delegação de
Competências, e remeter a proposta à próxima sessão da Assembleia Municipal para efeitos de
aprovação.
12 – DESTAQUE DA RUA 1.º DE MAIO - ALCÓRREGO 2/2014
Pelo Senhor Presidente foi presente documento do Departamento de Obras, Urbanismo
e Serviços Urbanos relativo a proposta de destaque intitulada de (Rua 1.º de Maio, Alcórrego
2/2014), situada junto à Rua 1.º de Maio, no aglomerado de Alcórrego. Esta operação de
destaque, de uma única parcela, fora do perímetro urbano de Alcórrego, corresponde a parte do

prédio inscrito na Conservatória do Registo Predial com o n.º 56/19870317, da Freguesia de
Alcórrego, sob o artigo matricial 30-A, da Secção A, da Freguesia de Alcórrego, proveniente
da parcela D, adquirida por Portaria publicada no D.R. n.º 284 – II série, de 25.10.1984,
pertencente ao Município de Avis. A operação cumpre o disposto no n.º 5.º do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2012, de 30 de
Março.
Área do prédio de origem = 76 689.25 m2

Parcela

Área da Parcela m2

A destacar (A)
Remanescente (B)
Totais (m2)

1 689.25
75 000.00
76 689.25

Parcela

Área
total
Construção m2
00.00
00.00
00.00

de

deUso
Logradouro
Agro-silvo-pastoril

N.º de polícia

Confrontações
Norte: Art.º 522 - Loteamento 1/2001
Este: Art.º 42
A destacar (A)
Sul: Art.º 188 - Saniavis
Oeste: Via pública
Norte: Art.º 188 - Saniavis
Este: Art.º 30 (parte)
Remanescente (B)
Sul: Via pública
Oeste: Art.º 41 e Art.º 72 (parte)
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de
destaque apresentada.
13 – REGULAMENTO DO PARQUE DE CAMPISMO DA ALBUFEIRA DO
MARANHÃO
Pelo Senhor Presidente foi presente proposta de Regulamento que tem como objecto a
definição das regras de utilização e funcionamento do Parque de Campismo da Albufeira do
Maranhão.
DELIBERAÇÃO: Após várias alterações sugeridas pelo Senhor Vereador Rui
Henriques, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Regulamento
apresentada e remeter a mesma à próxima sessão da Assembleia Municipal para efeitos de
aprovação.
14 – REDE DE BIBLIOTECAS PATRIMONIAIS DO ALENTEJO/PROTOCOLO
DE COLABORAÇÃO
Pelo Senhor Presidente foi presente Informação da Chefe de Divisão Municipal, Ana
Balão, a exercer actividade na Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural e Turismo
comunicando que o Município de Avis recebeu convite da Coordenadora da Linha 3 Literacias e Património Textual, do Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades
para integrar o Projecto Rede de Bibliotecas Patrimoniais do Alentejo, a realizar por este
Centro de Investigação. A Rede de Bibliotecas Patrimoniais do Alentejo conta com diversos
parceiros de âmbito nacional e internacional. Para a participação neste Projecto, é proposto a
celebração de Protocolo de Colaboração entre o Município de Avis e a Universidade de Évora,
o qual visa estreitar as relações de cooperação e intercâmbio entre as instituições signatárias, de

modo a que ambas possam beneficiar de acções de colaboração nos domínios da actividade a
que se dedicam.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, integrar a rede de parceiros
do Projecto Rede de Bibliotecas Patrimoniais do Alentejo, bem como aprovar a proposta de
Protocolo apresentada.
C) PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
Não houve público presente na reunião.
D) APROVAÇÃO EM MINUTA
Foi deliberado, por unanimidade, no final da reunião, aprovar em minuta, os seguintes
pontos da acta: B)3, alínea g); B)4; B)11 e B)13.
E não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião,
eram dezassete horas e quinze minutos, de tudo para constar se lavrou a presente acta.
E eu,
, Chefe de Divisão Municipal exercendo
actividade na Divisão de Administração Geral do Município de Avis, para o efeito designado
por deliberação tomada na primeira reunião da Câmara Municipal de Avis, realizada no dia
vinte e três de Outubro de dois mil e treze, a lavrei, subscrevo e assino.

