
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE AVIS 

REALIZADA NO DIA VINTE E NOVE DE 

JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZASSEIS 

  

       

Aos vinte e nove dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezasseis realizou-se, com 

início às vinte e uma horas, a sessão ordinária da Assembleia Municipal de Avis com a seguinte 

ordem de trabalhos: 

 

1 – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA. 

 

2 – PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 

 

A) INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (alínea c) do n.º 2 do artigo 

25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro); 

B) REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2016; 

C) REGULAMENTO GERAL DE TAXAS MUNICIPAIS;  

D) AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ENTERPRISE AGREEMENT N.º 7239767 / 

ENCARGOS PLURIANUAIS; 

E) “EM DEFESA DA ESCOLA PÚBLICA” / TOMADA DE POSIÇÃO. 

 

3 – PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. 

                  

  

PRESENÇAS 

 

MEMBROS EFETIVOS: 

Manuel Maria Libério Coelho, Tiago José Damião Antunes, José Manuel Ferreira 

Correia, Joaquim Roberto Pereira Grilo, Pedro Miguel Bartolomeu Canhoto, Maria Leonor Maia 

Xavier, Ana Luísa de Almeida Martins Varela, Elvira de Jesus Beira Traquinas da Costa, Rui 

Miguel Delicado Nunes, João Miguel Brazão Martins, Sérgio Manuel Carmelo de Brito, Maria 

Vitória Casqueiro Ramos, António José Lopes Carreiras, Anabela Calhau Pires, Joaquim João 

Piçarra Lageira, Joaquim António Rebelo Nunes, Jorge Martins Cortes Borlinhas e Rui Pedro de 

Sousa Camilo. 

 

 

SUBSTITUIÇÕES: 

Nos termos dos artigos 78.º e 79.º, da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, na sua atual 

redação: João Manuel Alcario Rato em substituição do membro Luís Filipe Rosinha Garcia, 

António Joaquim Proença Mota Primo em substituição da membro Sílvia Susana Lopes Pereira 

Feliz e Pedro Manuel Nobre Casqueiro em substituição da membro Maria Gabriela Silveira 

Ferreira Canavilhas. 

 

 

REPRESENTAÇÃO DA CÂMARA 

Em representação da Câmara Municipal de Avis estiveram presentes os Senhores, 

Presidente, Nuno Paulo Augusto da Silva, e Vereadores, Rui Manuel Varela Barrento 

Henriques, Manuel João Casaca Ribeiro, António Luís Marques e José Ramiro da Silva 



Caldeira. 

 

 

1 – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

A) CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA / POSSE 

A fim de dar cumprimento ao estabelecido no artigo 9.º da Lei n.º 33/98, de 18 de Julho 

e no artigo 12.º do Regulamento do Conselho Municipal de Segurança, compareceu, a fim de 

tomar posse, a Representante do Ministério Público (Procuradora - Coordenadora da Comarca 

de Portalegre), Maria João Lobo. 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia, depois de verificada a identidade e legitimidade da 

mesma, conferiu-lhe posse. 

 

 

B) ATA DA SESSÃO ANTERIOR   

Foi posta à aprovação a ata da sessão ordinária realizada no dia 27 de Abril de 2016, a 

qual foi previamente distribuída a todos os membros. 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia deliberou, por maioria de catorze votos a favor, seis 

abstenções do membro eleito pela CDU, António Joaquim Proença Mota Primo, e dos membros 

eleitos pelo PS, Tiago José Damião Antunes, Ana Luísa de Almeida Martins Varela, Rui Miguel 

Delicado Nunes, Rui Pedro de Sousa Camilo e Pedro Manuel Nobre Casqueiro e um voto contra 

do membro eleito pelo PS, João Manuel Alcario Rato, aprovar a referida ata. 

As abstenções dos membros, António Joaquim Proença Mota Primo, Tiago José Damião 

Antunes e Pedro Manuel Nobre Casqueiro, foram fundamentadas no facto destes membros não 

terem estado presentes na sessão a que a ata se reporta. 

O voto contra foi fundamentado no facto deste membro considerar que a ata não traduziu 

o que se passou na sessão da Assembleia Municipal a que a mesma se reporta. 

 

 

C) LUDOTECAS, MELARIA E MOAGEM  

O membro Tiago Antunes solicitou os seguintes esclarecimentos: 

a) As Ludotecas são elos importantes na rede socioeducativa do Concelho. No entanto, 

têm surgido dúvidas sobre o seu horário no período não letivo. Existe um desencontro entre os 

horários dos panfletos e os horários praticados. Há uma resolução definitiva para o problema? 

O Senhor Presidente da Câmara informou que está previsto fazer uma reunião com os 

encarregados de educação para aferir das necessidades existentes e ir ao encontro das suas 

expectativas. 

b) Qual o ponto de situação da obra da Melaria? 

O Senhor Presidente da Câmara informou que, em breve, irá arrancar a 2.ª fase da 

empreitada do Edifício do Colégio Velho.  

c) Há algo de novo relativamente ao projeto da Moagem? 

O Senhor Presidente da Câmara informou que, logo que esteja concluído, o projeto da 

Moagem será presente em sessão da Assembleia Municipal. 

 

 

D) LIMPEZA DAS RUAS 

A membro Ana Luísa Varela referiu que a limpeza das ruas é um tema recorrente nas 

sessões da Assembleia Municipal. Na Zona Histórica, principalmente, as ruas não são varridas 

há bastante tempo. O que é que se passa?  



O Senhor Presidente da Câmara relembrou que já foi presente e autorizada, em sessão 

da Assembleia Municipal, a abertura de procedimentos concursais para admissão de pessoal. 

Acontece que, ainda não foram obtidas todas as autorizações para abrir as vagas existentes. 

Assim que houver oportunidade, o procedimento concursal será aberto. Referiu que, é nesta 

área, que os Serviços são mais deficitários devido ao número de trabalhadores que se tem 

reformado.  

 

 

E) QUIOSQUE E CLUBE NÁUTICO 

O membro Rui Nunes solicitou os seguintes esclarecimentos: 

a) Qual o ponto de situação do Quiosque do Jardim Público? 

O Senhor Presidente da Câmara informou que o processo do Quiosque continua em 

Tribunal. 

b) Qual o ponto de situação do caminho de acesso ao Clube Náutico? 

O Senhor Presidente da Câmara informou que o caminho de acesso ao Clube Náutico 

será arranjado durante o atual mandato. 

 

 

F) LIMPEZA DAS BERMAS  

O membro Rui Camilo perguntou qual é o ponto de situação da limpeza das bermas das 

estradas municipais? 

O Senhor Presidente da Câmara informou que, nas Freguesias, tem estado a ser feita a 

limpeza das bermas dos caminhos municipais, pela segunda vez.  

 

 

G) OLIVAIS E CTT   

O membro João Rato solicitou os seguintes esclarecimentos:  

a) Ervedal é uma Freguesia que, tradicionalmente, tem uma atividade económica muito 

ligada à olivicultura. Nos últimos anos, o panorama sofreu alterações com o grande crescimento 

de olivais intensivos e, sobretudo, super-intensivos. Esta alteração pode ter efeitos na qualidade 

de vida. O Executivo tem-se preocupado em saber, em termos de qualidade do ar e da água, 

qual o impacto desta atividade no ambiente ou a nível social? Que dados tem e o que pensa 

sugerir em termos de solução para o futuro? 

O Senhor Presidente da Câmara informou que, das análises efetuadas, a qualidade da 

água da Albufeira do Maranhão é boa. Em relação à qualidade do ar, a mesma não é 

competência do Município. Informou ainda, que é a Águas de Lisboa e Vale do Tejo quem faz 

as análises à qualidade das águas que abastecem o Município. Mesmo assim, o Município não 

deixa de reforçar esse controle e faz também as suas próprias análises.  

b) A distribuição postal costumava ser feita a partir de Avis. Às 8 horas o correio estava 

distribuído, agora, isso só acontece ao meio dia. Não tem conhecimento de que o Município 

tenha evitado a transferência dos CTT para Fronteira. 

O Senhor Presidente da Câmara relembrou que os CTT são uma empresa privada e não 

dependem do Município. Informou que já foi solicitada uma reunião aos CTT para 

esclarecimento desta situação. A reunião já teve, inclusive, data marcada mas o Diretor dos 

CTT tem estado de férias. Para a próxima semana vai entrar ao serviço e será agendada uma 

nova reunião. 

 

 

2 – PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 



A) INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

De acordo com a alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 

a Assembleia tomou conhecimento da atividade municipal, no período de tempo que decorreu 

entre a última e a presente sessão ordinária da Assembleia, através de informação escrita 

prestada pelo Senhor Presidente da Câmara.  

DELIBERAÇÃO: A Assembleia tomou conhecimento.  

 

 

B) REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2016  

Pela Câmara Municipal foi presente a seguinte proposta: 

- Modificação número doze, alteração ao orçamento da despesa número dez, no valor de 

5.000,00€ (cinco mil euros) nas inscrições/reforços e nas diminuições/anulações; 

- Modificação número doze, revisão ao plano plurianual de investimentos número um, 

no valor de 5.000,00€ (cinco mil euros) nas inscrições/reforços e nas diminuições/anulações. 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 

apresentada pela Câmara Municipal. 

 

 

     C) REGULAMENTO GERAL DE TAXAS MUNICIPAIS   

 Pela Câmara Municipal foi presente proposta do Regulamento em título. 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar o Regulamento 

Geral de Taxas Municipais.  

 

 

D) AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ENTERPRISE AGREEMENT N.º 7239767 / 

ENCARGOS PLURIANUAIS  

Pela Câmara Municipal foi presente proposta a solicitar autorização para a assunção dos 

encargos plurianuais referentes à aquisição de software Enterprise Agreement n.º 7239767, 

contrato celebrado entre a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (CIMAA) e a empresa 

Informática El Corte Inglés, S.A., no valor total de 44.204,07€.  

DELIBERAÇÃO: A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 

apresentada pela Câmara Municipal.  

 

 

E) “EM DEFESA DA ESCOLA PÚBLICA” / TOMADA DE POSIÇÃO   

 Pela Assembleia Municipal foi presente proposta de tomada de posição “Em Defesa da 

Escola Pública”. 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia deliberou, por unanimidade, reafirmar que o Estado 

tem a obrigação constitucional de promover uma rede de Ensino Público que satisfaça as 

necessidades de toda a população, devendo recorrer a Contratos de Associação com o setor 

privado, apenas nos casos em que a oferta pública seja inexistente ou insuficiente. Nos últimos 

anos, o número de contratos celebrados acabou por se tornar excessivo face às necessidades do 

sistema, levando à duplicação de financiamentos e a um desvio de alunos da Escola Pública para 

o Ensino Privado, numa altura em que, inclusivamente, houve um aumento da capacidade de 

resposta da Escola Pública, por razões demográficas, que serviu de pretexto, ao anterior 

Governo, para concretizar o maior despedimento coletivo de professores do Ensino Público 

verificado no País. 

A Assembleia Municipal, partindo destas premissas, deliberou também, por 

unanimidade, assinar e divulgar a Petição Pública “Em Defesa da Escola Pública” e apelar ao 

Governo para que fiscalize, rigorosamente, os Contratos de Associação, assinados em 2015, para 



que não exista duplicação de financiamentos e para que os mesmos sejam celebrados apenas 

onde a resposta pública é insuficiente. 

A Assembleia Municipal deliberou ainda, por unanimidade, reafirmar a exigência de 

direitos iguais para docentes do Ensino Público e Privado e a necessidade constitucional de se 

garantir um financiamento adequado para a Escola Pública, Gratuita e de Qualidade. 

 

O membro Roberto Grilo referiu que, para além da matéria abordada na presente tomada 

de posição, seria importante que os membros desta Assembleia Municipal ponderassem e 

refletissem sobre o reordenamento da rede escolar que abrange a área do Município. 

 

 

 3 – PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

Não houve intervenção do público nesta sessão.  

 

 

4 – APROVAÇÃO EM MINUTA 

      Foi deliberado, por unanimidade, aprovar em minuta, os seguintes pontos desta ata: 2, 

alíneas B) a E). 

 

 

E, não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente da Mesa declarou encerrada a 

sessão, eram vinte e duas horas e trinta minutos, de tudo para constar se lavrou a presente ata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


