ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
AVIS
REALIZADA NO DIA DOZE DE JUNHO DE
DOIS MIL E DEZANOVE

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezanove, 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, Inês Filipe Pereira da Fonseca, Ana Luísa de
Almeida Martins Varela, António Luís Marques e Manuel João Casaca Ribeiro, com a seguinte
ordem do dia:

A) PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA.
B) PERÍODO DA ORDEM DO DIA:
1. ATA DA REUNIÃO ANTERIOR (22/05/2019);
2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS);
3. CORRESPONDÊNCIA:
a) VEREADOR MANUEL RIBEIRO: FÉRIAS;
b) FUNDAÇÃO ARQUIVO PAES TELES: PEDIDOS DE COLABORAÇÃO;
c) APEEECA: BAILE DE FINALISTAS/PEDIDOS DE APOIO;
d) CCDTCMA: CONCURSO DE PESCA/PEDIDO DE PRÉMIO;
e) PÁROCO DE BENAVILA: PEDIDO DE TRANSPORTE;
f) ASSOCIAÇÃO DE JUVENTUDE “O CRUZEIRO”: “ACJ XTREME FIGHT
TEAM”/PEDIDO DE APOIO;
g) RANCHO FOLCLÓRICO DE AVIS: XXXV FESTIVAL DE
FOLCLORE/PEDIDO DE APOIO;
h) CASA DO BENFICA EM AVIS: FESTA FINAL DO CAMPEONATO E
MARCHAS POPULARES/PEDIDOS DE APOIO;
i) AMIGOS DO CONCELHO DE AVIZ: XIII PEDALUAR AVIS/PEDIDO DE
APOIO;
j)
CENTRO
REPUBLICANO
ERVEDALENSE:
CONVÍVIO
PISCATÓRIO/PEDIDO DE APOIO;
k) CLÍNICAS “O MEU DOUTOR”: “REABILITAÇÃO AUDITIVA PORTUGAL”/
PEDIDO DE APOIO;
l) RUI RAMOS: PEDIDO DE ESTRADOS DE PALCO;
m) CENTRO COMUNITÁRIO SANTA MARGARIDA DE ALDEIA VELHA:
TORNEIO DE SUECA/PEDIDO DE PRÉMIO;
n) ASSOCIAÇÃO DE REMO DO SUL E ILHAS: XIII TROFÉU MESTRE DE
AVIS/PEDODO DE APOIO FINANCEIRO;
o) CLUBE DE ORIENTAÇÃO E AVENTURA: PROVA SPRINT 2021/PEDIDO
DE APOIO FINANCEIRO;
p) FRANCISCA MATOS: PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE HISTÓRIA
INFANTIL;
q) MUNICÍPIO DE GAVIÃO: PEDIDO DE COLOCAÇÃO DE PENDÕES;
r) SERVIÇO DE FINANÇAS DE AVIS: REUNIÃO DE TRABALHO/PEDIDO DE
APOIO;

s) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS: FESTA DE FINAL DE
ANO/PEDIDO DE APOIO;
t) ANA PAULA GROSA: AGRADECIMENTO;
u) ANMP: SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DE BOMBEIROS/ANUIDADE
2019;
v) GRUPO PARLAMENTAR DO PCP: “NECESSIDADE URGENTE DE
CONSTRUÇÃO DE NOVO EDIFÍCIO ESCOLAR NA SEDE DO AGRUPAMENTO DE
ESCOLAS DE AVIS E AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE TURMAS”;
4. REQUERIMENTOS:
4.1. AÇÕES DE (RE)ARBORIZAÇÃO_PARECER CONJUNTO GTF/DOUSU /
HERDADE DA MARGEM DE CIMA;
4.2. PRÉDIO SITO NA RUA CAPITÃO SALGUEIRO MAIA, N.º 9, EM
BENAVILA/CANCELAMENTO DA CLÁUSULA DE REVERSÃO;
5. AJUSTES DIRETOS;
6. DESPESAS;
7. PAGAMENTOS;
8. VISITA AOS ESPAÇOS MUSEOLÓGICOS/LAR RESIDENCIAL DA PONTE;
9. FEIRA FRANCA DE AVIS/REGRAS DE PARTICIPAÇÃO E
FUNCIONAMENTO;
10. FEIRA FRANCA DE AVIS/PREÇOS DAS ENTRADAS;
11. REGULAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL “JOSÉ SARAMAGO”;
12. DOAÇÃO DE HÉLIO CUNHA;
13. EMPREITADA DE “REFORMULAÇÃO URBANA E ARRANJO PAISAGÍSTICO
DA PRAÇA DA REPÚBLICA EM ERVEDAL”/EXTINÇÃO DE CAUÇÕES;
14. BOLSAS DE ESTUDO 2018/2019;
15. SEGURANÇA E SALUBRIDADE/CAMINHO MUNICIPAL 1067, EM AVIS;
16. SEGURANÇA E SALUBRIDADE/LARGO 1.º DE MAIO, N.º 15, EM ALDEIA
VELHA;
17. NÍVEL DE CONSERVAÇÃO/RUA DE S. ROQUE, N.º 10, EM AVIS;
18. ALTERAÇÃO AO PLANO DE PORMENOR DA ZONA HE3 DO PU DE AVIS RECLAMAÇÃO/RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DOS RESULTADOS DA DISCUSSÃÓ
PÚBLICA;
19. DECRETO-LEI N.º 58/2019, DE 30 DE ABRIL/TRANSFERÊNCIA DE
COMPETÊNCIAS AO NÍVEL DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VIAS
NAVEGÁVEIS INTERIORES, QUER DE CARÁTER TURÍSTICO, QUER DO SERVIÇO
PÚBLICO REGULAR;
20. SEGURANÇA E SALUBRIDADE/LARGO 1.º DE MAIO, N.ºS 23 E 25, EM
ALDEIA VELHA;
21. PARAGEM DE VIATURA DA RODOVIÁRIA DO ALENTEJO.
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 – SAÚDE PÚBLICA/ALERTA

A Senhora Vereadora Ana Luísa Varela referiu que alguns munícipes se têm queixado
do aparecimento, nos passeios, de vários parasitas, nomeadamente carraças e pulgas. Este
problema aconteceu o ano passado e, este ano, voltou a acontecer. É preciso ter cuidado, pois há
crianças a brincar nos passeios e há munícipes que estendem a roupa nos quintais. Deverão ser
tomadas medidas para resolver esta situação.
O Senhor Presidente informou que vai verificar o que se passa com o DOUSU com vista
a serem tomadas medidas para melhorar/solucionar o problema.

B) PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1 – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião anterior.
2 – RESUMO DIÁRIO
Foi presente, para conhecimento, o resumo diário do dia sete de Junho de dois mil e
dezanove que acusava os seguintes saldos:
- Contas bancárias ........................................................................................ 1.108.653,55€
- Fundos de maneio ............................................................................................. 6.350,00€
- Em cofre .............................................................................................................. 764,16€
3 – CORRESPONDÊNCIA
A Câmara apreciou e tomou conhecimento da seguinte correspondência digna de nota e
de ser presente à reunião:
a) Uma carta do Senhor Vereador, Manuel João Casaca Ribeiro, informando que estará
de férias de 15 a 19 de Julho de 2019.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.

b) Dois ofícios da Fundação Arquivo Pais Teles solicitando a disponibilização das
trabalhadoras, Célia Gil e Ana Balão, para serem orientadoras de dois estágios profissionais do
IEFP, um para Educador(a) de Infância e outro para Sociólogo, dado que não dispõe de pessoal
habilitado para o efeito.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder as autorizações
solicitadas.

c) Uma comunicação e um ofício da Associação de Pais e Encarregados de Educação
das Escolas do Concelho de Avis solicitando o seguinte apoio para o baile de finalistas
2018/2019, a realizar dia 25 de Maio: 300 pulseiras para o controlo de entradas, transporte de
mesas e cadeiras (Figueira e Barros - Avis / Avis - Figueira e Barros) e do assador de frangos
(Avis), 6 estrados para o palco, 2 balcões de madeira e 4 potes do lixo pretos.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a concessão dos
apoios solicitados, enquadrando-se os mesmos no disposto na alínea u), do número um, do artigo
trigésimo terceiro, do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias Locais) publicado em anexo à Lei
número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro, na sua atual redação.

d) Uma carta do Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal
de Avis solicitando a colaboração do Município através da participação de taças, trofeus ou outra
lembrança, para o XXI concurso de pesca interautarquias, a realizar no dia 06 de Julho de 2019,
na Barragem do Maranhão.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, oferecer uma taça,
enquadrando-se este apoio no disposto na alínea p), do número um, do artigo trigésimo terceiro,
do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias Locais) publicado em anexo à Lei número setenta e
cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro, na sua atual redação.
O Senhor Presidente não participou nesta deliberação por se ter declarado legalmente
impedido de o fazer.

e) Uma carta do Pároco de Benavila solicitando o transporte da banda de Alter do Chão
para Benavila e regresso a Alter do Chão, no dia 17 de Agosto próximo (festas de Nossa Senhora
d’Entre Águas).
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o transporte solicitado,
enquadrando-se este apoio no disposto na alínea u), do número um, do artigo trigésimo terceiro,
do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias Locais) publicado em anexo à Lei número setenta e
cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro, na sua atual redação.

f) Uma comunicação da Associação de Juventude “O Cruzeiro” solicitando a cedência
do Pavilhão Gimnodesportivo, para os próximos dias 8, 9 e 10 de Junho, bem como a cedência
de canoas, no dia 9 de Junho, para a atividade ACJ Xtreme Fight Team.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a concessão dos
apoios solicitados, enquadrando-se os mesmos no disposto na alínea u), do número um, do artigo
trigésimo terceiro, do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias Locais) publicado em anexo à Lei
número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro, na sua atual redação.

g) Uma comunicação do Rancho Folclórico de Avis solicitando os seguintes apoios para
o XXXV Festival de Folclore que irão realizar no próximo dia 1 de Junho: registo fotográfico
para a elaboração do cartaz, cartaz publicitário e alguns flyers, colocação de palco, luz e som,
registo fotográfico do evento e barraca de apoio para venda de bebidas.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a concessão dos
apoios solicitados, exceto o registo fotográfico do evento em virtude do Município não ter
disponibilidade para o efeito, enquadrando-se os mesmos no disposto na alínea u), do número
um, do artigo trigésimo terceiro, do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias Locais) publicado
em anexo à Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro, na sua atual
redação.

h) Dois ofícios da Casa do Benfica em Avis solicitando o empréstimo do projetor para a
transmissão no exterior da festa final do campeonato, bem como a realização de acessórios em
ferro (cujo esboço foi enviado) para a participação nas marchas populares.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a concessão dos
apoios solicitados, enquadrando-se os mesmos no disposto na alínea u), do número um, do artigo
trigésimo terceiro, do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias Locais), publicado em anexo à Lei
número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro, na sua atual redação.

i) Uma comunicação da Amigos do Concelho de Aviz solicitando autorização para
utilizar o espaço junto ao Mercado, no dia 15 de Junho, para realizar um convívio com todos os
participantes no XII PEDALUAR AVIS.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o espaço solicitado,
enquadrando-se este apoio no disposto na alínea u), do número um, do artigo trigésimo terceiro,
do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias Locais), publicado em anexo à Lei número setenta e
cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro, na sua atual redação.

j) Uma carta do Centro Republicano Ervedalense solicitando o apoio do Município para
o 7.º convívio piscatório, que terá lugar no dia 9 de Junho de 2019.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a oferta de uma taça,
enquadrando-se este apoio no disposto na alínea u), do número um, do artigo trigésimo terceiro,
do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias Locais) publicado em anexo à Lei número setenta e
cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro, na sua atual redação.
k) Uma comunicação das Clínicas “O Meu Doutor” solicitando a cedência de um local
de estacionamento para a sua unidade móvel e para uma tenda, junto de um ponto de luz, para o
dia 11 ou 12 de Junho, cuja consulta de avaliação da capacidade auditiva e exames são gratuitos.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a concessão dos
apoios solicitados, enquadrando-se os mesmos no disposto na alínea u), do número um, do artigo
trigésimo terceiro, do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias Locais), publicado em anexo à Lei
número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro, na sua atual redação.

l) Uma carta de Rui Manuel Lopes Ramos solicitando o empréstimo de dois estrados de
palco para o dia 29 de Junho de 2019.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado,
enquadrando-se o mesmo no disposto na alínea u), do número um, do artigo trigésimo terceiro,
do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias Locais), publicado em anexo à Lei número setenta e
cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro, na sua atual redação.

m) Um ofício do Centro Comunitário Santa Margarida de Aldeia Velha solicitando apoio,
através da oferta de um prémio, para o torneio de sueca, a realizar no próximo dia 29 de Junho.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, oferecer uma taça,
enquadrando-se este apoio no disposto na alínea u), do número um, do artigo trigésimo terceiro,
do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias Locais), publicado em anexo à Lei número setenta e
cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro, na sua atual redação.

n) Uma comunicação da Associação de Remo do Sul e Ilhas solicitando apoio financeiro,
no valor de 3.500,00€ (três mil e quinhentos euros) para a organização do XIII Troféu Mestre de
Avis.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor
solicitado, enquadrando-se este apoio no disposto na alínea u), do número um, do artigo
trigésimo terceiro, do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias Locais), publicado em anexo à Lei
número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro, na sua atual redação.

o) Um ofício do Clube de Orientação e Aventura solicitando um apoio financeiro de
600,00€ (seiscentos euros) para fazer face à elaboração de mapa de orientação em sprint (a
começar em Setembro/Outubro de 2019), cartografia e gastos de deslocação, tendo em vista a
organização da prova de orientação de sprint “O Sprint Terras da Ordem”, em 28 de Fevereiro
de 2021.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor
solicitado, enquadrando-se este apoio no disposto na alínea u), do número um, do artigo
trigésimo terceiro, do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias Locais), publicado em anexo à Lei
número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro, na sua atual redação.

p) Uma comunicação de Francisca Rita Correia Costa Matos solicitando a aquisição de
exemplares de livro, recentemente editado, diretamente à editora, cujo valor por unidade deverá
rondar os 12,00€. Compromete-se a deslocar-se à Biblioteca Municipal para contar a história do
seu livro aos alunos.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, adquirir 10 exemplares do seu
livro de história infantil, ao preço de 12,00€ (doze euros).

q) Um ofício do Município de Gavião solicitando autorização para colocar pendões de
promoção da XVI Feira Medieval de Belver, a realizar entre os dias 14 e 16 de Junho, e a XXVII
Mostra de Artesanato, Gastronomia e Atividades Económicas de Gavião, a realizar entre os dias
12 e 14 de Julho, na área geográfica do Município de Avis, bem como a isenção das respetivas
taxas.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a autorização para a
colocação dos pendões.

r) Uma comunicação do Serviço de Finanças de Avis solicitando a cedência de
instalações para efetuar uma reunião de trabalho, no dia 11 de Junho do corrente ano, sendo no
total 25 pessoas. Solicita também, para efeitos de oferta aos presentes na reunião, 25 canecas
alusivas ao concelho de Avis, em cor castanha média.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a concessão dos
apoios solicitados, enquadrando-se os mesmos no disposto na alínea u), do número um, do artigo
trigésimo terceiro, do RJAL (Regime Jurídico as Autarquias Locais), publicado em anexo à Lei
número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro, na sua atual redação.

s) Uma comunicação do Agrupamento de Escolas de Avis solicitando a cedência do
Auditório Municipal, no dia 21 de Junho, para que os alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo, de
Avis, possam realizar a festa final de ano. Necessitam, ainda, de técnico de som, aparelhagem
com 10 microfones, entrada para piano - jeck, computador e projetor.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder os apoios
solicitados, enquadrando-se os mesmos no disposto na alínea u), do número um, do artigo
trigésimo terceiro, do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias Locais), publicado em anexo à Lei
número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro, na sua atual redação.

t) Uma comunicação de Ana Paula Grosa agradecendo o trabalho do Município, boa
vontade e generosidade, por ter acolhido tão dignamente os peregrinos de Sousel na sua
deslocação a Fátima 2019.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.

u) Uma comunicação da Associação Nacional de Municípios Portugueses solicitando o
envio da listagem dos efetivos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
Avisenses, ao abrigo da apólice - seguro de acidentes pessoais de bombeiros/anuidade 2019.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.

v) Uma comunicação do Grupo Parlamentar do PCP enviando cópia de pergunta
formulada ao Governo sobre a “Necessidade urgente de construção de novo edifício escolar na
sede do Agrupamento de Escolas de Avis e autorização de abertura de turmas”.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.

4 – REQUERIMENTOS
4.1 – AÇÕES DE (RE)ARBORIZAÇÃO_PARECER CONJUNTO GTF/DOUSU /
HERDADE DA MARGEM DE CIMA
De Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, I.P. (ICNF) a requerer pedido de
enquadramento e parecer no PMDFCI e no PMOT, através da plataforma SI-ICNF, do projeto
de rearborização com eucalipto-comum (P_ARB_041953), numa parcela da Herdade da Margem
de Cima (prédio inscrito na matriz predial rústica sob o art.º 1-C), da União das Freguesias de
Alcórrego e Maranhão (Maranhão), pretensão de Maria Helena Mendes Pinto e Outros.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder de acordo com o
parecer técnico do Departamento de Obras, Urbanismo e Serviços Urbanos.

4.2 – PRÉDIO SITO NA RUA CAPITÃO SALGUEIRO MAIA, N.º 9, EM
BENAVILA/CANCELAMENTO DA CLÁUSULA DE REVERSÃO
De Carla Borrecho, consultora imobiliária, a requerer a emissão de certidão que autorize
a venda de imóvel, em Benavila, e que o Município prescinda do ónus de reversão que recai
sobre o mesmo.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, em cumprimento do despacho
do Senhor Presidente, datado do dia 23 de Maio de 2019, ratificar a autorização para o
cancelamento da cláusula de reversão para o Município que impende sobre o prédio urbano sito
na Rua Capitão Salgueiro Maia, n.º 9, em Benavila, descrito na Conservatória do Registo Predial
de Avis sob o n.º 965/20190111, da freguesia de Benavila (extinta) e inscrito na matriz sob o
artigo n.º 844, da União das Freguesias de Benavila e Valongo.
5 – AJUSTES DIRETOS
O Senhor Presidente informou que foram realizados os seguintes ajustes diretos:
5.1 – AJUSTES DIRETOS
5.1.1. De acordo com o artigo 112.º e s.s do Código dos Contratos Públicos aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua atual redação:
- P.º N.º 35/2019 – SIQ - Sociedade de Indústrias Químicas, Lda. – Aquisição de produtos

químicos para tratamento de águas da Piscina Municipal;
- P.º N.º 36/2019 – José Pedro Laranjeira Sousa - Realização de baile;
- P.º N.º 37/2019 – Objectivos e Tarefas - Projetos de rede e distribuição de energia;
- P.º N.º 38/2019 – Arlindo Martins - Fornecimento de pneus para máquinas e viaturas;
- P.º N.º 40/2019 – Auto Sueco, S.A. - Reparação da viatura 59-08-FT;
- P.º N.º 41/2019 – Certoma, Lda. - Reparação da varredoura.
5.2 – AJUSTES DIRETOS - REGIME SIMPLIFICADO
5.2.1. 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 atual redação:
- P.º N.º 160/2019 – Dock 6 Media, Universal, S.A. - Realização de vídeo promocional
– Feira Medieval Ibérica;
- P.º N.º 175/2019 – Mestre de Avis - Sociedade Farmacêutica, Unipessoal, Lda. –
Aquisição de tiras para medir o colesterol e triglicéridos;
- P.º N.º 176/2019 – Mercar, Lda. - Reparação da viatura 81-AJ-90;
- P.º N.º 177/2019 – Lufipapel, Lda. - Aquisição de resmas de papel A3;
- P.º N.º 178/2019 – Progelcone - Aquisição de detergente para máquina de lavar loiça –
Alimentação escolar;
- P.º N.º 179/2019 – Cantiga d’Alba - Associação Cultural – Colóquios do Convento –
“Recriação histórica como veículo de divulgação e interpretação do património histórico e
artístico”;
- P.º N.º 180/2019 – Therace, Lda. - Aluguer de stand de exposição – Participação no
Portugal Air Summit;
- P.º N.º 181/2019 – Auto Sueco, Lda. - Revisão da viatura 38-QM-99;
- P.º N.º 182/2019 – José Manuel Chambel - Aquisição de cola a quente para elaboração
de materiais para as marchas populares;
- P.º N.º 183/2019 – Celtextil de Celestino J. Júnior - Aquisição de tecidos – Marchas
populares;
- P.º N.º 184/2019 – Equipalgarve, Lda. - Aquisição de porcas para a viatura Toyota
Dyna, de matrícula 44-38-II;
- P.º N.º 185/2019 – Ensaiopodio, Lda. - Aquisição de pendões – Marchas populares e
Feira Franca;
- P.º N.º 186/2019 – Ensaiopodio, Lda. - Distribuição e recolha de pendões;
- P.º N.º 187/2019 – Claranet Soho, S.A. - Certificado digital;
- P.º N.º 188/2019 – Panificadora Avispão - Aquisição de pão com chouriço – Marchas
populares;
- P.º N.º 189/2019 – Instituto Português do Mar e da Atmosfera - Informação
meteorológica;
- P.º N.º 190/2019 – Superavis, Lda. - Aquisição de produtos alimentares – Marchas
populares;
- P.º N.º 191/2019 – Ordem dos Arquitetos - Formação RJIGT – Planos de Urbanização
e Planos de Pormenor;
- P.º N.º 192/2019 – Estremodiesel - Carlos Manuel Rodrigues Maceiras – Reparação de
injetores.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
6 – DESPESAS
O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de 213.059,06€
(duzentos e treze mil, cinquenta e nove euros e seis cêntimos).
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.

7 – PAGAMENTOS
O Senhor Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 456.402,36€
(quatrocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e dois euros e trinta e seis cêntimos).
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
8 – VISITA AOS ESPAÇOS MUSEOLÓGICOS/LAR RESIDENCIAL DA PONTE
Pelo Senhor Presidente foi presente informação da Técnico Superior, Paula Freire,
propondo que a visita solicitada pelo Lar Residencial da Ponte (Santa Casa da Misericórdia de
Ponte de Sor), ao Centro Interpretativo da Ordem de Avis e ao Museu do Campo Alentejano, no
dia 22 de Maio, para 16 utentes, seja grátis.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a aprovação da
proposta, enquadrando-se este apoio, no disposto na alínea u), do número um, do artigo trigésimo
terceiro, do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias Locais) publicado em anexo à Lei número
setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro, na sua atual redação.
9 – FEIRA FRANCA DE AVIS/REGRAS DE PARTICIPAÇÃO E
FUNCIONAMENTO
Pela Senhora Vereadora Inês Fonseca foi presente proposta de Regras de Participação e
Funcionamento da Feira Franca de Avis - Mostra de Artesanato, Atividades e Produtos Locais.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as Regras de
Participação e Funcionamento da Feira Franca de Avis 2019.
10 – FEIRA FRANCA DE AVIS/PREÇOS DAS ENTRADAS
Pela Senhora Vereadora Inês Fonseca foi presente a seguinte proposta relativamente à
Feira Franca de Avis:
- As entradas diárias tenham um valor de 4.00€ e o passe para os 3 dias, um valor de
9,00€;
- As entradas diárias e o passe para os 3 dias, para munícipes detentores de Cartão Jovem
Munícipe e Passe Social (Regulamento do Cartão Jovem Munícipe do Concelho de Avis e
Regulamento do Passe Social no Concelho de Avis) tenham os seguintes valores:
. Entrada diária – 3,00€;
. Passe 3 dias – 6,00€;
- A venda de bilhetes com desconto para detentores de Cartão Jovem Munícipe e Passe
Social tenha lugar de 14 de Junho a 24 de Julho, não existindo venda deste bilhetes nos dias do
evento. A venda antecipada de todos os bilhetes será feita nas Freguesias e Uniões das Freguesias
da área do Município de Avis e nos seguintes Serviços Municipais: Piscina Municipal e
Atendimento ao Munícipe;
- Criar uma rede de transportes públicos para o evento;
- Entrada gratuita aos bombeiros da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
Avisenses (Regulamento de Concessão de Regalias Sociais aos Bombeiros da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários Avisenses).
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada.
11 – REGULAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL “JOSÉ SARAMAGO”

Pela Senhora Vereadora Inês Fonseca foi presente, após decurso do período de discussão
pública, a proposta para o Regulamento em título (capítulo II, artigo 4.º, alínea b), capítulo IV,
artigo 8.º, n.º 4, n.º 9 e n.º 11; capítulo V, artigo 11.º, n.º 4; capítulo VI, artigo 12.º, n.º 3). As
alterações sugeridas decorreram de sugestões apresentadas por munícipes, as quais foram
apreciadas pela Câmara Municipal.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, alterar a proposta do
Regulamento da Biblioteca Municipal “José Saramago”, nos termos propostos.
Mais deliberou, também por unanimidade, remeter a proposta de Regulamento final para
aprovação da Assembleia Municipal.
12 – DOAÇÃO DE HÉLIO CUNHA
Pela Senhora Vereadora Inês Fonseca foi presente informação com a listagem, enviada
pelo artista Hélio Cunha, do espólio que pretende doar ao Município de Avis, com a respetiva
avaliação, sendo os bens avaliados no valor total de 187.070,00€, com a premissa de ser
disponibilizado um espaço com o seu nome onde fosse possível dar a conhecer a sua obra. Este
espaço será na Casa das Artes. Os bens a doar constam da informação retro referida, a qual será
arquivada, nos termos da lei. Integram, ainda, a doação, outros bens não avaliados.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar as doações a benefício
de inventário, no valor total de 187.070,00€ (cento e oitenta e sete mil e setenta euros) e
disponibilizar na Casa das Artes o espaço solicitado, enquadrando-se as doações no disposto na
alínea j), do número um, do artigo trigésimo terceiro, do RJAL (Regime Jurídico das Autarquias
Locais), publicado em anexo à Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de
Setembro, na sua atual redação.

13 – EMPREITADA DE “REFORMULAÇÃO URBANA E ARRANJO
PAISAGÍSTICO DA PRAÇA DA REPÚBLICA EM ERVEDAL”/EXTINÇÃO DE CAUÇÕES
Pelo Senhor Presidente foi presente documento do Departamento de Obras, Urbanismo
e Serviços Urbanos a comunicar que, no dia 16 de Fevereiro de 2018, foi efetuada a vistoria para
receção definitiva da empreitada de “Reformulação Urbana e Arranjo Paisagístico da Praça da
República em Ervedal”, adjudicada à empresa Urbigav - Construções, Sociedade Unipessoal,
Lda..
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, restituir ao empreiteiro as
quantias retidas como garantia e promover a extinção das cauções prestadas, uma vez que estão
reunidas as condições para o efeito.
14 – BOLSAS DE ESTUDO 2018/2019
Pelo Senhor Vereador António Luís Marques foi presente proposta de decisão final de
ordenação dos candidatos que apresentaram candidaturas, no âmbito do Regulamento Municipal
de Apoio aos Estudantes do Ensino Secundário e Ensino Superior, no ano letivo 2018/2019, dado
que, na sequência do Edital publicitado a 09 de Maio de 2019, não foi apresentada qualquer
reclamação.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de decisão
final apresentada.
15 – SEGURANÇA E SALUBRIDADE/CAMINHO MUNICIPAL 1067, EM AVIS

Pela Senhora Vereadora Inês Fonseca foi presente o processo referente a muro confinante
com o Caminho Municipal 1067, em Avis, objeto de vistoria para efeitos de verificação das
condições de segurança e de salubridade. O Auto de Vistoria concluiu pela necessidade de
intervenção no muro de suporte ao nível inferior e pela substituição do muro de vedação assente
sobre aquele.
Sobre este processo, o Diretor de Departamento Municipal, Engenheiro Joaquim
Monteiro, informou o seguinte:
“… Quanto ao troço inferior do muro, o qual assegura a função de suporte de terras dirse-á:
Face à sua geometria e características construtivas a estrutura em causa garante uma
estabilidade acrescida. Com efeito, tratando-se de um muro de gravidade em betão ciclópico, de
grande espessura, com um jorramento da face exterior, não se afigura que a fendilhação
evidenciada comprometa a sua função.
Relativamente ao troço superior concorda-se com a avaliação efetuada.
Face ao verificado considera-se deverem ser adotadas pela Câmara Municipal as medidas
seguintes:
- Determinar a execução das obras necessárias à correção das deficiências relativas ao
troço superior do muro de vedação, com o prazo de 15 dias úteis para o início dos trabalhos a
partir da data de receção da notificação e com o prazo de um mês para a sua conclusão. …”
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder de acordo com a
informação prestada pelo Diretor de Departamento Municipal, devendo ser observados os demais
termos constantes na mesma.
16 – SEGURANÇA E SALUBRIDADE/LARGO 1.º DE MAIO, N.º 15, EM ALDEIA
VELHA
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo relativo às condições de segurança e
salubridade do prédio sito no Largo 1.º de Maio, n.º 15, em Aldeia Velha, no qual é informado
que a execução coerciva pela Autoridade Tributária e Aduaneira e posterior pagamento ao
Município de Avis, no valor de 2.722,92€, não se realizou (a certidão de dívida foi entregue a
16/03/2016 no Serviço de Finanças de Avis), dado que, a cobrança coerciva de taxas e outras
receitas do Município por parte da AT está dependente da celebração de protocolo entre as duas
entidades.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, efetuar
as diligências necessárias à aprovação e celebração do Protocolo em falta.
17 – NÍVEL DE CONSERVAÇÃO/RUA DE S. ROQUE, N.º 10, EM AVIS
Pela Senhora Vereadora Inês Fonseca foi presente o processo referente ao edifício sito
no n.º 10, da Rua de S. Roque, em Avis, objeto de vistoria para efeitos de determinação do nível
de conservação da edificação, nos termos do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de Dezembro.
A requerente, Joana Gomes Varela de Oliveira Dias, pretende levar a efeito obras de
reabilitação no prédio, as quais poderão vir a beneficiar dos incentivos previstos no artigo 45.º
do Estatuto dos Benefícios Fiscais.
Para obtenção dos referidos incentivos haverá que verificar-se o cumprimento de alguns
requisitos, designadamente quanto ao estado de conservação, o qual deverá estar, após as obras,
dois níveis acima do anteriormente atribuído.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o nível de
conservação indicado no Auto de Vistoria (“mau”) e respetiva ficha.

18 – ALTERAÇÃO AO PLANO DE PORMENOR DA ZONA HE3 DO PU DE AVIS RECLAMAÇÃO/RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DOS RESULTADOS DA DISCUSSÃÓ
PÚBLICA
Pelo Senhor Presidente foi presente documento do Departamento de Obras, Urbanismo
e Serviços Urbanos a comunicar que, durante o período de discussão pública da proposta de
alteração ao Plano de Pormenor da Zona HE3 do PU de Avis, deu entrada reclamação de um
particular, nomeadamente à implementação dos lotes M2, M3 e M4, dado que, quando comprou
o lote I34, o atual Plano fazia referência à construção, no local, de um equipamento de utilização
coletiva.
A reclamação apresentada foi ponderada (n.º 3 do artigo 89.º do RJIGT), tendo sido
promovido o esclarecimento direto do interessado (reunião), através dos técnicos do DOUSU
(n.º 5 do artigo 89.º do RJIGT).
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar parte da reclamação
apresentada, alterando o uso dos lotes M3 e M4 para habitação, mantendo o lote M2 como uso
misto. Deste modo, deve ser elaborado o Relatório de Ponderação dos Resultados da discussão
pública, o qual será submetido na Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial, nos termos do
n.º 3 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de Maio, bem como a versão final da
proposta, nos termos do n.º 6 e 7 do artigo 89.º do mesmo diploma legal.
Mais deliberou, também por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a aprovação
da versão final da proposta de alteração ao Plano de Pormenor da Zona HE3 do PU de Avis, no
cumprimento do artigo 90.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de Maio (RJIGT).
19 – DECRETO-LEI N.º 58/2019, DE 30 DE ABRIL/TRANSFERÊNCIA DE
COMPETÊNCIAS AO NÍVEL DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VIAS
NAVEGÁVEIS INTERIORES, QUER DE CARÁTER TURÍSTICO, QUER DO SERVIÇO
PÚBLICO REGULAR
Pelo Senhor Presidente foi presente o Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30 de Abril, diploma
que concretiza a transferência de competências ao nível do transporte de passageiros em vias
navegáveis interiores, quer de caráter turístico, quer do serviço público regular.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia
Municipal a não aceitação do exercício das competências previstas no presente Decreto-Lei, nos
anos de 2019 e de 2020.
20 – SEGURANÇA E SALUBRIDADE/LARGO 1.º DE MAIO, N.ºS 23 E 25, EM
ALDEIA VELHA
O Senhor Presidente propôs que fosse efetuada vistoria ao edifício sito no Largo 1.º de
Maio, n.ºs 23 e 25, em Aldeia Velha, com vista a verificar as condições de segurança e
salubridade respetivas.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pelo Senhor Presidente.
21 – PARAGEM DE VIATURA DA RODOVIÁRIA DO ALENTEJO
Pelo Senhor Presidente foi presente informação do Departamento de Obras, Urbanismo
e Serviços Urbanos a comunicar que Carlos Travanca - Rodalentejo solicitou a limitação de um
local de paragem para o autocarro da Rodoviária do Alentejo, SA dentro da localidade, uma vez
que, diariamente, existe uma viatura (autocarro) que pernoita em Avis. No entanto, o requerente
refere que, muitas vezes, quando o motorista termina o serviço, às 19:00h, o espaço

habitualmente utilizado (junto à bomba de gasolina da Cepsa) está ocupado por outros veículos.
Refere, também, que o motorista já procurou outros locais para estacionamento dentro da vila,
sendo sempre abordado pelos moradores para que estacione noutro local. Deste modo, o
autocarro acaba por ser estacionado fora da vila de Avis, de forma não muito segura para pessoas
e bens.
O Técnico Superior, Helder Cortes Pereira, refere que não existe qualquer espaço
específico demarcado para esse efeito dentro da vila e que a necessidade para estacionamento
deste tipo de veículos ultrapassa em muito esta solicitação. Após verificação da pretensão e
análise das condicionantes existentes no local, apresentou proposta que consta da informação
supra referida.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, informar da possibilidade de
demarcação do local pretendido para estacionamento do autocarro, devendo ser observados os
termos constantes das informações prestadas pelo DOUSU, designadamente da necessidade de
pagamento das taxas devidas.

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 ata: B)3, alíneas i) e s); B)4, ponto 4.1; B)9; B)10; B)11; B)18; B)19 e B)20.

E não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião,
eram dezasseis horas, de tudo para constar se lavrou a presente ata.

E eu,
, Coordenador Técnico, em mobilidade
interna, inter-categorias, exercendo atividade 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 cinco de Outubro de dois mil e dezassete, a lavrei,
subscrevo e assino.

