
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS 

REALIZADA NO DIA TREZE DE JULHO DE 

DOIS MIL E DEZASSEIS     

 

  

 

Aos treze dias do mês de Julho do ano de dois mil e dezasseis, 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. ATA DA REUNIÃO ANTERIOR (22/06/2016); 

2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS); 

3. CORRESPONDÊNCIA: 

    a) CASA DO BENFICA EM AVIS: UTILIZAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS; 

    b) SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AVIS: UTILIZAÇÃO DAS PISCINAS 

MUNICIPAIS; 

    c) SARA DIAS: CEDÊNCIA DO PAVILHÃO MULTIUSOS DE BENAVILA; 

    d) GNR/POSTO TERRITORIAL DE AVIS: AUTO DE INQUIRIÇÃO DE 

TESTEMUNHA/ESTALEIRO MUNICIPAL; 

    e) FUNDAÇÃO ABREU CALLADO: UTILIZAÇÃO DAS PISCINAS 

MUNICIPAIS; 

    f) EPAC: PROTOCOLO DE ESTÁGIO; 

    g) ASRPIA: PEDIDO DE APOIO TÉCNICO/LICENÇA DE FUNCIONAMENTO; 

4. REQUERIMENTOS: 

    4.1. BAIRRO DA ESTRADA DO CLUBE NÁUTICO, N.º 10/CONSTITUIÇÃO DE 

COMPROPRIEDADE; 

    4.2. OBRAS/TERMO DE ADMISSÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA 

            - HERMÍNIO DA CRUZ E RUTE PALMITO; 

            - RUTE FERRAZ; 

            - JÚLIO DAS NEVES; 

5. AJUSTES DIRETOS; 

6. DESPESAS;  

7. PAGAMENTOS; 

      8. MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS: 

          a) MODIFICAÇÃO N.º 13; 

          b) MODIFICAÇÃO N.º 14; 

      9. EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DE 

ALCÓRREGO”/ANOMALIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO; 

    10. FEIRA FRANCA DE AVIS/PROPOSTA; 

    11. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS RELATIVA AO SERVIÇO PÚBLICO 

MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/COMUNIDADE INTERMUNICIPAL 

DO ALTO ALENTEJO; 



    12. LIGAÇÃO AVIS/CLUBE NÁUTICO/CORREDOR CICLÁVEL E PEDONAL 

(FASE A); 

    13. REGULAMENTO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO E A INICIATIVAS DE 

INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NO CONCELHO DE AVIS/ATRIBUIÇÃO DE 

APOIOS. 

 

     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. Ruas e passeios/Ervas               

Em determinados locais, as ervas nas ruas e passeios estão bastante desenvolvidas. Se 

possível, deveria dar-se alguma atenção a esta situação. 

O Senhor Presidente informou que serão encetados todos os esforços para que, até ao 

final do corrente mês, esteja ultrapassada esta situação. 

1.1.2. Parque de Campismo/Sinal de trânsito              

O sinal de trânsito, de obrigatoriedade à direita, situado no estacionamento junto ao 

Parque de Campismo, tem fraca visibilidade. Deveria arranjar-se solução para que o sinal fique 

visível a todos os que passam no local. 

O Senhor Presidente referiu que irá transmitir esta informação junto do DOUSU para que 

a mesma se resolva. 

1.2 – Vereador José Ramiro Caldeira    

1.2.1. Secretário das reuniões da Câmara Municipal              

O Chefe de Divisão Municipal, José Bicha, deixou de secretariar as reuniões da Câmara 

Municipal. Há alguma razão para que isso tivesse acontecido? 

O Senhor Presidente informou que o trabalhador José Bicha já não desempenha as 

funções de Chefe de Divisão, não tendo, ainda, sido provido o lugar. Para lavrar as atas, foi 

designado o trabalhador Manuel Piteira. 

 

  

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 oito de Julho de dois mil e 

dezasseis que acusava os seguintes saldos: 

- Contas bancárias ........................................................................................ 1.192.257,23€ 

- Fundos de maneio ............................................................................................. 4.850,00€ 

- Em cofre ........................................................................................................... 1.021,21€ 

 

 



3 – CORRESPONDÊNCIA 

A Câmara apreciou e tomou conhecimento da seguinte correspondência digna de nota e 

de ser presente à reunião:  

 

a) Um ofício da Casa do Benfica em Avis solicitando a utilização das piscinas municipais 

para dinamizar, entre os dias 06 e 29 de Julho (quartas-feiras e sextas-feiras), das 19h às 20h, 

sessões de hidroginástica.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a autorização para a 

utilização das piscinas municipais, enquadrando-se este apoio no disposto na alínea u), do 

número um, do artigo trigésimo terceiro, da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, 

de doze de Setembro. 

O Senhor Vereador Manuel Ribeiro não participou nesta deliberação por se ter declarado 

legalmente impedido de o fazer. 

 

 

b) Uma comunicação da Santa Casa da Misericórdia de Avis solicitando autorização para 

utilização das piscinas municipais pelas crianças da valência de ATL e Ajudantes de Ação 

Educativa que fazem o seu acompanhamento, dois dias por semana, a título gratuito, durante o 

Verão de 2016. Mais solicitam, autorização para as crianças participarem numa aula de step, dia 

24 de Junho de 2016, nas piscinas municipais.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a concessão das 

autorizações solicitadas, enquadrando-se as mesmas no disposto na alínea u), do número um, do 

artigo trigésimo terceiro, da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de 

Setembro. 

Os Senhores Vereadores, Rui Henriques e José Ramiro Caldeira, não participaram nesta 

deliberação por se terem declarado legalmente impedidos de o fazer. 

 

 

c) Uma comunicação de Sara Cristina Mota Gonçalves Dias solicitando a cedência do 

Pavilhão Multiusos de Benavila, no dia 03 de Julho, para realização da festa de aniversário da 

filha. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a cedência do 

Pavilhão Multiusos de Benavila, enquadrando-se este apoio no disposto na alínea u), do número 

um, do artigo trigésimo terceiro, da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze 

de Setembro. 

 

 

d) Um auto de inquirição de testemunha da GNR - Guarda Nacional Republicana/Posto 

Territorial de Avis comunicando que foi dado conhecimento ao Senhor Presidente da Câmara, 

no dia 17 de Junho de 2016, que se encontravam alguns indivíduos de etnia cigana no interior 

do Estaleiro Municipal. 

DELIBERAÇÃO: Perante os furtos, pelos quais o Município tem vindo a ser lesado, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar o desejo de procedimento criminal contra os 

autores dos factos. 

 

 

e) Uma comunicação da Fundação Abreu Callado solicitando a utilização das piscinas 

municipais pelos utentes do Centro de Convívio e Apoio Social Eng.º João Antunes Tropa, 

gratuitamente, no dia 07 de Julho, para a realização da ação “Aquadance”. Solicitam ainda, o 

apoio da Assistente de Ação Educativa, Dália Rasquete, para o desenvolvimento da iniciativa. 



DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a autorização para a 

utilização das piscinas municipais bem como a disponibilização da trabalhadora Dália Rasquete, 

enquadrando-se este apoio no disposto na alínea u), do número um, do artigo trigésimo terceiro, 

da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro. 

O Senhor Vereador Rui Henriques não participou nesta deliberação por se ter declarado 

legalmente impedido de o fazer. 

 

 

f) Um ofício da EPAC - Escola Profissional Abreu Callado enviando o Protocolo de 

Estágio referente à formanda Catarina Martins. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo. 

O Senhor Vereador Rui Henriques não participou nesta deliberação por se ter declarado 

legalmente impedido de o fazer. 

 

 

g) Uma carta da ASRPIA - Associação de Solidariedade de Reformados, Pensionistas e 

Idosos de Alcórrego solicitando apoio técnico para instruir pedido de licença de funcionamento. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado. 

 

 

4 – REQUERIMENTOS 

 

4.1 – BAIRRO DA ESTRADA DO CLUBE NÁUTICO, N.º 10/CONSTITUIÇÃO DE 

COMPROPRIEDADE      

De Vânia Cristina Mansinho Nunes, solteira, residente na Freguesia e Município de Avis, 

tendo-lhe sido atribuído o prédio urbano, sito no Bairro da Estrada do Clube Náutico, n.º 10, 

Freguesia e Município de Avis, a requerer autorização para que todo o processo, incluindo a 

escritura de compra e venda, sejam efetuados em seu nome e no de Rui Alexandre Rosinha 

Garcia. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão da 

interessada. 

 

 

4.2 – OBRAS/TERMO DE ADMISSÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA      

O Senhor Presidente informou que foram recebidos os pedidos de admissão de 

comunicação prévia dos projetos de arquitetura, aos munícipes abaixo descritos: 

4.2.1. Hermínio José Azinheira da Cruz e Rute Isabel Varela Palmito, referente à 

construção de moradia sita no Loteamento Municipal 2/01 - Malcastiça, Lote 33H, Freguesia de 

Ervedal - P.º N.º 03/2016 – área com Plano de Pormenor; 

4.2.2. Rute Isabel Correia Mendes Ferraz, referente à construção de moradia sita na Rua 

Dr. Francisco Salgado Zenha, n.º 11, Freguesia de Avis - P.º N.º 05/2016 – área com Plano de 

Pormenor; 

4.2.3. Júlio Manuel Sombreireiro das Neves, referente à construção de moradia sita na 

Rua Prof. Dr. Luís Sá, n.º 7, Freguesia de Avis - P.º N.º 06/2016 – área com Plano de Pormenor. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

 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 37/2016 – VML - Vítor Manuel Lopes - Aquisição de 11 portas e 10 janelas; 

- P.º N.º 38/2016 – Isidoro Correia da Silva - Aquisição de 15 toneladas de emulsão 

betuminosa ECM2 a granel; 

- P.º N.º 39/2016 – Cabena - Cabines de Benavente, Lda. - Aquisição de 1 cabine para o 

trator MF265. 

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 137/2016 – Carmina Rodrigues - Materiais para o Parque de Campismo; 

- P.º N.º 138/2016 – Sor Peças - Embraiagem; 

- P.º N.º 139/2016 – Auto Sueco - Reparação do autocarro; 

- P.º N.º 140/2016 – Aerocoope - Aluguer de autocarro; 

- P.º N.º 141/2016 – Casa Mundo - Cimento e tijolo; 

- P.º N.º 142/2016 – Retrato Falado, Lda. - ½ página de publicidade a cores no jornal 

“Alto Alentejo” – Feira Franca 2016; 

- P.º N.º 143/2016 – Advérbios e Provérbios Unipessoal, Lda. - ½ página de publicidade 

a cores no jornal “Linhas de Elvas” – Feira Franca 2016; 

- P.º N.º 144/2016 – CTCS Composição de Texto, Lda. - ½ página de publicidade a cores 

no jornal “Linhas de Elvas” – Feira Franca 2016; 

- P.º N.º 145/2016 – Associação de Divulgação Informativa - Oficina das Notícias - ½ 

página de publicidade no jornal “E” – Feira Franca 2016; 

- P.º N.º 146/2016 – Radio Portalegre, CRL - 60 spots publicitários, a emitir na Rádio 

Portalegre, de 24 a 31; 

- P.º N.º 147/2016 – Bloco - Sistemas de Segurança, Lda. - Ligação do sistema de 

vigilância – Biblioteca Municipal “José Saramago”; 

- P.º N.º 148/2016 – Terraplanagens Nuno Pires - Aluguer de máquinas; 

- P.º N.º 149/2016 – Ildefonso Velez - Aquisição de 1 balde de massa de lubrificação; 

- P.º N.º 150/2016 – Vicente A. Santos & Filhos, Lda. - Aquisição de 1 soprador BG86; 

- P.º N.º 151/2016 – Cabena - Cabines de Benavente, Lda. - Aquisição de facas, anilhas, 

parafusos e porcas – Limpa bermas; 

- P.º N.º 152/2016 – Via Verde Portugal, S.A. - Aquisição de 3 aparelhos identificadores 

“Via Verde”; 

- P.º N.º 153/2016 – Francisco Mendes Unipessoal, Lda. - Aquisição de 1 pen – Software 

de leitura de dados dos tacógrafos digitais; 

- P.º N.º 154/2016 – Fernando Manuel Leitão da Silva - Reparação de 2 radiadores; 

- P.º N.º 155/2016 – Motorex - Revisão da viatura Peugeot, de matrícula 20-DO-06; 

- P.º N.º 156/2016 – Évoramotores, Lda. - Revisão da viatura Toyota Avensis, de 

matrícula 08-07-VR; 

- P.º N.º 157/2016 – EDP Serviço Universal, S.A. - Ligação eventual de energia elétrica 

– Valongo, a ligar dia 13/07 e desligar dia 18/07; 

- P.º N.º 158/2016 – EDP Serviço Universal, S.A. - Ligação eventual de energia elétrica 

– Avis, a ligar dia 06/07 e desligar dia 11/07; 

- P.º N.º 159/2016 – Eurocorreias - Correias e Acessórios Industriais, Lda. - Aquisição 

de 1 tela de borracha; 

- P.º N.º 160/2016 – IldefonsoVelez - Reparação do carro do lixo; 

- P.º N.º 161/2016 – Guarda Nacional Republicana - Patrulhamento – Feira Franca 2016; 

- P.º N.º 162/2016 – Impressões com Pinta, Unip., Lda. - Distribuição e recolha de 



pendões – Feira Franca 2016; 

- P.º N.º 163/2016 – Impressões com Pinta, Unip., Lda. - Aquisição de pendões e ripas – 

Feira Franca 2016. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.   

 

 

6 – DESPESAS 

O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de 25.822,38€ 

(vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e dois euros e trinta e oito cêntimos).   

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

7 – PAGAMENTOS 

O Senhor Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 504.742,68€ 

(quinhentos e quatro mil, setecentos e quarenta e dois euros e sessenta e oito cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

 8 – MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS  

      Foi tomado conhecimento das seguintes modificações aos documentos previsionais: 

- Modificação número treze, alteração ao orçamento da despesa número onze, no valor 

de 10.000,00€ (dez mil euros) nas inscrições/reforços e nas diminuições/anulações; 

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

de 113.039,49€ (cento e treze mil, trinta e nove euros e quarenta e nove cêntimos) nas 

inscrições/reforços e nas diminuições/anulações; 

- Modificação número catorze, alteração ao plano de atividades municipais número dez, 

no valor de 7.039,49€ (sete mil, trinta e nove euros e quarenta e nove cêntimos) nas 

inscrições/reforços e no valor de 49.039,49€ (quarenta e nove mil, trinta e nove euros e quarenta 

e nove cêntimos) nas diminuições/anulações; 

- Modificação número catorze, alteração ao plano plurianual de investimentos número 

cinco, no valor de 100.000,00€ (cem mil euros) nas inscrições/reforços e no valor de 56.000,00€ 

(cinquenta e seis mil euros) nas diminuições/anulações. 

 

 

 9 – EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DE 

ALCÓRREGO”/ANOMALIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO   

 Pelo Senhor Presidente foi presente documento do DOUSU - Departamento de Obras, 

Urbanismo e Serviços Urbanos comunicando que o Presidente da União das Freguesias de 

Alcórrego e Maranhão alertou para as anomalias verificadas na rede de iluminação do Jardim 

António Gaspar dos Ramos, em Alcórrego.  

 A obra foi executada pela empresa “VALJARDIM - Construção e Manutenção de 

Espaços Verdes, Lda.”, cuja receção provisória ocorreu a 23 de Abril de 2010, estando 

concluídos, de forma correta, todos os trabalhos. Em Julho de 2010, foi identificada uma 

anomalia nas instalações de iluminação, tendo a fiscalização intimado o empreiteiro a corrigir a 

situação. 

 Considerando que o problema subsistia e se agravava, foi novamente a empresa 

notificada para reparar as anomalias, a qual, através de carta datada de Março de 2012, informava 

que iria proceder de imediato à reparação, solicitando ainda o pagamento de importâncias 

devidas e alegadamente em atraso. A reparação definitiva nunca foi efetuada. 



DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à necessária 

reparação, recorrendo à caução prestada para garantia do contrato da empreitada em questão. 

 

 

 10 – FEIRA FRANCA DE AVIS/PROPOSTA      

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta da Chefe de Divisão Municipal, 

Ana Balão, a exercer atividade na Divisão de Desenvolvimento Sociocultural e Turismo, 

relativamente à Feira Franca de Avis: 

a) Disponibilizar espaço (alojamento) no Parque de Campismo (tenda ou veículo), para 

artesãos/produtores residentes a distância superior a 75 km de Avis, nas noites de 25, 26 e 27 de 

Julho; 

b) Redução de 50% para as entradas no recinto a detentores de Cartão Jovem Munícipe 

e Passe Social; 

c) Além das entradas singulares, existir um ingresso simples de 3 dias (direito à entrada 

na Feira durante os 3 dias); 

d) Criar um novo ingresso: passe 3 dias/pessoa com direito a alojamento no Parque de 

Campismo (tenda/caravana/autocaravana), ingressos nas piscinas municipais e ingressos no 

evento de sexta-feira a domingo (inclusive) - que a receita deste passe 3 dias seja receita do 

Município; 

e) Que a bilheteira do evento seja assegurada pela Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários Avisenses e pela Santa Casa da Misericórdia de Avis; 

f) Que a totalidade da receita efetuada por via das entradas realizadas na bilheteira do 

evento seja dividida pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Avisenses e pela 

Santa Casa da Misericórdia de Avis. 

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

apresentada.  

O Senhor Presidente e os Senhores Vereadores, Rui Henriques e José Ramiro Caldeira, 

não participaram na deliberação das alíneas e) e f) por se terem declarado legalmente impedidos 

de o fazer. 

 

 

 11 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS RELATIVA AO SERVIÇO PÚBLICO 

MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/COMUNIDADE INTERMUNICIPAL 

DO ALTO ALENTEJO      

 Pelo Senhor Presidente foi presente proposta de Acordo de Delegação de Competências 

a celebrar com a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (CIMAA) relativa ao Serviço 

Público Municipal de Transporte de Passageiros, através da celebração de contrato 

interadministrativo. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a celebração de 

contrato interadministrativo com vista à delegação de competências do Município em matéria de 

serviço público de transporte de passageiros, através da proposta de Acordo de Delegação de 

Competências com a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, e submeter o assunto à 

próxima sessão da Assembleia Municipal para efeitos de autorização da celebração da proposta 

de Acordo de Delegação de Competências. 

 

  

 12 – LIGAÇÃO AVIS/CLUBE NÁUTICO/CORREDOR CICLÁVEL E PEDONAL 

(FASE A)    

Pelo Senhor Presidente foi presente proposta de projeto para ligação ciclável e pedonal 

entre Avis e o Clube Náutico (Fase A). 



 DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto técnico. 

 

 

 13 – REGULAMENTO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO E A INICIATIVAS DE 

INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NO CONCELHO DE AVIS/ATRIBUIÇÃO DE 

APOIOS      

Pelo Senhor Vereador Manuel Ribeiro foi presente o Relatório Técnico de Candidatura, 

no âmbito do Regulamento de Apoio ao Associativismo e a Iniciativas de Interesse Público 

Municipal no Concelho de Avis, elaborado pela Comissão de Análise das Candidaturas. Das 41 

Associações registadas, 26 apresentaram candidatura aos apoios municipais.  

A Comissão apresentou as seguintes propostas: 

- As Associações que não entregaram a documentação exigida pelo Regulamento, ficam 

com a aprovação da candidatura condicionada até à entrega da mesma, e, caso essa entrega não 

ocorra até 29 de Julho de 2016, a candidatura fica sem efeito; 

- Os pedidos para Divulgação e Utilização de Equipamentos e Instalações devem ser 

solicitados ao Município para verificação de disponibilidade, sendo a Associação informada da 

cedência ou não sobre os meios solicitados; 

- Os pedidos de Transportes devem ser efetuados ao Município e, de acordo com a 

disponibilidade existente para a(s) data(s) pretendida(s), a Associação será informada da 

cedência ou não do respetivo transporte; 

- Para a formalização dos apoios a conceder, serão celebrados Protocolos de Cooperação 

com as Associações. 

O Senhor Vereador Manuel Ribeiro apresentou como proposta de apoio a proposta de 

decisão elaborada pela Comissão de Análise das Candidaturas. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Senhores 

Vereadores, Rui Henriques e José Ramiro Caldeira, aprovar as propostas apresentadas bem como 

os seguintes apoios financeiros:  

- Amigos do Concelho de Aviz - Associação Cultural   ................................... 900,00 € 

- Grupo de Teatro “A Fantasia” ........................................................................ 800,00 € 

- Rancho Folclórico de Avis .......................................................................... 4.000,00 € 

- Associação Desportiva Sócio Cultural de Aldeia Velha ................................ 600,00 € 

- Casa de Cultura de Avis ................................................................................. 500,00 € 

- Centro Republicano Ervedalense ................................................................... 750,00 € 

- Associação de Juventude o “Cruzeiro” .......................................................... 800,00 € 

- Casa do Benfica em Avis ............................................................................ 2.500,00 € 

- ADERAVIS .................................................................................................... 450,00 € 

- Clube de Futebol Estrela Alcorreguense ........................................................ 500,00 € 

- Associação Motociclista do Concelho de Avis - Motards d’Avis .................. 650,00 € 

- Centro Cultural de Figueira e Barros........................................................... 4.450,00 € 

- Casa do Povo de Ervedal ............................................................................. 1.800,00 € 

- Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da CM de Avis ............... 4.085,00 € 

- Associação Desportiva e Recreativa “Amigos do Atletismo” de Avis ....... 4.200,00 € 

- Sociedade Recreativa Benavilense ................................................................. 800,00 € 

- Clube de Futebol ”Os Avisenses” ............................................................... 1.050,00 € 

- Associação Humanitária de Apoio aos Diabéticos do Concelho de Avis ... 1.525,00 € 

- Centro Comunitário Sta. Margarida de Aldeia Velha .................................... 500,00 € 

- Associação Gente ........................................................................................... 200,00 € 

- Ass. Solidariedade Reformados Pensionistas Idosos Concelho Avis ......... 2.500,00 € 

- Grupo de Amigos dos Reformados e Idosos de Figueira e Barros ................ 700,00 € 

- Centro de Convívio - Fundação Abreu Callado ............................................. 600,00 € 



- Ass. Solidariedade Reformados Pensionistas Idosos de Alcórrego ............... 700,00 € 

- Ass. dos Antigos Alunos da Escola Rural José Godinho de Abreu ............... 200,00 € 

- Ass. Pais e Encarregados de Educação das Escolas do Concelho de Avis .... 650,00 € 

O Senhor Presidente não participou na deliberação na parte relativa ao Centro Cultural e 

Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Avis e Associação de Pais e Encarregados 

de Educação das Escolas do Concelho de Avis, por se ter declarado legalmente impedido de o 

fazer. 

O Senhor Vereador Rui Henriques não participou na deliberação na parte relativa ao 

Centro Comunitário Sta. Margarida de Aldeia Velha e Associação Gente, por se ter declarado 

legalmente impedido de o fazer. 

O Senhor Vereador Manuel Ribeiro não participou na deliberação na parte relativa à Casa 

do Benfica em Avis e Sociedade Recreativa Benavilense, por se ter declarado legalmente 

impedido de o fazer. 

O Senhor Vereador José Ramiro Caldeira não participou na deliberação na parte relativa 

à Amigos do Concelho de Aviz - Associação Cultural e Associação Gente, por se ter declarado 

legalmente impedido de o fazer. 

 

 

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)10 e B)13.  

 

 

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

eram dezasseis horas e quinze minutos, 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 despacho do Senhor Presidente da Câmara datado do dia dois de 

Junho de dois mil e dezasseis, a lavrei, subscrevo e assino.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


