ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
AVIS
REALIZADA
NO
DIA
TREZE
DE
DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSETE

Aos treze dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezassete, 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, João Manuel
Alcario Rato, 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 (22/11/2017);
2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS);
3. CORRESPONDÊNCIA:
a) UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BENAVILA E VALONGO: CEDÊNCIA DO
PAVILHÃO MULTIUSOS DE BENAVILA;
b) ARSPICA: CEDÊNCIA DO PAVILHÃO MULTIUSOS DE BENAVILA;
c) ADERAVIS: AVIS MELLÍFERA 2017/PEDIDO DO SALÃO DO CLUBE
NÁUTICO;
d) AMIGOS DO CONCELHO DE AVIZ: PEDIDO DO SALÃO DO CLUBE
NÁUTICO;
e) SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AVIS: FESTA DE NATAL DA
CRECHE/CEDÊNCIA DE SOM E LUZ;
f) CASA DO BENFICA EM AVIS: PASSAGEM DE ANO/EMPRÉSTIMO DE
ESTRADOS;
g) ESCOLA BÁSICA 2,3 MESTRE DE AVIS: DESFILE DE PAIS
NATAIS/PEDIDO DE APOIO;
h) AUTOMÓVEL CLUB DE PORTUGAL: BAJA PORTALEGRE
500/AGRADECIMENTO;
i)
PARK
INTERNATIONAL
SCHOOL:
VISITA
DE
ESTUDO7AGRADECIMENTO;
j) ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO: BTL 2018/PARTICIPAÇÃO NO
STAND ALENTEJO E RIBATEJO;
k) RETECORK: REDE EUROPEIA DE TERRITÓRIOS CORTICEIROS;
l) GRUPO PARLAMENTAR DO PCP: PROJETO DE RESOLUÇÃO QUE
RECOMENDA A GESTÃO PÚBLICA DAS CANTINAS ESCOLARES;
4. REQUERIMENTOS:
4.1. ANTÓNIO GUILHERME XAREZ/LEVANTAMENTO DE CLÁUSULA DE
REVERSÃO;
5. AJUSTES DIRETOS;
6. DESPESAS;
7. PAGAMENTOS;

8. ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO INTERNO DO PARQUE DE CAMPISMO
DA ALBUFEIRA DO MARANHÃO;
9. ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA DO MUNICÍPIO DE AVIS;
10. REGULAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL/INÍCIO DE PROCEDIMENTO;
11. REGULAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL “JOSÉ SARAMAGO”/INÍCIO
DE PROCEDIMENTO;
12. PARQUE DE CAMPISMO DA ALBUFEIRA DO MARANHÃO: HORÁRIO DE
NATAL/PASSAGEM DE ANO;
13. POSTO DE TURISMO, CIOA E MUSCA: HORÁRIO DE NATAL/PASSAGEM DE
ANO;
14. PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADES DE CARÁTER PONTUAL/BAJA
PORTALEGRE E 24H TT;
15. PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADES DE CARÁTER PONTUAL/CLUBE DE
FUTEBOL “OS AVISENSES”;
16. FORMAÇÃO PROFISSIONAL/ASSUNÇÃO DE ENCARGOS PLURIANUAIS;
17. PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE ATELIER ARTÍSTICO;
18. OCUPAÇÃO DO SUBSOLO COM CONDUTA DE ÁGUA/SUINILIS,
SUINICULTURA, S.A.;
19. CONTRATAÇÃO EM REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
19.1. SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES
MUNICIPAIS;
19.2. VETERINÁRIO;
19.3. VIDEOVIGILÂNCIA DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS;
20. CONTRATOS INTER-ADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS COM AS FREGUESIAS;
21. DOCUMENTOS PREVISIONAIS E MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2018;
22. OFERTAS DE NATAL/ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO ENSINO
BÁSICO;
23. ATUALIZAÇÃO DAS TARIFAS DE ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS;
24. CEDÊNCIA DE MORADIA, SITA NA RUA DA IGREJA, N.º 6, EM ALDEIA
VELHA;
25. ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA RECRUTAMENTO DO
CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2.º GRAU/CHEFE DA DIVISÃO DE
ADMINISTRAÇÃO GERAL.
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
Não foi tratado qualquer assunto neste ponto da ordem do dia.

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 Dezembro de dois mil e
dezassete que acusava os seguintes saldos:
- Contas bancárias ........................................................................................... 244.989,66€
- Fundos de maneio ............................................................................................. 6.052,00€
- Em cofre ........................................................................................................... 1.418,17€
3 – CORRESPONDÊNCIA
A Câmara apreciou e tomou conhecimento da seguinte correspondência digna de nota e
de ser presente à reunião:
a) Um ofício da União das Freguesias de Benavila e Valongo solicitando a cedência do
Pavilhão Multiusos de Benavila, no dia 9 de Dezembro de 2017, a fim de realizar o almoço de
Natal com os reformados.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a cedência do
Pavilhão, 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, na sua atual
redação.

b) Um ofício da ASRPICA - Associação de Solidariedade de Reformados, Pensionistas
e Idosos do Concelho de Avis solicitando a cedência do Pavilhão Multiusos de Benavila, no dia
14 de Dezembro de 2017, para a realização de um almoço de Natal.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o Pavilhão,
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, na sua atual redação.

c) Uma carta da ADERAVIS solicitando a disponibilidade do Salão do Clube Náutico
para a realização das Jornadas Técnicas Apícolas Avis Mellífera, dia 9 de Dezembro de 2017,
bem como a isenção da taxa de utilização do espaço, pois trata-se de um evento sem fins
lucrativos e que, à semelhança de anos anteriores, irá trazer mais de uma centena de participantes
oriundos de todo o país.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a cedência do Salão
e a concessão da isenção solicitada, enquadrando-se estes apoios 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, na sua atual redação.

d) Uma carta da Amigos do Concelho de Aviz - Associação Cultural solicitando
autorização para utilizar as instalações do Salão do Clube Náutico, no dia 17 de Dezembro de
2017, para realizar o seu almoço de Natal.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o Salão, enquadrandose 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, na sua atual redação.

e) Um ofício da Santa Casa da Misericórdia de Avis solicitando a cedência do som e de
luz, respetiva montagem e acompanhamento, no dia 16 de Dezembro de 2017, para a realização
da festa de Natal da Creche.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder os apoios
solicitados, de acordo com as disponibilidades do Município, enquadrando-se os mesmos 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, na sua atual redação.

f) Um ofício da Casa do Benfica em Avis solicitando o empréstimo de 8 estrados para
realizar a festa de passagem de ano.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o empréstimo dos
estrados solicitados, 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,
na sua atual redação.
O Senhor Vereador Manuel Ribeiro não participou nesta deliberação por se ter declarado
legalmente impedido de o fazer.

g) Uma carta do Agrupamento de Escolas de Avis solicitando a cedência do carro de
som com motorista, para acompanhar o desfile de Pais Natais, a realizar no próximo dia 15 de
Dezembro.
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,
da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro, na sua atual redação.

h) Uma carta do ACP - Automóvel Club de Portugal agradecendo o apoio dado à
realização da Baja Portalegre 500.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.

i) Uma comunicação da Park International School, na pessoa do professor António
Santos, agradecendo o excelente trabalho levado a cabo durante a visita de estudo, realizada na
área do Município de Avis.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.

j) Um ofício da Turismo do Alentejo, ERT informando que irá estar presente na edição
de 2018 da Bolsa de Turismo de Lisboa, de 28 de Fevereiro a 4 de Março, com o espaço/stand
Alentejo e Ribatejo, cujo custo de participação é de 1450,00€ (mil quatrocentos e cinquenta
euros).
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, participar na Bolsa de
Turismo de Lisboa (BTL) 2018, integrando o espaço das Entidades Regionais de Turismo do
Alentejo e Ribatejo, além da reserva de um lugar de estacionamento, no valor de 64,02€ (sessenta
e quatro euros e dois cêntimos), uma vez que se trata de um evento bastante importante para a

promoção da área do Município de Avis, permitindo mostrar novos produtos e novos agentes
económicos do território.

k) Uma carta da RETECORK - Rede Europeia de Territórios Corticeiros referindo que
ficam à disposição do Senhor Presidente para qualquer proposta ou iniciativa em torno da mesma.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia
Municipal a intenção de fazer cessar a qualidade de membro efetivo do Município de Avis da
Associação RETECORK, em virtude de terem sido analisadas as opções estratégicas para o atual
mandato, e não se ter verificado, na área do Município, qualquer mais-valia por pertencer a esta
Rede, acrescendo o facto da qualidade de membro implicar um encargo anual.

l) Uma comunicação do Grupo Parlamentar do PCP remetendo o Projeto de Resolução
que recomenda a gestão pública das cantinas escolares.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.

4 – REQUERIMENTOS
4.1 – ANTÓNIO GUILHERME XAREZ/LEVANTAMENTO DE CLÁUSULA DE
REVERSÃO
De António Guilherme Xarez, casado, a requerer o levantamento da cláusula de reversão
do lote n.º 4 do Ferragial do Bico Forte, Freguesia e Município de Avis, adquirido em 24 de
Novembro de 1980, ao Município de Avis, mediante celebração de escritura pública, inscrito na
respetiva matriz predial sob o artigo n.º 983, Freguesia e Município de Avis.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do
interessado.
5 – AJUSTES DIRETOS
O Senhor Presidente informou que foram realizados os seguintes ajustes diretos:
5.1 – AJUSTES DIRETOS - 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 atual redação:
- P.º N.º 344/2017 – Guarda Nacional Republicana - Serviço de patrulhamento – Corte
de estrada - Rotunda dos Bombeiros;
- P.º N.º 345/2017 – Vicente A. Santos & Filhos, Lda. - Aquisição de 2 perneiras anti
corte;
- P.º N.º 346/2017 – Fábio Gabriel da Silva Piteira - Aluguer de quarto;
- P.º N.º 347/2017 – Panificadora Avispão, Lda. - Aquisição de bolo – Aniversário da
Biblioteca;
- P.º N.º 348/2017 – Rodoviária do Alentejo, S.A. - Aluguer de 2 autocarros;
- P.º N.º 349/2017 – Crédito Agrícola Seguros - 2 seguros de acidentes de trabalho;
- P.º N.º 350/2017 – Imprensa Nacional - Casa da Moeda – Publicação de Regulamento;
- P.º N.º 351/2017 – Impritejo - Artes Gráficas, Lda. – Aquisição de 2300 postais;
- P.º N.º 352/2017 – AFMM - Supermercados, Lda. – Aquisição de 250 caixas de
bombons;
- P.º N.º 353/2017 – Hélder Joaquim Carapinha Cartas - Aquisição de placas;

- P.º N.º 354/2017 – João Paulo Curado Oliveira - Aquisição de TV’s, colunas,
microfones, suportes, adaptadores, tripé e acessórios – Ginásio Municipal;
- P.º N.º 355/2017 – A.Logos - Análises de água.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
6 – DESPESAS
O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de (-) 56.004,13€
(cinquenta e seis mil, quatro euros e treze cêntimos).
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
7 – PAGAMENTOS
O Senhor Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 348.174,97€
(trezentos e quarenta e oito mil, cento e setenta e quatro euros e noventa e sete cêntimos).
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
8 – ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO INTERNO DO PARQUE DE CAMPISMO
DA ALBUFEIRA DO MARANHÃO
Pela Senhora Vereadora Inês Fonseca foi presente proposta para início de procedimento
de alteração do Regulamento Interno do Parque de Campismo da Albufeira do Maranhão, com
vista a melhorar o serviço prestado e a salvaguarda das respetivas condições de segurança, higiene
e proteção neste equipamento municipal.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pela Senhora Vereadora Inês Fonseca.
9 – ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA DO MUNICÍPIO DE AVIS
Pela Senhora Vereadora Inês Fonseca foi presente proposta para início de procedimento
de alteração do Regulamento Municipal de Abastecimento de Água do Município de Avis, com
vista à afinação de algumas normas que necessitam de maior definição para uma correta gestão
da água de abastecimento público.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pela Senhora Vereadora Inês Fonseca.

10 – REGULAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL/INÍCIO DE PROCEDIMENTO
Pela Senhora Vereadora Inês Fonseca foi presente proposta para início de procedimento
de elaboração do Regulamento do Ginásio Municipal, com vista à criação de normas inerentes à
utilização das instalações municipais, visando uma correta e racional gestão das respetivas
instalações, equipamentos, materiais, bem como a salvaguarda das respetivas condições de
segurança, higiene e proteção.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pela Senhora Vereadora Inês Fonseca.
11
–
REGULAMENTO
DA
SARAMAGO”/INÍCIO DE PROCEDIMENTO

BIBLIOTECA

MUNICIPAL

“JOSÉ

Pela Senhora Vereadora Inês Fonseca foi presente proposta para início de procedimento
de elaboração do Regulamento da Biblioteca Municipal “José Saramago”, com vista à criação de
normas inerentes à utilização das instalações municipais, visando uma correta e racional gestão
das respetivas instalações, equipamentos, materiais, bem como a salvaguarda das respetivas
condições de segurança, higiene e proteção.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pela Senhora Vereadora Inês Fonseca.
12 – PARQUE DE CAMPISMO DA ALBUFEIRA DO MARANHÃO: HORÁRIO DE
NATAL/PASSAGEM DE ANO
A Senhora Vereadora Inês Fonseca apresentou a seguinte proposta de horários de Natal
e de passagem de ano para o Parque de Campismo da Albufeira do Maranhão:
- Dias 24/12/2017 e 31/12/2017: encerrar às 20:00h;
- Dias 25/12/2017 e 01/01/2018: abrir das 10:00h às 20:00h.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pela Senhora Vereadora Inês Fonseca.
13 – POSTO DE TURISMO, CIOA E MUSCA: HORÁRIO DE NATAL/PASSAGEM
DE ANO
A Senhora Vereadora Inês Fonseca apresentou proposta para encerramento do Posto de
Turismo e do Centro Interpretativo da Ordem de Avis (CIOA) e do Museu do Campo Alentejano
(MUSCA), nos seguintes dias, por se ter constatado, ao longo dos últimos anos, que existe um
afluxo muito reduzido de visitantes nos dias de Natal e de passagem de ano.
- 22/12/2017 a 25/12/2017;
- 30/12/2017 e 31/12/2017;
- 01/01/2018.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pela Senhora Vereadora Inês Fonseca.

14 – PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADES DE CARÁTER PONTUAL/BAJA
PORTALEGRE E 24H TT
Pelo Senhor Vereador Manuel Ribeiro foi presente 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, no qual
foi analisada a candidatura apresentada por Paulo e Magda Transportes, Lda. ao Programa de
Apoio a Atividades de Caráter Pontual, uma vez que participaram nas seguintes provas: Baja
Portalegre 2017 (26 a 28 de Outubro) e 24h TT Vila de Fronteira 2017 (24 a 26 de Novembro).
No sentido da formalização do apoio a conceder, no montante de 200,00€ (duzentos euros), é
proposto a celebração de Protocolo de Cooperação.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as propostas
apresentadas, 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,
na sua atual redação.

15 – PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADES DE CARÁTER PONTUAL/CLUBE
DE FUTEBOL “OS AVISENSES”
Pelo Senhor Vereador Manuel Ribeiro foi presente 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, no qual
foi analisada a candidatura apresentada pelo Clube de Futebol “Os Avisenses" ao Programa de
Apoio a Atividades de Caráter Pontual, uma vez que pretende criar uma equipa de voleibol veteranos masculinos. O Clube solicitou a atribuição de uma verba no valor de 1210,00€, assim
como a cedência do Pavilhão Municipal.
A Comissão de Análise propôs a cedência do Pavilhão Municipal com a entrega
antecipada da calendarização das atividades a realizar (treinos e jogos) e um apoio monetário no
montante de 1210,00€ (mil duzentos e dez euros). No sentido da formalização do apoio a
conceder, é proposto a celebração de Protocolo de Cooperação.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as propostas
apresentadas, 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,
na sua atual redação.
16 – FORMAÇÃO PROFISSIONAL/ASSUNÇÃO DE ENCARGOS PLURIANUAIS
Na sequência de informação escrita apresentada pela Técnico Superior, Sílvia Feliz, de
que o curso de formação para psicólogos “Desafiar Dificuldades” no Lispsi, Centro de Psicologia
Clínica e Educacional de Lisboa, Lda., composta de duas inscrições, no valor de 600,00€ cada,
com a duração de Março a Dezembro de 2017, apenas irá terminar em Janeiro de 2018, o Senhor
Presidente propôs solicitar autorização à Assembleia Municipal para a assunção dos encargos
plurianuais relativamente a uma participação no curso de formação referido.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pelo Senhor Presidente.
17 – PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE ATELIER ARTÍSTICO
Pela Senhora Vereadora Inês Fonseca foi presente proposta de Protocolo a estabelecer
entre o Município de Avis e Joana Morais Villaverde Cabral, o qual tem como objeto a cedência
de espaço na Rua da Cerca do Convento, em Avis (r/c e 1.º piso), com uma área aproximada de
300m2, para constituição do atelier artístico denominado Officina Mundi.
O Senhor Vereador João Rato pretendeu saber o porquê deste atelier artístico ser cedido
a Joana Villaverde e não a outro artista?
A Senhora Vereadora Inês Fonseca respondeu que Joana Villaverde é munícipe e
trabalha em Avis. Além disso, o Município foi abordado pela Direção Regional de Cultura do
Alentejo, depois de tomar conhecimento do trabalho realizado pela artista no Concelho, para
integrar a Rede de Arte Contemporânea do Alentejo. Neste sentido, abordou a artista, propondolhe a dinamização deste espaço com residências artísticas e exposições com outros artistas.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor
Vereador João Rato, aprovar a proposta de Protocolo apresentada.
18 – OCUPAÇÃO DO SUBSOLO COM CONDUTA DE ÁGUA/SUINILIS,
SUINICULTURA, S.A.
Pelo Senhor Presidente foi presente documento do DOUSU - Departamento de Obras,
Urbanismo e Serviços Urbanos comunicando que a empresa Suinilis - Suinicultura, S.A.

solicitou a ocupação do subsolo na valeta e atravessamento de um caminho conhecido como
“Caminho do Sobral”, o qual estabelece a ligação entre a EM 508 e o CM 1071. Este não se
apresenta classificado como estrada ou caminho municipal, nem a obra referida se encontra
sujeita a controlo prévio, pelo que não se afigura competência da Câmara Municipal a emissão
de qualquer licença ou autorização. A pretensão visa instalar uma conduta de água sob a valeta
numa extensão de 115m e proceder ao atravessamento do caminho, o qual é composto por uma
plataforma em terra batida revestida com uma camada de saibro.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável, tendo
em atenção que a via reveste características de caminho público, face à sua utilização pelo
público em geral e a conservação habitual feita por parte do Município, desde que sejam repostas
as condições atuais.
19 – CONTRATAÇÃO EM REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
19.1 – SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES
MUNICIPAIS
O Senhor Presidente propôs que fosse solicitada autorização à Assembleia Municipal
para a assunção dos encargos plurianuais relativamente à celebração de contrato de prestação de
serviços, por um ano (2018), tendo em vista a realização de serviços de limpeza e manutenção
de instalações municipais.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pelo Senhor Presidente.

19.2 – VETERINÁRIO
O Senhor Presidente propôs que fosse solicitada autorização à Assembleia Municipal
para a assunção dos encargos plurianuais relativamente à celebração de contrato de prestação de
serviços, por um ano (2018), para exercício de atividades na área da veterinária.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pelo Senhor Presidente.

19.3 – VIDEOVIGILÂNCIA DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
O Senhor Presidente propôs que fosse solicitada autorização à Assembleia Municipal
para a assunção dos encargos plurianuais relativamente à celebração de contrato de prestação de
serviços, por um ano (2018), tendo em vista a videovigilância de edifícios municipais.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pelo Senhor Presidente.

20 – CONTRATOS INTER-ADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS COM AS FREGUESIAS
Pelo Senhor Presidente foi presente proposta para prorrogar, por mais um ano económico,
os Contratos Inter-Administrativos que têm por objeto a delegação de competências nas
Freguesias.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pelo Senhor Presidente e remeter a mesma à próxima sessão da Assembleia
Municipal.

21 – DOCUMENTOS PREVISIONAIS E MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE
2018
Pelo Senhor Presidente foram presentes os Documentos Previsionais para o ano de 2018
(incluindo o Mapa de Pessoal do Município), importando o Orçamento, quer na receita quer na
despesa, no montante de 9.198.736,00€ (nove milhões, cento e noventa e oito mil, setecentos e
trinta e seis euros).
DELIBERAÇÃO: A Câmara, após análise dos referidos Documentos, deliberou, por
maioria, com a abstenção do Senhor Vereador João Rato, aprovar as propostas apresentadas pelo
Senhor Presidente, devendo as mesmas ser presentes para apreciação e eventual aprovação na
próxima sessão da Assembleia Municipal.
22 – OFERTAS DE NATAL/ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO ENSINO
BÁSICO
Pelo Senhor Presidente foi presente proposta para oferecer um vale de compras, no valor
de 10,00€ (dez euros), a todas as crianças que frequentam o Ensino Pré-Escolar (cerca de 70) e
o 1.º Ciclo do Ensino Básico (cerca de 114), num total de cerca de 184 crianças.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pelo Senhor Presidente.
23 – ATUALIZAÇÃO DAS TARIFAS DE ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS
Pelo Senhor Presidente foi presente proposta para atualização das tarifas relativas à
prestação dos serviços de abastecimento de água, drenagem de águas residuais e gestão de
resíduos sólidos, assim como as inerentes aos serviços auxiliares de abastecimento de água,
resíduos sólidos e drenagem de águas residuais, estas atualizadas apenas de acordo com os
valores da inflação, para o ano de 2018.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pelo Senhor Presidente.
24 – CEDÊNCIA DE MORADIA, SITA NA RUA DA IGREJA, N.º 6, EM ALDEIA
VELHA
O Senhor Presidente informou que cedeu a João Manuel Godinho de Jesus, a título
gratuito, a moradia, sita na Rua da Igreja, com o n.º 6, em Aldeia Velha, considerando que o
mesmo e a sua companheira foram despejados da habitação que ocupavam, estão doentes e em
situação de desemprego.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a cedência gratuita
da moradia em causa.
25 – ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA RECRUTAMENTO
DO CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2.º GRAU/CHEFE DA DIVISÃO DE
ADMINISTRAÇÃO GERAL
A Câmara deliberou, por unanimidade, que fossem feitos os necessários procedimentos
à abertura de procedimento concursal para recrutamento de um lugar de dirigente intermédio de
2.º grau - Chefe de Divisão Municipal (Divisão de Administração Geral) e remeter o assunto à
próxima sessão da Assembleia Municipal.

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 b), d), e), g) e k); B)4; B)8 a B)13; B)16; B)19 a B)23 e B)25.

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

E eu,
, Técnico Superior, exercendo atividade na Divisão
de Administração Geral do Município de Avis, para o efeito designada 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.

