ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
AVIS
REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DE
FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZASSETE

Aos vinte e dois dias do mês de Fevereiro 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, 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 (08/02/2017);
2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS);
3. CORRESPONDÊNCIA:
a) GRUPO DE TEATRO “SOMOS NÓS”: CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO
MUNICIPAL E ELABORAÇÃO DE CARTAZES E FOLHA DE SALA;
b) ASRPICA: CEDÊNCIA DO PAVILHÃO MULTIUSOS;
c)
AREANATEJO:
PROJETO
EDUFOOTPRINT/PROTOCOLO
DE
COOPERAÇÃO;
d) CIMAA: CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL/INSPEÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS;
e) VALNOR: TARIFA 2017 E RETROATIVOS TARIFA DE 2016;
4. REQUERIMENTOS
4.1. CLUBE DE FUTEBOL ESTRELA ALCORREGUENSE/ISENÇÃO DAS
TAXAS MUNICIPAIS;
4.2. OBRAS/APROVAÇÃO DE PROJETOS E CONCESSÃO DE LICENÇAS
- OLGA MARIA LARES ROSMANINHO;
4.3. OBRAS/TERMO DE ADMISSÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA
- PAULO JORGE MILEU BOLAS E OUTRA;
4.4. OBRAS/APROVAÇÃO DE LEGALIZAÇÃO
- NUNO JORGE DE SOUSA PIRES;
4.5. OBRAS/LICENCIAMENTOS DIVERSOS
- MEO, S.A.;
4.6. AUTORIZAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
- ANTÓNIO ELOI SANTOS FACHADA;
- NUNO PENELA DOS SANTOS CARDOSO;
- MARIA JOAQUINA V. MORGADO WRIGHT;
- JORGE MANUEL N. DE SOUSA RODRIGUES;
5. AJUSTES DIRETOS;
6. DESPESAS;
7. PAGAMENTOS;
8. FUNDAÇÃO BODAS DE ISABEL/ACORDO DE COOPERAÇÃO - FEIRA
MEDIEVAL IBERICA;

9.
CENTRO
INTERMUNICIPAL
DE
RECOLHA
DE
ANIMAIS
ERRANTES/PARCERIA;
10. REGULAMENTO MUNICIPAL DE USO DO FOGO E DE LIMPEZA DE
TERRENOS/ANTEPROJETO;
11. REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL/MODIFICAÇÃO
AO ARTIGO 10.º, ALÍNEAS D) E E); ARTIGO 11.º, ALÍNEAS F), I), J), K) E L);
12. ABERTURA DE CONTA NO BANCO SANTANDER TOTTA/PAGAMENTOS
VIA MULTIBANCO E TERMINAL DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO;
13. SEGURANÇA E SALUBRIDADE/RUA OUTEIRO DA SAUDADE, 9, EM AVIS;
14. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL.
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 José Ramiro Caldeira
1.1.1. Contratos Inter-Administrativos de Delegação de Competências
Até quando estão em vigor os Contratos Inter-Administrativos de Delegação de
Competências com as Freguesias?
O Senhor Presidente informou que os Contratos Inter-Administrativos de Delegação de
Competências com as Freguesias já foram presentes em reunião de Câmara e em sessão da
Assembleia Municipal, tendo sido prorrogados até ao final do ano de 2017.

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 dezassete de Fevereiro de dois
mil e dezassete que acusava os seguintes saldos:
- Contas bancárias ........................................................................................ 1.090.009,04€
- Em cofre .............................................................................................................. 393,74€
3 – CORRESPONDÊNCIA
A Câmara apreciou e tomou conhecimento da seguinte correspondência digna de nota e
de ser presente à reunião:
a) Uma carta do grupo de teatro “Somos Nós” solicitando a cedência do Auditório
Municipal de 27 a 31 de Março de 2017, bem como a elaboração de cartazes e folha de sala, para
realizar a estreia da peça “O candidato perfeito”, no próximo dia 31 de Março.

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder os apoios solicitados,
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.

b) Uma carta da ASRPICA - Associação de Solidariedade de Reformados, Pensionistas
e Idosos do Concelho de Avis solicitando a cedência do Pavilhão Multiusos de Benavila para
realizar o almoço de aniversário, no dia 31 de Março de 2017.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o Pavilhão à Associação,
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.

c) Um ofício da AREANATejo - Agência Regional de Energia e Ambiente do Norte
Alentejano e Tejo enviando proposta de Protocolo de Cooperação para o desenvolvimento do
Projeto EduFootprint - Escola com Baixa Pegada de Carbono.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de
Protocolo de Cooperação apresentada e remeter a mesma à próxima sessão da Assembleia
Municipal.
O Senhor Presidente não participou nesta deliberação por se ter declarado legalmente
impedido de o fazer.

d) Um ofício da CIMAA - Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo remetendo
documento de cessão da posição contratual relativo à inspeção dos equipamentos desportivos
outorgado com o Município de Avis e o Bureau Veritas Rinave - Sociedade Unipessoal, Lda.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a aceitação da cessão
de posição contratual por parte da CIMAA.
O Senhor Presidente não participou nesta deliberação por se ter declarado legalmente
impedido de o fazer.

e) Um ofício da Valnor - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.
informando que a tarifa a praticar para o ano de 2017 terá o valor de 57,48€/Ton. A este valor
deverá somar-se o acerto relativo ao ano de 2016, no valor mensal de 31,33€.
O Senhor Presidente informou que no passado dia 13 de Fevereiro, estiveram reunidos
em Ponte de Sor, os autarcas dos 25 Municípios dos distritos de Portalegre, Castelo Branco e
Santarém para se manifestarem contra o aumento, em mais de 100%, do valor aplicado para a
recolha do lixo. Na sequência dessa reunião, o Município de Avis enviou ofício à Valnor a
devolver a fatura que lhe tinha sido apresentada por discordar do montante das tarifas decididas
aplicar pela ERSAR.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
4 – REQUERIMENTOS
4.1 – CLUBE DE FUTEBOL ESTRELA ALCORREGUENSE/ISENÇÃO DAS
TAXAS MUNICIPAIS
Do Clube de Futebol Estrela Alcorreguense, com sede na Rua 1.º de Maio, União das
Freguesias de Alcórrego e Maranhão (Alcórrego) e Município de Avis, a requerer a isenção total

das taxas municipais que forem devidas pela realização de eventos, uma vez que é uma
Associação sem fins lucrativos e os mesmos se revestem de cariz desportivo e social.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido do Clube.
4.2 – OBRAS/APROVAÇÃO DE PROJETOS E CONCESSÃO DE LICENÇAS
O Senhor Presidente informou que foi deferido o projeto e concedido o alvará de licença
de construção, ao munícipe abaixo descrito:
4.4.2. Olga Maria Lares Rosmaninho, referente a construção de anexo sito na Rua do
Parreiral, 10, União das Freguesias de Benavila e Valongo (Valongo) - P.º N.º 04/2016 – área
com Plano Diretor Municipal.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
4.3 – OBRAS/TERMO DE ADMISSÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA
O Senhor Presidente informou que foi aceite a comunicação prévia apresentada pelo
munícipe abaixo descrito:
4.4.3. Paulo Jorge Mileu Bolas e outra, referente a construção de moradia sita na Rua Dr.
Francisco Salgado Zenha, 7, Freguesia de Avis - P.º N.º 11/2016 – área com Plano de Pormenor.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
4.4 – OBRAS/APROVAÇÃO DE LEGALIZAÇÃO
O Senhor Presidente informou que foi deferido o pedido de legalização do processo
apresentado pelo munícipe abaixo descrito:
4.4.4. Nuno Jorge de Sousa Pires, referente a legalização de construção de um pavilhão
sito na Zona Industrial de Avis, Lote 14, Freguesia de Avis - P.º N.º 10/2016 – área com Plano
de Pormenor.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
4.5 – OBRAS/LICENCIAMENTOS DIVERSOS
O Senhor Presidente informou que foi deferido o pedido de licenciamento à empresa
abaixo descrita:
4.4.5. MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A., P.º N.º 01/2016, referente
a instalação de infraestruturas de suporte de estação de radiocomunicações.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
4.6 – AUTORIZAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
O Senhor Presidente informou que foram concedidas as autorizações de utilização aos
munícipes abaixo descritos:
- P.º N.º 08/2016 – António Elói Santos Fachada……………..............................Habitação;
- P.º N.º 09/2016 – Nuno Penela dos Santos Cardoso……..…..............................Habitação;
- P.º N.º 10/2016 – Maria Joaquina V. Morgado Wright…..…..............................Habitação;
- P.º N.º 11/2016 – Jorge Manuel N. de Sousa Rodrigues…..................................Habitação.
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 1/2017 – Decoter, Lda. - Aquisição de material para os balneários.
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 26/2017 – Sogae - Editora, Lda. – ½ página de publicidade na revista
Turisver;
- P.º N.º 27/2017 – Imprensa Nacional - Casa da Moeda – Publicação de 1 anúncio;
- P.º N.º 28/2017 – Lusasfal - Derivados Asfálticos de Portugal, S.A. – Massa betuminosa
em balde;
- P.º N.º 29/2017 – Luxo Luxe Estores, Unipessoal, Lda. - Aquisição de estores para a
Biblioteca;
- P.º N.º 30/2017 – MasterTest Sul - Inspeção de Veículos, S.A. – Reinspecção da viatura
Renault Master, de matrícula 81-AJ-90;
- P.º N.º 31/2017 – Rosado Vidros, Unipessoal, Lda. - Aquisição de 10 martelos para
partir vidros;
- P.º N.º 32/2017 – Serralharia Garcia Pereira - Reparação de máquinas;
- P.º N.º 33/2017 – AFMM - Supermercados, Lda. – Aquisição de 1200 águas e 400
sumos;
- P.º N.º 34/2017 – Sepal - Sociedade Estremocense de Produtos para a Agricultura, Lda.
– Aquisição de 400 litros de herbicida;
- P.º N.º 35/2017 – Audiogest - Associação para a Gestão e Distribuição de Direitos –
Direitos conexos de artistas e produtores - Carnaval;
- P.º N.º 36/2017 – Conversa Trocada, Lda. - Conceção e elaboração do Boletim
Municipal – Feira Medieval;
- P.º N.º 37/2017 – Milpets - Clínica Veterinária, Unipessoal, Lda. – Eutanásia;
- P.º N.º 38/2017 – Sociedade Portuguesa de Autores - Direitos de autor – Carnaval;
- P.º N.º 39/2017 – Conversa Trocada, Lda. - Conceção e elaboração do Boletim
Municipal – Feira Medieval;
- P.º N.º 40/2017 – Maria José Garcia Martins Pexirra - 300 refeições;
- P.º N.º 41/2017 – Idonic, Lda. - Aquisição de sistema de relógio de ponto;
- P.º N.º 42/2017 – Impritejo - Artes Gráficas, Lda. - Aquisição de postais;
- P.º N.º 43/2017 – Milpets - Clínica Veterinária, Unipessoal, Lda. – Aquisição de ração.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
6 – DESPESAS
O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de 510.723,04€
(quinhentos e dez mil, setecentos e vinte e três euros e quatro cêntimos).
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
7 – PAGAMENTOS
O Senhor Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 163.224,30€
(cento e sessenta e três mil, duzentos e vinte e quatro euros e trinta cêntimos).
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.

8 – FUNDAÇÃO BODAS DE ISABEL/ACORDO DE COOPERAÇÃO - FEIRA
MEDIEVAL IBÉRICA
Pelo Senhor Presidente foi presente Acordo de Cooperação estabelecido entre o
Município de Avis e a Fundação Bodas de Isabel, através do qual se comprometem,
designadamente na participação conjunta em projetos nacionais e transfronteiriços - Feira
Medieval Ibérica.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Acordo de
Cooperação apresentado.
9 – CENTRO INTERMUNICIPAL DE RECOLHA DE ANIMAIS
ERRANTES/PARCERIA
Pelo Senhor Presidente foi presente proposta de parceria a estabelecer com o Centro
Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes para recolha, captura e alojamento provisório de
animais de companhia através da construção de um canil-gatil municipal que irá ser utilizado
como infraestrutura de apoio ao CIRAE.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pelo Senhor Presidente.
10 – REGULAMENTO MUNICIPAL DE USO DO FOGO E DE LIMPEZA DE
TERRENOS/ANTEPROJETO
Pelo Senhor Presidente foi presente proposta do Gabinete Jurídico para início de
procedimento de aprovação do Anteprojeto de Regulamento Municipal de Uso do Fogo e de
Limpeza de Terrenos:
1 - A abertura de um procedimento regulamentar que tem por objeto a elaboração e
aprovação do Regulamento Municipal em apreço, com a consequente abertura de um período
prévio de participação pública com a duração de 30 dias úteis contados da data da respetiva
publicitação, para constituição de interessados no procedimento e para a recolha de contributos
para a elaboração do Regulamento Municipal de Uso do Fogo e de Limpeza de Terrenos;
2 - Os particulares podem, no prazo referido no número anterior, constituir-se como
interessados no procedimento regulamentar mediante simples comunicação escrita, remetida
por correio eletrónico para os serviços municipais, dando conta da sua intenção, indicando para
o efeito os dados necessários para ser identificado e notificado nos termos da legais;
3 - Designar Rui Alexandre Rosinha Garcia, Técnico Superior de Acompanhamento do
Gabinete Técnico Florestal, como responsável pela direção do procedimento regulamentar no
qual é delegado o poder de direção do procedimento podendo praticar todos os atos e
formalidades que sejam necessários ou convenientes à sua condução, designadamente,
promovendo a sua instrução, a audiência dos interessados, a consulta ou solicitação de pareceres
a quaisquer entidades ou autoridades e realização da consulta pública nos termos das normas
legais aplicáveis;
4 - A publicitação nos termos legais da abertura do procedimento regulamentar bem
como da forma como se pode processar a constituição como interessados e a apresentação de
contributos para a elaboração do referido regulamento.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada.

11
–
REGULAMENTO
DE
UTILIZAÇÃO
DA
PISCINA
MUNICIPAL/MODIFICAÇÃO AO ARTIGO 10.º, ALÍNEAS D) E E); ARTIGO 11.º,
ALÍNEAS F), I), J), K) E L)
Pelo Senhor Presidente foi presente proposta de modificações ao artigo 10.º, alíneas d) e
e), e artigo 11.º, alíneas f), i), j), k) e l) do Regulamento de Utilização da Piscina Municipal.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as modificações ao
Regulamento de Utilização da Piscina Municipal e remeter o assunto à próxima sessão da
Assembleia Municipal.
12 – ABERTURA DE CONTA NO BANCO SANTANDER TOTTA/MULTIBANCO
E TERMINAL DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO
Pelo Senhor Presidente foi presente proposta para abertura de conta bancária no Banco
Santander Totta, S.A. para proceder a diversos recebimentos reportados a taxas, tarifas, serviços
e outros, via Multibanco e via TPA - Terminal de Pagamento Automático. O montante a
transferir para a conta em causa será de 5.000,00€ (cinco mil euros).
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada
pelo Senhor Presidente.

13 – SEGURANÇA E SALUBRIDADE/RUA OUTEIRO DA SAUDADE, 9, EM AVIS
Pelo Senhor Presidente foi presente documento do DOUSU - Departamento de Obras,
Urbanismo e Serviços Urbanos comunicando que, decorrido o prazo de 6 meses estabelecido
para realização de obras de correção das condições de segurança e salubridade no imóvel sito na
Rua Outeiro da Saudade, 9, em Avis, verificou-se que o proprietário não procedeu à realização
das mesmas.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, determinar que o
Departamento de Obras, Urbanismo e Serviços Urbanos fizesse duas avaliações para definir:
a) Custos inerentes à limpeza e recuperação da fachada e retirada de restante entulho;
b) Recuperação do imóvel.
14 – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL
Pelo Senhor Presidente foi presente proposta de alteração ao Mapa de Pessoal para 2017,
a qual se traduz na extinção de 17 postos de trabalho e na criação de 31 postos de trabalho
(carreira/categoria de Assistente Operacional).
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pelo Senhor Presidente e remeter a mesma à próxima sessão da Assembleia
Municipal.

C) PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
Esteve presente um grupo de pessoas residentes em Benavila para falar sobre o problema
da insegurança criado pelos indivíduos de etnia cigana. Entre os presentes, usaram da palavra os
seguintes munícipes:
a) Joaquim Fortes Horta
Benavila era uma localidade alegre e liberal, mas, atualmente vivemos numa terra
abandonada, que se pode chamar de “fantasma”. A população vive com medo. Na deslocação
para a escola, as crianças de 10 anos têm de ser acompanhadas pelos pais até ao autocarro. Mais
de 50 casas foram assaltadas e vandalizadas nos últimos três anos. Há pessoas, entre as presentes,

que foram roubadas mais de três vezes. É uma das terras onde maior número de pessoas aparece
para comprar casa, mas, decidem não o fazer por não haver segurança. O comércio tem sido
vandalizado, restam apenas duas ou três lojas. As pessoas têm o dinheiro escondido. Ninguém
vai a feiras e mercados. No Lar, onde estão os idosos que tanto lutaram, o barulho é constante.
Disse desconhecer a existência de um Conselho Municipal de Segurança. O que é que se está a
fazer e o que podemos fazer para resolver o problema da insegurança em Benavila?
b) Antónia Graça
Vai reforçar portas e janelas. Entretanto, colocou a sua casa à venda. Quando tentaram
assaltar a casa ao tio apresentou queixa à GNR onde lhe disseram que Benavila era uma das
terras mais vigiadas. Transmitiram-lhe que as pessoas têm de apresentar queixa para poderem
atuar, mas muitas delas não o fazem porque têm receio de represálias.
c) Shantal Michaux
Pensou que em Benavila iria viver bem. Além dos furtos constantes, esta também é uma
questão de salubridade pública.
d) Francisco Ventura Canha
Assaltaram-lhe a casa, levando-lhe televisões e espingardas. Colocou-a à venda.
e) Margarida Clara
Tem um salão de cabeleireiro. Teve de colocar gradeamento nas montras para não ser
assaltada.
f) Luís Ventura
Assaltaram-lhe, em várias ocasiões, a loja e a casa onde habita. Teve de colocar grades
nas janelas e nas portas.
g) Antónia Mota
Gastou 800,00€ para colocar uma porta que tinha sido partida. Gostava de ir à Alemanha
visitar a filha mas com esta “onda” de assaltos não pode deixar a sua residência.
h) Alexandrina Mota Pinto
Os indivíduos de etnia cigana vão, a outras localidades, buscar parentes, como primos e
tios. Esteve dois anos a trabalhar na Escola Primária. A esmagadora maioria das crianças é de
etnia cigana. Uma grande parte das restantes crianças vêm para a escola de Avis.
i) Margarida Clara
É proprietária de um imóvel situado em frente à Ludoteca, o qual estava arrendado. Como
foi assaltado, o seu arrendatário veio morar para Avis.
j) Hermínia Magno Belinho
Foi obrigada a gastar dinheiro em alarme desnecessário porque o seu quintal tem muros
baixos. Assaltam quintais para roubar laranjas e hortaliça, que, muitas vezes, é, apenas, para
deitar para o lixo. São os jovens de 17, 18 e entre os 20 e 30 anos, quem faz os assaltos. Passam
a noite a vaguear em carros. Na sala de aula não há educação, são desestabilizadores. Vão à
escola uma vez por semana para receber a mensalidade. As pessoas reformadas têm de se
deslocar de carro para receber a reforma. As compras dos idosos são roubadas. Não faz
caminhadas sozinha para não ser provocada. O Estado deu somente regalias a estes indivíduos e
os próprios acham que não têm deveres. Não se integram. Pede apoio ao Município.
k) António Veríssimo Calhau
Já foi assaltado três vezes no Monte onde tem o gado. De entre os bens roubados e
danificados, contam-se a instalação elétrica, bomba do motor de rega, peças de trator, motores
de rega e outros motores, quadro elétrico e escavadora. Estes prejuízos custaram-lhe milhares de
euros. Em todos os casos apresentou queixa mas os processos foram arquivados por não haver
testemunhas. O que é que o Município pode fazer?
O Executivo Municipal fez as seguintes intervenções:

O Senhor Vereador Manuel Ribeiro contou que alguém cujo nome é Manuel Cardoso
Calado fez uma dívida em Lisboa e forneceu a sua morada para receção de correspondência.
Todas as semanas recebe, na sua moradia, uma carta de cobrança de dívida.
O Senhor Vereador José Ramiro Caldeira relembrou que foi o Município quem cedeu o
casão sito na Estrada Pilha do Carvão para ser ocupado por indivíduos de etnia cigana de
Benavila e de Alter do Chão. As construções ilegais existem, são ocupadas, mas não há quem
diga ou faça algo para impedir que tal aconteça. Quanto ao Conselho Municipal de Segurança,
reuniu quantas vezes?
O Senhor Vereador Rui Henriques referiu que a insegurança é um problema grave que
tem de ser resolvido, caso contrário, chega a um ponto que não é suportável. A maior parte destes
indivíduos não tem autorização para ocupar as construções existentes. Alertou para este
problema. Se a GNR não tem condições para garantir a segurança da população, tem de chamar
quem tenha capacidade para tal. O dono do terreno onde foram feitas as construções é a Fundação
Abreu Callado que o cedeu ao Município. Neste momento, ninguém assume a sua propriedade.
Quem não é de Benavila tem de sair das construções que ocupa porque Benavila não pode ser o
albergue de todos os indivíduos de etnia cigana da zona.
O Senhor Presidente referiu que a situação da comunidade cigana em Benavila tem
merecido a atenção do Executivo Municipal. Por este facto, já, em diversas ocasiões, foram
remetidas missivas para diversos organismos, nomeadamente, para o Ministério da
Administração Interna. Em todos os momentos, tem sido referenciada a necessidade de reforçar
os meios de segurança às populações. Relativamente à questão dos assaltos a estabelecimentos
comerciais e habitações particulares, o Executivo Municipal tem vindo, também, a manifestar a
necessidade de serem tomados os procedimentos legais, especialmente a apresentação de queixa
formal junto das autoridades competentes, pois este é um meio importante para o reforço da ação
do próprio Município quando exige o aumento dos meios de segurança no território. Nos últimos
contactos com o Ministério da Administração Interna, aquando da deslocação da Secretária de
Estado ao Município, mais uma vez, o Município disponibilizou o terreno necessário para a
construção do novo quartel da GNR.

D) APROVAÇÃO EM MINUTA
Foi deliberado, por unanimidade, no final da reunião, aprovar em minuta, os seguintes
pontos da ata: B)3, alínea c); B)4, ponto 1.1 e B)11 a B)14.

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

