
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE AVIS 

REALIZADA NO DIA VINTE E QUATRO DE 

MAIO DE DOIS MIL E DEZASSETE     

 

  

 

Aos vinte e quatro dias do mês de Maio 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 (11/05/2017); 

2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS); 

3. CORRESPONDÊNCIA: 

    a) CENTRO COMUNITÁRIO SANTA MARGARIDA DE ALDEIA VELHA: 

CONVÍVIO PISCATÓRIO/PEDIDO DE DONATIVO; 

    b) APEEECA: VI GALA DE DANÇA/PEDIDO DE APOIO; 

    c) MOTARDS D’AVIZ: 3.ª AÇORDA ALENTEJANA/PEDIDO DE APOIO; 

    d) CENTRO CULTURAL DE FIGUEIRA E BARROS: FESTAS EM HONRA DE S. 

BRÁS/PEDIDO DE APOIO; 

    e) RANCHO FOLCLÓRICO DE AVIS: FESTIVAL/PEDIDO DE APOIO; 

    f) ESCOTEIROS/GRUPO EM FORMAÇÃO DE AVIS: ABERTURA 

OFICIAL/PEDIDO DE APOIO; 

    g) SOCIEDADE RECREATIVA BENAVILENSE: PASSEIO DE BTT/PEDIDO DE 

APOIO; 

    h) ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE APOIO AOS DIABÉTICOS DO 

CONCELHO DE AVIS: CONVÍVIO DE PESCA/PEDIDO DE APOIO; 

    i) COMARCA DE PORTALEGRE/PROCURADORIA DE FRONTEIRA: CRIME 

DE FURTO; 

    j) COMARCA DE PORTALEGRE/PROCURADORIA DE FRONTEIRA: CRIME 

DE FURTO; 

    k) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS: DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 

2017/ALMOÇO;  

4. REQUERIMENTOS: 

    4.1. OBRAS/APROVAÇÃO DE PROJETOS E CONCESSÃO DE LICENÇAS 

            - ASRPICA; 

    4.2. OBRAS/APROVAÇÃO DE LEGALIZAÇÃO 

            - MARIA DO ROSÁRIO G. CAMBALHOTA SILVA; 

    4.3. OBRAS/TERMO DE ADMISSÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA 

            - DÁLIA ALEXANDRA CARTAS RASQUETE; 

    4.4. AUTORIZAÇÕES DE UTILIZAÇÃO/ALTERAÇÃO AO USO 

           - ASRPIA; 

 



    4.5. AUTORIZAÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

            - NUNO JORGE DE SOUSA PIRES; 

            - MARIA ALICE MARTINS PIRES; 

            - RUTE ISABEL V. PALMITO E OUTRO; 

5. AJUSTES DIRETOS;  

6. DESPESAS;  

7. PAGAMENTOS; 

      8. EMPREITADA DE “REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 

ALCÓRREGO, ALDEIA VELHA, FIGUEIRA E BARROS, MARANHÃO E 

VALONGO”/LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO; 

      9. ACORDO COM A SOGILUB; 

    10. REGULAMENTO MUNICIPAL DE USO DO FOGO E DE LIMPEZA DE 

TERRENOS/PROJETO; 

    11. CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO SNACK-BAR, SELF-SERVICE E 

MINIMERCADO DO PARQUE DE CAMPISMO DA ALBUFEIRA DO MARANHÃO; 

    12. PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE AVIS - ALTERAÇÃO POR 

ADAPTAÇÃO/TRANSPOSIÇÃO DOS PLANOS DE ORDENAMENTO DAS ALBUFEIRAS 

DE MARANHÃO E DE MONTARGIL. 

         

     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. Mural/Largo do Convento                

Deu os parabéns ao Senhor Presidente por, finalmente, o mural pintado em parede do 

Largo do Convento ter sido retirado. 

O Senhor Presidente informou que o mural foi retirado há algum tempo, em virtude do 

mesmo já não se encontrar em bom estado de conservação.   

1.1.2. Reunião/Empreendimento turístico                

Foi colocada, nas redes sociais, a realização de reunião com a Turismo do Alentejo, a 

Associação de Regantes, o Senhor Presidente da Câmara e um ex-vereador, sobre um hipotético 

empreendimento turístico. Do que é que se trata?  

O Senhor Presidente informou que se trata de um importante investimento na área do 

turismo, composto por uma nova unidade hoteleira, previsto para a Herdade do Toucinho, cuja 

entidade promotora é uma empresa de Leiria. Referiu ainda, que é com muita satisfação que o 

Município acolhe estas iniciativas de investimento no Concelho de Avis, tendo em conta os 

postos de trabalho que irá criar, oferecer mais e melhor oferta a quem nos visita e melhor 

qualidade de vida das nossas populações. 

1.1.3. Falta de chuva/Consumo de água               

Derivado à falta de chuva, há preocupação generalizada com as reservas de água. Está a 

ser preparado um plano de contingência para racionar a água?   

O Senhor Presidente referiu que a ausência de chuva é uma preocupação, considerando 

que a água de origem, barragem da Póvoa, está abaixo dos níveis normais. A preocupação é tanto 

pela quantidade como pela qualidade da nossa água. Relativamente a medidas de racionamento 



de água, irão ser reforçadas campanhas com vista à sensibilização do consumo de água. Ainda 

neste âmbito, o Município substituiu todos os aspersores dos jardins públicos por uns mais 

eficientes, verificando-se uma significativa redução no consumo de água. 

2.1 – Vereador José Ramiro Caldeira    

2.1.1. Queima de resíduos                

Alertou para a queima de resíduos no Parque de Máquinas, situação que coincidiu com a 

existência de vento. Os cheiros e fumo, embora de forma pontual, afetaram algumas habitações 

perto do local. 

O Senhor Presidente confirmou a situação apresentada informando que já foram tomadas 

providências para que estas situações não voltem a ocorrer. 

 

 

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 dezanove de Maio de dois mil e 

dezassete que acusava os seguintes saldos: 

- Contas bancárias ........................................................................................ 1.071.972,00€ 

- Fundos de maneio ............................................................................................. 6.000,00€ 

- Em cofre .............................................................................................................. 411,80€ 

 

 

3 – CORRESPONDÊNCIA  

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

de ser presente à reunião:  

 

a) Um ofício do Centro Comunitário Santa Margarida de Aldeia Velha solicitando a 

oferta de donativo, monetário ou outro (trofeus ou material de pesca), para a realização do 15.º 

convívio piscatório, no dia 01 de Julho de 2017, na Albufeira do Maranhão. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, oferecer um prémio, 

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. 

   

 

b) Um ofício da APEEECA - Associação de Pais e Encarregados de Educação das 

Escolas do Concelho de Avis solicitando a cedência do Auditório Municipal (26/05/17 e 

28/05/17) e o apoio dos serviços gráficos/multimédia para a realização da VI Gala de Dança, no 

próximo dia 28 de Maio. 

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

O Senhor Presidente não participou nesta deliberação por se ter declarado legalmente 

impedido de o fazer. 

 



c) Uma carta dos Motards d’Aviz - Associação Motociclista do Concelho de Avis 

solicitando o seguinte apoio para a realização, nos próximos dias 27 e 28 de Maio, da 3.ª Açorda 

Alentejana: 

- Alterar a circulação automóvel junto à entrada do Clube Náutico; 

- Acampamento grátis no Parque de Campismo, na noite de 27 para 28, para os 

motociclistas que cheguem ao sábado; 

- Fornecimento de pulseiras de identificação; 

- Empréstimo de 6 a 8 grades delimitadoras; 

- Empréstimo de 150 tigelas de barro; 

- Empréstimo de 6 potes para lixo.   

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

 

 

d) Uma carta do Centro Cultural de Figueira e Barros solicitando uma oferta monetária 

ou outro apoio (cartaz, stand duplo, eletricista e palco grande), tendo em vista a realização das 

Festas em Honra de S. Brás, nos dias 23, 24 e 25 de Junho de 2017, em Figueira e Barros. 

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

materiais/serviços solicitados (cartaz, stand duplo, eletricista e palco grande), 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. 

 

 

e) Uma comunicação do Rancho Folclórico de Avis solicitando o seguinte para a 

realização do seu festival, no próximo dia 03 de Junho: montagem de palco, duas rampas, dois 

estrados, ligação elétrica, som, apoio técnico para som e luz, barraca para bebidas, transporte 

para mobilizar material.  

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

 

 

f) Três cartas da Associação dos Escoteiros de Portugal/Grupo em Formação de Avis 

solicitando o seguinte para a sua abertura oficial, no próximo dia 03 de Junho: 

- Oferta de beberete através da atribuição de apoio financeiro;  

- Cedência gratuita de espaço no Parque de Campismo para montagem de tendas; 

- Autorizar a utilização da zona verde da praia fluvial do Clube Náutico e do Hangar. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o espaço solicitado no 

Parque de Campismo e autorizar a utilização da zona verde da praia fluvial do Clube Náutico e 

do Hangar, tendo a oferta de beberete ficado dependente de mais esclarecimentos, 

nomeadamente quanto ao número de participantes, enquadrando-se aqueles 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. 

 

 



g) Uma carta da Sociedade Recreativa Benavilense, através da sua secção de BTT 

“BenaBike/SRB” solicitando a cedência de brindes e de diplomas de participação para entregar 

aos participantes no passeio de BTT, no dia 21 de Maio. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a atribuição de 

materiais promocionais bem como dos diplomas solicitados, 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. 

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

legalmente impedido de o fazer. 

 

 

h) Uma carta da Associação Humanitária de Apoio aos Diabéticos do Concelho de Avis 

solicitando contribuição, com troféu ou outra forma, para os concorrentes ao convívio de pesca, 

a realizar no dia 18 de Junho de 2017. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, oferecer um prémio, 

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. 

 

 

i) Um ofício do Ministério Público - Procuradoria da República da Comarca de 

Portalegre/Procuradoria do Juízo de Competência Genérica de Fronteira - Sec Inquéritos 

notificando o Município de Avis, na qualidade de lesado, de que foi proferido despacho de 

arquivamento no Inquérito (P.º 169/16.2GAAVS - crime de furto: desconhecidos retiraram dos 

sanitários públicos, sitos em Avis, várias canalizações).  

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

j) Um ofício do Ministério Público - Procuradoria da República da Comarca de 

Portalegre/Procuradoria do Juízo de Competência Genérica de Fronteira - Sec Inquéritos 

notificando o Município de Avis, na qualidade de lesado, de que foi proferido despacho de 

arquivamento no Inquérito (P.º 163/16.3GAAVS - crime de furto: desconhecidos retiraram dos 

sanitários públicos, sitos em Avis, material elétrico).  

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

k) Uma comunicação do Agrupamento de Escolas de Avis informando que os almoços 

a ser servidos no Dia Mundial da Criança 2017 perfazem a quantia total de 716,08€ (setecentos 

e dezasseis euros e oito cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, suportar os custos dos 

almoços a servir no Dia Mundial da Criança 2017. 

 

 

4 – REQUERIMENTOS 

 

4.1 – 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, abaixo descrito: 

4.1.1. Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho de Avis, referente 

a ampliação de edifício sito na Rua Jerónimo Lopes Coelho, n.º 15, Freguesia de Avis - P.º N.º 

02/2015 – área com Plano de Urbanização. 



DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

4.2 – OBRAS/APROVAÇÃO DE LEGALIZAÇÃO   

O Senhor Presidente informou que foi deferido o pedido de legalização do processo 

apresentado pelo munícipe abaixo descrito: 

4.2.1. Maria do Rosário Generosa Cambalhota Silva, referente a legalização de 

construções sitas na Estrada Nacional 244, n.º 5, Freguesia de Avis - P.º N.º 01/2017 – área com 

Plano de Urbanização. 

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 pela 

munícipe abaixo descrita: 

4.3.1. Dália Alexandra Cartas Rasquete, referente a construção de moradia sita na Rua 

D. João I, n.º 5, Freguesia de Avis - P.º N.º 03/2017 – área com Plano de Pormenor. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

4.4 – AUTORIZAÇÕES DE UTILIZAÇÃO / ALTERAÇÃO AO USO  

O Senhor Presidente informou que foi concedido alvará de alteração de utilização para 

Centro de Convívio, abaixo descrito:  

- P.º N.º 07/2016 – Associação de Solidariedade de Reformados, Pensionistas e Idosos de 

Alcórrego…………….......................................................................................Centro de Convívio. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

4.5 – AUTORIZAÇÕES DE UTILIZAÇÃO  

O Senhor Presidente informou que foram concedidas as autorizações de utilização aos 

munícipes abaixo descritos:  

- P.º N.º 03/2017 – Nuno Jorge de Sousa Pires……………...................................Armazém; 

- P.º N.º 04/2017 – Maria Alice Martins Pires….......……..…..............................Habitação; 

- P.º N.º 05/2017 – Rute Isabel V. Palmito e outro…….…..…..............................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 13/2017 – Carlos Manuel Gaspar Poeiras - Desempenhar atividades na Escola 

Municipal de Música. 

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 144/2017 – CTCS - Composição de Texto, Lda. – Publicidade no Jornal - Feira 

Medieval; 

- P.º N.º 145/2017 – Agroges - Sociedade de Estudos e Projetos, Lda. – Candidatura a 



Infraestruturas Coletivas de Regadio; 

- P.º N.º 146/2017 – Beltain - Sociedade Unipessoal, Lda. – Aquisição de 46 autocolantes 

para as viaturas; 

- P.º N.º 147/2017 – Terraplanagens Nuno Pires, Unipessoal, Lda. - Aluguer de 

retroescavadora; 

- P.º N.º 148/2017 – Janela Indiscreta, Lda. - Publicidade radiofónica – Feira Franca; 

- P.º N.º 149/2017 – Ser - Sociedade Elvense de Radiodifusão, Lda. – Publicidade 

radiofónica – Feira Franca; 

- P.º N.º 150/2017 – Associação de Divulgação Informativa - Oficina das Notícias – 

Publicidade no Jornal - Feira Franca; 

- P.º N.º 151/2017 – Piçarra - Distribuição de Jornais, Lda. - Publicidade no Jornal - Feira 

Franca; 

- P.º N.º 152/2017 – Advérbios e Provérbios, Lda. - Publicidade no Jornal – Feira Franca; 

- P.º N.º 153/2017 – Retrato Falado, Lda. - Publicidade no Jornal – Feira Franca; 

- P.º N.º 154/2017 – CTCS - Composição de Texto, Lda. – Publicidade no Jornal – Feira 

Franca; 

- P.º N.º 155/2017 – Mol 2 - Multimédia Outdoor On Line, Lda. – Publicidade na rede 

multibanco; 

- P.º N.º 156/2017 – Imprensa Nacional - Casa da Moeda - Publicação de anúncio; 

- P.º N.º 157/2017 – Autobuses Teruel - Zaragoza, S.A. – Aluguer de autocarro; 

- P.º N.º 158/2017 – Cabena - Cabinas de Benavente, Lda. – Aquisição de peças; 

- P.º N.º 159/2017 – A MatosCar, S.A. - Reparação da viatura Hyundai, de matrícula 30-

JZ-27; 

- P.º N.º 160/2017 – Papelpack, Lda. - Aquisição de material de limpeza; 

- P.º N.º 161/2017 – Gonçalo Neves, Unipessoal, Lda. - Aluguer de insufláveis; 

- P.º N.º 162/2017 – Lufipapel, Lda. - Aquisição de consumíveis de secretaria; 

- P.º N.º 163/2017 – César Castelão & Filhos, Lda. - Aquisição de material para as mesas 

de voto; 

- P.º N.º 164/2017 – D. Costa - Peças e Equipamentos Rolantes, S.A. – Aquisição de 4 

correias. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.     

 

 

6 – DESPESAS 

O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de 188.500,43€ 

(cento e oitenta e oito mil, quinhentos euros e quarenta e três cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

   

 

7 – PAGAMENTOS 

O Senhor Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 457.461,78€ 

(quatrocentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e um euros e setenta e oito 

cêntimos). 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. 

 

 

  8 – EMPREITADA DE “REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 

ALCÓRREGO, ALDEIA VELHA, FIGUEIRA E BARROS, MARANHÃO E 

VALONGO”/LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO  



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

Urbanismo e Serviços Urbanos comunicando que, no dia 07 de Abril de 2017, foi efetuada a 

vistoria para receção definitiva da empreitada de “Remodelação da Iluminação Pública de 

Alcórrego, Aldeia Velha, Figueira e Barros, Maranhão e Valongo”, adjudicada a Schréder 

Iluminação, S.A..  

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, restituir ao empreiteiro as 

quantias retidas como garantia e promover a extinção da caução prestada, uma vez que estão 

reunidas as condições para o efeito. 

 

 

  9 – ACORDO COM A SOGILUB   

  Pelo Senhor Presidente foi presente proposta de Acordo a estabelecer entre a SOGILUB 

- Sociedade de Gestão Integrada de Óleos Lubrificantes Usados, Lda. e o Município de Avis 

através do qual compete à SOGILUB promover a recolha e transporte de óleos usados, sempre 

que solicitado pelo Município, ficando este responsável pela correta armazenagem dos óleos 

usados no local de produção/recolha e pela correta identificação dos resíduos.   

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Acordo apresentado 

pelo Senhor Presidente. 

 

  

      10 – REGULAMENTO MUNICIPAL DE USO DO FOGO E DE LIMPEZA DE 

TERRENOS/PROJETO   

 Pelo Senhor Presidente foi presente proposta de projeto do Regulamento em título, dado 

que se encontra esgotado o prazo (30 dias), para efeitos de constituição de interessados e 

apresentação de contributos para elaboração do mesmo, sem que se tenha registado qualquer 

participação pública no presente procedimento. 

O presente projeto de Regulamento tem como objetivo estabelecer o regime de 

licenciamento de atividades cujo exercício implique o uso do fogo, nomeadamente a realização 

de queimas de sobrantes agroflorestais, queimadas, fogueiras e utilização de fogo-de-artifício ou 

outros artefactos pirotécnicos no Concelho de Avis. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de 

Regulamento apresentado, devendo o mesmo ser submetido a consulta pública, para os devidos 

efeitos legais.  

 

 

      11 – CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO SNACK-BAR, SELF-SERVICE E 

MINIMERCADO DO PARQUE DE CAMPISMO DA ALBUFEIRA DO MARANHÃO         

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta de decisão, da Comissão de 

Análise do Procedimento em título, a qual propõe: 

a) Que a Câmara Municipal delibere conceder a cessão de exploração do snack-bar, self-

service e minimercado do Parque de Campismo da Albufeira do Maranhão, pelo período de um 

ano, a contar da data da celebração do contrato, à candidatura apresentada por Cristina Maria da 

Graça Barradas Teixeira; 

b) De modo a aproveitar os trâmites do procedimento, em caso de desistência da 

candidatura posicionada em primeiro lugar ou de incumprimento dos articulados do programa 

de concurso, que a candidatura apresentada por Sofia Isabel Beja Silveira fique em reserva de 

recrutamento. 

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

apresentada. 

 



     12 – PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE AVIS - ALTERAÇÃO POR 

ADAPTAÇÃO/TRANSPOSIÇÃO DOS PLANOS DE ORDENAMENTO DAS ALBUFEIRAS 

DE MARANHÃO E DE MONTARGIL   

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

Urbanismo e Serviços Urbanos com a proposta de alteração por adaptação do Plano Diretor 

Municipal de Avis, com a transposição das normas dos Planos de Ordenamento da Albufeira de 

Maranhão e da Albufeira de Montargil, nos termos do artigo 121.º do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial - Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de Maio, e respetivas 

correções materiais necessárias à coerência e consistência regulamentar e gráfica dos planos 

envolvidos. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir declaração de 

aprovação da alteração por adaptação do Plano Diretor Municipal de Avis, e remeter o assunto 

à próxima sessão da Assembleia Municipal para efeitos de conhecimento. 

  

 

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), c), e), f) e k); B)10 e B)11. 

 

 

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 despacho do Senhor Presidente da Câmara datado do dia dois de 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


