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

Aos vinte e seis dias do mês de Julho 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 (12/07/2017);
2. RESUMO DIÁRIO (DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS);
3. CORRESPONDÊNCIA:
a) CLUBE DE FUTEBOL “OS AVISENSES”: TORNEIO DE FUTSAL/PEDIDO DE
CARTAZES E SORTEIO DE VERÃO/CONCEÇÃO DE RIFAS;
b) CLUBE DE FUTEBOL ESTRELA ALCORREGUENSE: CONVÍVIO DE
PESCA/PEDIDO DE PRÉMIO;
c) AMIGOS DO CONCELHO DE AVIZ - ASSOCIAÇÃO CULTURAL: “XI
PEDALUAR”/SOLICITAÇÃO DE APOIO;
d) CENTRO REPUBLICANO ERVEDALENSE: FESTAS EM HONRA DE S.
BARNABÉ/PEDIDO DE APOIO;
e) CENTRO COMUNITÁRIO SANTA MARGARIDA DE ALDEIA VELHA:
INVESTIMENTOS/PEDIDO DE APOIO;
f)
CENTRO
COMUNITÁRIO
S.
SATURNINO
DE
VALONGO:
EQUIPAMENTOS/PEDIDO DE APOIO;
g) FUNDAÇÃO CASA DE REPOUSO D. MARIA MADALENA GODINHO DE
ABREU: AQUISIÇÃO DE VIATURA/PEDIDO DE APOIO;
h) SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AVIS: EQUIPAMENTOS/PEDIDO DE
SUBSÍDIO;
i) SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AVIS: PEDIDO DE ACESSO
GRATUITO À PISCINA MUNICIPAL;
j) ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE DE PORTALEGRE:
ALMOÇO/PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO;
k) FREGUESIA DE GALVEIAS: FESTEJOS POPULARES EM HONRA DE SÃO
LOURENÇO/PEDIDO DE MATERIAL;
l) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS/CENTRO DE FORMAÇÃO DE
REMO: PROJETO “FÉRIAS COM ESTILO - VERÃO 2017”/UTILIZAÇÃO GRATUITA DA
PISCINA;
m) BALGARPIR: “TRAVELER’S EVENT 2017”/PEDIDO DE APOIO;
n)
JUVENTUDE
FEMININA
SCHOENSTATT:
MISSÃO
SCHOENSTATT/PEDIDO DE APOIO;

o) JOÃO FERNANDO CARRIÇO: ALTEAMENTO DE MURO E
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTO;
p)
AGRUPAMENTO
DE
ESCOLAS
DE
AVIS:
JI/EB1
DE
AVIS/AGRADECIMENTO;
q) MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE PORTALEGRE/PROCURADORIA
DO JUÍZO DE COMPETÊNCIA GENÉRICA DE FRONTEIRA: CRIME DE DANO;
r) GRUPO PARLAMENTAR DO PCP: INICIATIVAS LEGISLATIVAS SOBRE O
PREÇO DO GÁS DE GARRAFA E DO GÁS CANALIZADO E TAXAS DE DIREITOS DE
PASSAGEM E DE OCUPAÇÃO DO SUBSOLO;
4. REQUERIMENTOS:
4.1. ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SÓCIO-CULTURAL DE ALDEIA
VELHA/ISENÇÃO DAS TAXAS MUNICIPAIS;
5. AJUSTES DIRETOS;
6. DESPESAS;
7. PAGAMENTOS;
8. CLUBE DE FUTEBOL “OS AVISENSES”/PROGRAMA DE APOIO A
ATIVIDADES DE CARÁTER PONTUAL;
9.
EMPREITADA
DE
“REQUALIFICAÇÃO
DO
JARDIM
DE
VALONGO”/LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES;
10. EMPREITADA DE “REFORMULAÇÃO URBANA E ARRANJO PAISAGÍSTICO
DA PRAÇA DA REPÚBLICA EM ERVEDAL”/LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES;
11. ATRIBUIÇÃO DE APOIOS SÓCIOECONÓMICOS AOS ALUNOS DO ENSINO
PRÉ-ESCOLAR E DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO;
12.
PROGRAMA
PRELIMINAR
DA
EMPREITADA
DE
CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DAS ETAR DE FIGUEIRA E BARROS E VALONGO/EPAL
- GRUPO ÁGUAS DE PORTUGAL;
13. CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE/RUA JOAQUIM DE
FIGUEIREDO, N.ºs 7 E 9, EM AVIS;
14. REGULAMENTO MUNICIPAL DE USO DO FOGO E DE LIMPEZA DE
TERRENOS;
15. CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO QUIOSQUE DO JARDIM PÚBLICO DE AVIS;
16. REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO.
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. Máquinas do Município/Utilização por particulares
Teve conhecimento de que sábado, dia 15 de Julho, uma máquina de abertura de valas
do Município esteve em Alcórrego a ser utilizada em terrenos particulares. Quanto é que se paga
por valor/hora de utilização?
O Diretor de Departamento Municipal, Joaquim Monteiro, por solicitação do Senhor
Presidente, informou que a retroescavadora foi utilizada para abrir uma vala para traçado da rede

pública de esgotos. O trabalho foi realizado ao sábado porque só existe um operador e durante a
semana a máquina esteve envolvida em abertura de valas.
1.1.2. Condutas de água/AquaMaranhão
O que é que resultou da reunião com a AquaMaranhão relativamente às contrapartidas
que o Município lhe fez para instalação de condutas de água?
O Diretor de Departamento Municipal, Joaquim Monteiro, por solicitação do Senhor
Presidente, informou que foram aceites as contrapartidas exigidas pelo Município para instalação
de condutas de água, tendo a empresa entregue toda a documentação solicitada pelo DOUSU.
1.2 – Vereador José Ramiro Caldeira
1.2.1. Trator com cisterna
Um trator com cisterna pode transportar água para regar hortas?
O Senhor Presidente declarou que não tem conhecimento de situações do género.

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 vinte e um de Julho de dois mil
e dezassete que acusava os seguintes saldos:
- Contas bancárias ........................................................................................... 675.300,71€
- Fundos de maneio ............................................................................................. 6.052,00€
- Em cofre ........................................................................................................... 1.416,21€
3 – CORRESPONDÊNCIA
A Câmara apreciou e tomou conhecimento da seguinte correspondência digna de nota e
de ser presente à reunião:
a) Um ofício do Clube de Futebol “Os Avisenses” solicitando a elaboração de 20 cartazes
referentes ao 3.º torneio de futsal 24 horas (11 e 12 de Agosto), bem como a conceção de 300
rifas referentes ao sorteio de verão (15 de Agosto).
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.

b) Uma carta do Clube de Futebol Estrela Alcorreguense solicitando a oferta de um
prémio destinado ao 34.º convívio piscatório, a realizar no dia 06 de Agosto de 2017.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, oferecer uma taça,
enquadrando-se este apoio no disposto na alínea u), do número um, do artigo trigésimo terceiro,
da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de Setembro.

c) Uma carta da Amigos do Concelho de Aviz - Associação Cultural solicitando a
disponibilização de uma viatura e respetivo condutor, bem como autorização para usufruir do

espaço situado junto ao Mercado Municipal, para a realização do “XI PEDALUAR”, no próximo
dia 05 de Agosto.
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 Vereador José Ramiro Caldeira não participou nesta deliberação por se ter
declarado legalmente impedido de o fazer.

d) Uma carta do Centro Republicano Ervedalense solicitando a cedência e montagem
dos seguintes equipamentos/materiais com vista à realização das festas em honra de S. Barnabé,
em Ervedal, nos dias 18, 19 e 20 de Agosto: elaboração de cartazes e flyers, palco com 8x5m,
stand para bar, stand para quermesse, instalação de água na zona dos bares, baixada de
eletricidade para o recinto, transporte das mesas e cadeiras de Figueira e Barros, e transporte da
banda filarmónica de Estremoz.
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.

e) O Senhor Vereador Manuel Ribeiro propôs que fosse atribuído um subsídio no valor
de 5.000,00€ (cinco mil euros) ao Centro Comunitário Santa Margarida de Aldeia Velha para
aquisição de equipamentos de frio e de painéis solares para produção de energia.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pelo Senhor Vereador Manuel Ribeiro, 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 do Centro Comunitário S. Saturnino de Valongo solicitando o apoio do
Município para fazer face às despesas com alguns equipamentos avariados, tais como uma
carrinha de 9 lugares, uma máquina de lavar roupa e uma máquina de lavar louça. Têm, ainda,
necessidade de adquirir mais alguma cadeira de rodas.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor
Vereador Rui Henriques, atribuir um subsídio no montante de 5.000,00€ (cinco mil euros),
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.

g) Uma carta da Fundação Casa de Repouso D. Maria Madalena Godinho de Abreu
solicitando apoio para efetuar a aquisição de uma viatura para a Resposta Social de Serviço de
Apoio Domiciliário.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor
Vereador Rui Henriques, atribuir um subsídio no montante de 5.000,00€ (cinco mil euros),

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.

h) Um ofício da Santa Casa da Misericórdia de Avis solicitando a concessão de um
subsídio para proceder à substituição de algum do equipamento básico da Instituição,
nomeadamente o mobiliário do refeitório e os sofás das salas de estar, o qual está em
funcionamento desde a mudança para o atual edifício (15/09/1992) e se encontra bastante
degradado.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no
montante de 5.000,00€ (cinco mil euros), 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.
Os Senhores Vereadores, Rui Henriques e José Ramiro Caldeira não participaram nesta
deliberação por se terem declarado legalmente impedidos de o fazer.

i) Uma comunicação da Santa Casa da Misericórdia de Avis solicitando o acesso às
piscinas municipais, às terças-feiras e quintas-feiras, de forma gratuita, para as crianças afetas à
creche e CATL e, eventualmente, em algum dos dias, para os utentes de Lar.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a concessão do 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.
Os Senhores Vereadores, Rui Henriques e José Ramiro Caldeira não participaram nesta
deliberação por se terem declarado legalmente impedidos de o fazer.

j) Um ofício da Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Portalegre solicitando a
comparticipação do almoço aos dadores de sangue, que teve lugar num restaurante de Avis, no
dia 01 de Julho do corrente ano, na importância de 270,60€ (duzentos e setenta euros e sessenta
cêntimos).
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor
referido, 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.

k) Uma comunicação da Freguesia de Galveias solicitando a cedência dos seguintes
materiais para a realização dos festejos populares em honra de S. Lourenço, no período de 10 a
14 de Agosto: grades de policiamento, mini palcos (estrados) e placas em ferro para
vedar/delimitar áreas.
O Senhor Presidente informou que o Município não possui placas em ferro para
vedar/delimitar áreas.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emprestar as grades de
policiamento e os mini palcos (estrados).

l) Uma comunicação do Agrupamento de Escolas de Avis/Centro de Formação de Remo
informando que a Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Afonso de Paiva de Castelo

Branco está a desenvolver o projeto “Férias com Estilo - Verão 2017”, dirigido a crianças dos 6
aos 13 anos, tendo sido inscritas cerca de 70 crianças, pelo que, solicitam a utilização da piscina,
de forma gratuita, no dia 19 de Julho.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a concessão do 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.

m) Uma comunicação da Balgarpir oficializando o pedido de colaboração com o
Município tendo em vista a realização do “Traveler’s Event 2017”:
- Restrição do acesso ao espaço do evento incluindo o parque junto ao Clube Náutico e
o acesso às piscinas, com bloqueio a efetuar no início do parque de estacionamento;
- Condições no Parque de Campismo de acordo com o combinado em reunião;
- Fazer a iluminação do recinto;
- Cedência do Casão para apresentações e possível uso para venda de refeições;
- Comunicação e intervenção junto das autoridades locais;
- Limpar a pista obstáculos junto ao campo, e corrigir, com meios mecânicos, alguns
obstáculos;
- Cedência de apartamento para 4 pessoas para as atividades de organização e
reconhecimentos durante os meses de Julho/Agosto (dias 28 e 30 de Julho e dias 18 e 20 de
Agosto).
O Senhor Presidente referiu que este evento se assume como bastante importante para a
economia local, assim como na divulgação e promoção da área do Município, uma vez que atrai
um número bastante significativo de participantes e visitantes a Avis.
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.

n) Uma comunicação da Juventude Feminina Schoenstatt solicitando o apoio do
Município em alojamento e alimentação, de 9 a 16 de Julho: alojamento com cozinha ou fazer as
refeições em refeitório, por um preço simbólico.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a cedência do
Pavilhão Municipal para efetuar o alojamento, 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) Uma carta de João Fernando de Oliveira Carriço comunicando que se debate com
alguns problemas nos espaços públicos que confinam com a sua propriedade:
a) A sul, a sua parcela de terreno tem confrontação com a antiga escola primária, a qual
tem um muro com uma altura inferior a 1,50m, situação agravada com as recentes obras. Na sua
ausência, indivíduos mal-intencionados saltam esse pequeno muro e furtam o que lhes convém.
Solicita a resolução desta situação através do alteamento do atual muro da escola.
b) No limite norte, o acesso ao seu prédio é feito através de travessa que liga à Rua 25 de
Abril e que dá acesso a mais prédios, sendo, a partir de determinada altura, em terra batida. Nos
invernos chuvosos, torna-se complicado o acesso à moradia devido à lama existente. Pede uma
solução para esta situação através da impermeabilização do piso em falta.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, e, de acordo com a informação
do Diretor de Departamento Municipal, Engenheiro Joaquim Monteiro, comunicar ao senhor

João Fernando de Oliveira Carriço que a situação referida na alínea a) deve ser endereçada à
União das Freguesias de Benavila e Valongo, entidade responsável pelas obras levadas a efeito
na antiga escola primária.
Mais foi deliberado, também por unanimidade, que, quando houver disponibilidade, o
Município irá proceder ao arranjo do pequeno troço de arruamento não pavimentado - alínea b).

p) Uma carta do Agrupamento de Escolas de Avis, através da Coordenadora de
Estabelecimento Zélia Antunes, agradecendo, em nome do corpo docente do estabelecimento de
ensino JI/EB1 de Avis, a colaboração prestada pelo Município.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.

q) 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 126/16.9GAAVS - crime de dano: o contador de água instalado
no Monte da Horta, em Figueira e Barros, estava estragado e a verter água).
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.

r) Uma comunicação do Grupo Parlamentar do PCP enviando o Projeto de Lei que
estabelece um sistema de preços máximos para o gás de garrafa e o gás canalizado e o Projeto
de Lei que assegura que a taxa municipal de direitos de passagem e a taxa de ocupação do subsolo
não são repercutidas na fatura dos consumidores.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
4 – REQUERIMENTOS
4.1 – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SÓCIO-CULTURAL DE ALDEIA
VELHA/ISENÇÃO DAS TAXAS MUNICIPAIS
Da Associação Desportiva Sócio-Cultural de Aldeia Velha, com sede na Rua 25 de Abril,
Freguesia de Aldeia Velha e Município de Avis, a requerer a isenção total das taxas municipais
que lhe forem devidas pela realização de eventos, uma vez que é uma Associação sem fins
lucrativos e os mesmos se revestem de cariz social.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido da
Associação.
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 19/2017 – Sons em Trânsito - Espetáculos Culturais, Unipessoal, Lda. –
Contratação da artista Ana Moura - Feira Franca;
- P.º N.º 20/2017 – Regi - Concerto, Produções Musicais e Audiovisuais, Lda. –
Contratação do artista David Carreira - Feira Franca;
- P.º N.º 21/2017 – Wam - Wearemusic, Lda. – Contratação dos artistas: Agir, DJ

Mastiksoul e Karetus + ride - Feira Franca;
- P.º N.º 25/2017 – João Carlos Castro Milheiras - Refeições;
- P.º N.º 31/2017 – Spormex - Aluguer de stands, móvel de apoio, pavimento e bancos –
Feira Franca;
- P.º N.º 35/2017 – SIQ - Sociedade de Indústrias Químicas, Lda. - Aquisição de produtos
para a Piscina;
- P.º N.º 36/2017 – Black Force - Segurança Privada, Lda. – Segurança do Parque de
Campismo;
- P.º N.º 37/2017 – Alain Vachier, Unipessoal, Lda. - Aluguer de equipamentos para os
espetáculos - Feira Franca;
- P.º N.º 38/2017 – Alain Vachier, Unipessoal, Lda. - Deslocações e estadias dos artistas
- Feira Franca.
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 220/2017 – Beltain, Sociedade Unipessoal, Lda. - Aquisição de 18 expositores
publicitários;
- P.º N.º 221/2017 – Celestino Joaquim Júnior - Aquisição de velcro;
- P.º N.º 222/2017 – Foge Comigo, Lda. - Aquisição de 25 livros;
- P.º N.º 223/2017 – Cofina Média, S.A. - Publicação de anúncio;
- P.º N.º 224/2017 – Rolfrio, Lda. - Aquisição de material para o bar do Parque de
Campismo;
- P.º N.º 225/2017 – António da Silva Rodrigues - Aquisição de 1 escova e 1 tubo para o
aspirador do Parque de Campismo;
- P.º N.º 226/2017 – António da Silva Rodrigues - Aquisição de 6 ventoinhas;
- P.º N.º 227/2017 – António da Silva Rodrigues - Reparação do frigorífico;
- P.º N.º 228/2017 – Vicente A. Santos & Filhos, Lda. - Reparação do martelo
pneumático;
- P.º N.º 229/2017 – Risco de Lápis, Lda. - Aquisição de pastas para o Centro
Interpretativo da Ordem de Avis;
- P.º N.º 230/2017 – Celestino Joaquim Júnior - Aquisição de tecidos;
- P.º N.º 231/2017 – Évoramotores, Lda. - Reparação da viatura Toyota Avensis;
- P.º N.º 232/2017 – A MatosCar, S.A. - Revisão da viatura Hyundai, de matrícula 30JZ-27;
- P.º N.º 233/2017 – José Manuel Chambel - Aquisição de material diverso;
- P.º N.º 234/2017 – Auto S. Cristóvão, Lda. - Revisão da Mitsubishi, de matrícula 10DX-94;
- P.º N.º 235/2017 – Caixa Geral de Depósitos - Aquisição de 2 livros de cheques;
- P.º N.º 236/2017 – Lispsi - Centro de Psicologia Clínica e Educacional de Lisboa, Lda.
– 2 inscrições no curso de formação para psicólogos “Desafiar as Dificuldades”;
- P.º N.º 237/2017 – António da Silva Rodrigues - Aquisição de 10 ventoinhas;
- P.º N.º 238/2017 – Sopinal, S.A. - Aquisição de 20 contentores de lixo – Parque de
Campismo.
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
6 – DESPESAS
O Senhor Presidente informou que foram assumidas despesas no valor de 194.961,41€
(cento e noventa e quatro mil, novecentos e sessenta e um euros e quarenta e um cêntimos).
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.

7 – PAGAMENTOS
O Senhor Presidente informou que foram efetuados pagamentos no valor de 395.047,04€
(trezentos e noventa e cinco mil, quarenta e sete euros e quatro cêntimos).
DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento.
8 – CLUBE DE FUTEBOL “OS AVISENSES”/PROGRAMA DE APOIO A
ATIVIDADES DE CARÁTER PONTUAL
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 fazer a ativação da equipa sénior
de futsal masculino, solicitando, ainda, a cedência do Pavilhão Municipal.
A Comissão de Análise propôs a cedência do Pavilhão com a entrega antecipada da
calendarização das atividades a realizar (treinos e jogos); no sentido da formalização do apoio a
conceder, propôs a celebração de Protocolo de Cooperação.
O Senhor Vereador Manuel Ribeiro apresentou como proposta de apoio a proposta de
decisão elaborada pela Comissão de Análise das Candidaturas, a qual se traduz na atribuição de
3500,00€ (três mil e quinhentos euros).
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as propostas
apresentadas.
9
–
EMPREITADA
DE
“REQUALIFICAÇÃO
DO
JARDIM
DE
VALONGO”/LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES
Pelo Senhor Presidente foi presente documento do DOUSU - Departamento de Obras,
Urbanismo e Serviços Urbanos comunicando que a empresa Urbigav - Construções, Sociedade
Unipessoal, Lda., adjudicatária da empreitada de “Requalificação do Jardim de Valongo”,
requereu nova liberação das cauções prestadas no âmbito do contrato respetivo.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à liberação parcial
das cauções no valor de 60%, uma vez que estão reunidas as condições para o efeito.
10 – EMPREITADA DE “REFORMULAÇÃO URBANA E ARRANJO
PAISAGÍSTICO DA PRAÇA DA REPÚBLICA EM ERVEDAL”/LIBERAÇÃO DE
CAUÇÕES
Pelo Senhor Presidente foi presente documento do DOUSU - Departamento de Obras,
Urbanismo e Serviços Urbanos comunicando que a empresa Urbigav - Construções, Sociedade
Unipessoal, Lda., adjudicatária da empreitada de “Reformulação Urbana e Arranjo Paisagístico
da Praça da República em Ervedal”, requereu nova liberação das cauções prestadas no âmbito
do contrato respetivo.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à liberação parcial
das cauções no valor de 30%, uma vez que estão reunidas as condições para o efeito.
11 – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS SÓCIOECONÓMICOS AOS ALUNOS DO ENSINO
PRÉ-ESCOLAR E DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO
Pelo Senhor Vice-Presidente foram presentes as seguintes propostas do Técnico
Superior, Telma Bento, no âmbito do Regulamento para Atribuição de Apoios

Socioeconómicos aos Alunos do Ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico, para o
ano letivo 2017/2018:
1. Oferecer a todas as crianças que frequentam o 1.º Ciclo do Ensino Básico os cadernos
de atividades que acompanham cada um dos manuais escolares;
2. Aquisição de licenças de acesso à plataforma de apoio educativo “Escola Virtual”
para todos os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico;
3. Atribuição de uma verba anual para aquisição de material de desgaste e material
didático destinados às crianças do Ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico, a atribuir
por professor/educador titular de sala, nos seguintes termos:
- Turmas até 10 alunos - 150,00 €;
- Turmas de 11 a 15 alunos - 250,00 €;
- Turmas com mais de 15 alunos - 350,00 €;
4. Atribuir aos alunos do Ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico a
gratuitidade no serviço de almoços aos alunos posicionados no escalão A, bem como aos alunos
deslocados na sequência do reordenamento da rede escolar, e a comparticipação de 50% sobre
o valor de cada refeição aos alunos posicionados no escalão B.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as propostas
apresentadas e remeter o assunto à próxima sessão da Assembleia Municipal para efeitos de
autorização da assunção dos encargos plurianuais decorrentes do proposto no ponto n.º 4.
12
–
PROGRAMA
PRELIMINAR
DA
EMPREITADA
DE
CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DAS ETAR DE FIGUEIRA E BARROS E VALONGO/EPAL
- GRUPO ÁGUAS DE PORTUGAL
Pelo Senhor Presidente foi presente documento do DOUSU - Departamento de Obras,
Urbanismo e Serviços Urbanos informando que a EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres,
S.A. veio solicitar parecer para o programa preliminar da empreitada de conceção/construção
das ETAR de Figueira e Barros e Valongo.
As áreas em causa integram-se na classe de espaços agro-silvo-pastoris não abrangidas
pela REN nem pela RAN, verificando-se, ainda, que a área da ETAR de Valongo se encontra
inserida nos espaços de proteção e valorização ambiental (biótipo Cabeção-Aldeia Velha,
habitats naturais).
DELIBERAÇÃO: De acordo com a informação e parecer produzidos por técnico e
dirigente do DOUSU e presentes à reunião, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer
favorável, devendo ser considerado a condicionante decorrente do n.º 2 do artigo 8.º do
Regulamento do Plano Diretor Municipal de Avis, o qual interdita a construção numa faixa 200m
definida a partir dos limites das ETAR e a instalação de uma cortina vegetal com um mínimo de
5m de largura na envolvente.
13 – CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE/RUA JOAQUIM DE
FIGUEIREDO, N.ºs 7 E 9, EM AVIS
Pelo Senhor Presidente foi presente documento do DOUSU - Departamento de Obras,
Urbanismo e Serviços Urbanos comunicando que, por deliberação tomada na reunião de Câmara
de 22 de Março de 2017, foi determinada a realização de vistoria ao edifício sito na Rua Joaquim
de Figueiredo, 7 e 9, em Avis, com vista a aferir das condições de segurança e salubridade do
mesmo. Da pesquisa efetuada, verificou-se que o prédio em causa já havia sido objeto de
vistorias anteriores, na sequência das quais, o proprietário foi notificado em 31 de Janeiro de
2012, para a execução das obras de correção necessárias.

DELIBERAÇÃO: Considerando que não foi dado cumprimento à notificação, a Câmara
deliberou, por unanimidade, notificar novamente o proprietário para execução das obras mínimas
de segurança do imóvel em causa através da renovação da cobertura, consolidação das paredes
e entaipamento dos vãos, no prazo de três meses.
14 – REGULAMENTO MUNICIPAL DE USO DO FOGO E DE LIMPEZA DE
TERRENOS
Pelo Senhor Presidente foi presente o Regulamento em título, dado que se encontra
esgotado o prazo (30 dias), para efeitos de audiência de interessados, sem que se tenha registado
qualquer participação pública.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Regulamento
Municipal de Uso do Fogo e de Limpeza de Terrenos, devendo o mesmo ser remetido à próxima
sessão da Assembleia Municipal para efeitos de aprovação.
15 – CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO QUIOSQUE DO JARDIM PÚBLICO DE AVIS
Pelo Senhor Presidente foi presente proposta de programa de concurso que tem por objeto
a cessão de exploração do quiosque do jardim público de Avis, bem como o clausulado jurídico
a incluir no contrato de cessão de exploração.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pelo Senhor Presidente.
16 – REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO
Tendo em conta que a maioria dos membros do Executivo Municipal se encontra de férias
no mês de Agosto, o Senhor Presidente propôs que apenas se realizasse a segunda reunião
ordinária da Câmara Municipal, no referido mês.
DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pelo Senhor Presidente.

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 a), b), c), d), k) e m); B)4; B)9; B)10; B)11 e B)16.

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.

